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RESUMO  

 

Esta tese tem por objetivo revisitar a correspondência de Fernando Pessoa, um ponto de 

passagem obrigatório na exegese que se tem feito à Obra do Poeta, nas últimas oito décadas. 

Nesse sentido, resgatamos cartas dispersas, privilegiando o testemunho físico e a materialidade 

das mesmas. Transcrevemos as cartas e os rascunhos preservando a ortografia original e 

descrevemos os respetivos suportes materiais. Identificamos e assinalamos as diferenças 

observadas nas várias publicações da correspondência ao longo dos anos. Finalmente, 

sublinhamos a importância dos rascunhos para uma melhor compreensão do epistolário 

pessoano. 

         

Palavras-chave: Epistolário pessoano, destinatário, carta, rascunho, transcrição. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to revisit the correspondence of Fernando Pessoa, a mandatory point of 

passage in the exegesis that has been done to the Work of the Poet, in the last eight decades. In 

this sense, we have rescued scattered letters, emphasizing the physical evidence and materiality 

thereof. We have transcribed the letters and drafts preserving the original spelling, and have 

described their material supports. We have also identified and recorded the differences observed 

within the various publications of the correspondence over the years. Finally, we underline the 

importance of the drafts for a better understanding of Pessoa’s epistolary. 

       

Keywords: Pessoa’s epistolary, addressee, letter, draft, transcription. 
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“Se me disserem que é nullo o prazer de durar depois de não existir, responderei, primeiro, que 

não sei se o é ou não, pois não sei a verdade sobre a sobrevivencia humana; responderei, 

depois, que o prazer da fama futura é um prazer presente – a fama é que é futura. E é um 

prazer de orgulho egual a nenhum que qualquer posse material consiga dar. Póde ser, de facto, 

illusorio, mas seja o que fôr, é mais largo do que o prazer de gosar só o que está aqui.”  

 

Fernando Pessoa 
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Introdução 

 

“Na ordem cultural moderna o favor público só consagrou a sério, e com persistência,  

duas revoluções do nosso olhar literário; a de Eça de Queirós e a de Fernando Pessoa.”  

 

Eduardo Lourenço (1993: 49).  

 

A elevação do nome de Fernando Pessoa à categoria de poeta nacional foi, depois da sua 

morte, crescendo e foi-se consolidando nas décadas seguintes. Contudo, tanto o homem como o 

poeta não eram desconhecidos à data da sua morte, pois o que Pessoa escreveu e publicou foi 

“suficiente só por si para o tornar um grande poeta, e até para ter irradiação europeia” (MARTINS, 

2014: 9). Uma opinião contrária à do seu primeiro biógrafo, João Gaspar Simões, que considerou, 

após a morte de Pessoa, que este era “pràticamente inédito a esse tempo, (...) nem sequer existia 

ainda senão para o número pequeníssimo dos que o tinham lido no Orpheu e na Athena, no 

Portugal Futurista e na Contemporânea” (SIMÕES, 1957: 24).  

Eduardo Lourenço refuta esta opinião do biógrafo, destacando precisamente a importância 

vital da revista Presença na divulgação do nome de Pessoa em vida, pois este “conheceu a alegria 

rara de ser reconhecido pelos «seus». (...) A estranheza da sua pessoa e a singularidade da sua 

obra não escaparam aos que o rodeavam.” (LOURENÇO, 1993: 23). 

Quem também contribuiu para esse reconhecimento além-fronteiras foi Octavio Paz que, 

depois de ler Pessoa em francês, através das traduções de Armand Guibert, escreveu um ensaio 

sobre o poeta intitulado “El desconocido de sí mismo”. Segundo Octavio Paz (1991: 107), o poeta 

português foi um homem discreto e reservado, cuja vida pública foi vivida na penumbra e sempre 

numa espécie de fronteira entre o “casi-anonimato y la casi-celebridad”.  

Fernando Pessoa era literalmente um “guardador de papéis” (PIZARRO, 2009: 9). 

Guardava tudo o que escrevia em duas arcas de madeira. Os estudiosos de Pessoa transformaram 

simbolicamente essas arcas numa só, a Arca, fiel depositária dos papéis de Pessoa. Em 1946, 

Jorge de Sena chamou-lhe a “lenda futura da arca de papéis” (SENA, 2004: 70). Os papéis já lá 

não estão. A Arca agora vazia e há muito liberta dessa função permanece, contudo, no imaginário 

pessoano como metáfora de uma obra sem fim, uma espécie de Santo Graal, de caça ao tesouro 

num baú sem fundo, onde se pode sempre descobrir mais um rascunho, mais uma carta. Na 
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Antiguidade, os celtas acreditavam que se colocassem a comida num recipiente mágico antes de 

a consumirem, esta adquiriria o sabor daquilo que mais gostavam e ainda lhes daria força e vigor. 

De certa forma, também a obra1 que Fernando Pessoa deixou para a posteridade, se presta a isso. 

Os milhares de papéis são lidos e relidos, transcritos e interpretados de tantas formas que, dir-se-

ia, têm o poder de dar a cada um que os procura, infinitas possibilidades de acolhimento. A lenda 

futura prevista por Sena cumpriu-se. 

A dimensão de constante (re)descoberta a que se presta a obra de Pessoa2 e que, a partir 

de meados da década de trinta e até inícios da década de cinquenta, Eduardo Lourenço sublinha 

como sendo o “momento de pleno reconhecimento da obra e do génio de Pessoa”, vai ganhar 

uma projeção sem precedentes no meio literário nacional e internacional, particularmente, na 

segunda metade do século vinte. O poeta transforma-se numa espécie de “super-star da nossa 

Cultura” (LOURENÇO, 1993: 23-49).  

Esse “pleno reconhecimento” futuro do génio do poeta já o próprio parecia identificar e 

pressagiar, num apontamento que Pizarro data de cerca de 1907-1908, onde Pessoa escreve: “O 

que é um homem de genio? É um inadaptado ao meio. Mas é um inadaptado que cria, isto é, que 

faz o meio adaptar-se a si. Ora ninguem pode forçar o meio a adaptar-se a si rapidamente, a não 

ser que seja um homem de acção. O homem de pensamento só pode adaptar a si um meio futuro. 

– Porém, se exceptuarmos o homem de acção, o homem de genio nunca tem nada a serio a 

perder.”3 

Quando Fernando Pessoa morre, a 30 de novembro de 1935, e a quem Eduardo Lourenço 

apelidou de “grande máquina textual” (1993: 25), dá-se início a um processo que elevará o poeta 

à condição de mito: “A reputação de Pessoa floria à beira do seu túmulo” (1993: 23), numa lenta 

mas resoluta caminhada que culminará na inscrição do nome do poeta entre os mais ilustres da 

literatura portuguesa e mundial.  

O nome de Fernando Pessoa deu a volta ao mundo e é estudado nos mais variados 

domínios, em mais de trinta e sete línguas. Em 2008, José Blanco publica Pessoana, Bibliografia 

Passiva, Seletiva e Temática, onde identifica e compila os estudos sobre Fernando Pessoa até 31 

                                                           
1 Eduardo Lourenço frisa que Pessoa não escreveu uma obra, da forma como tradicionalmente se entende o conceito: “O que somos obrigados a 

designar como obra é um conjunto de obras-fragmentos ao mesmo tempo autónomas e religadas umas com as outras (...). Mundo-labirinto, a 

criação de Fernando Pessoa não tem verdadeira entrada e ainda menos uma saída concebível.” LOURENÇO, 1993: 57.  

2 “Pessoa não escreveu livros como habitualmente os escritores escrevem (...), ia-se escrevendo (...) ao longo da sua vida.” LOPES, 1993: 17. 

3 PESSOA, 2006: 63-64. Os sublinhados são de Fernando Pessoa. 
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de dezembro de 2004. É um livro com quase mil páginas que, à distância de dezassete anos, 

revelam a dimensão do poeta através dos inúmeros livros, ensaios, artigos e notícias associados 

ao poeta. Na poesia pessoana, por exemplo, abordam-se temas como o «Eu», o mito, o sonho, a 

metafísica, a ironia, a natureza, a consciência, a loucura, a homossexualidade, a angústia e a 

paisagem, entre tantos outros.  

Na construção da arte poética, são estudados conceitos como a heteronímia, a 

sinceridade, o fingimento, a textualidade e a teatralidade. Estuda-se o poeta na vertente religiosa 

em assuntos como o hermetismo, o esoterismo, o paganismo, a maçonaria, o ocultismo, a 

astrologia, a teosofia, a alquimia, a simbologia, numa lista que parece não esgotar o sujeito Pessoa.  

No pensamento filosófico e político, temas como o nacionalismo, o Estado Novo, o 

fascismo e a Europa estão presentes na obra de Fernando Pessoa. Estes aspetos revelam a 

acutileza de um escritor e pensador atento à realidade do seu tempo e do seu mundo. De referir 

também a importância que as culturas clássica, portuguesa, inglesa, francesa e espanhola 

assumem na Opera Omnia pessoana.  

A lista de escritores, pensadores e artistas associados ao poeta português, impressiona 

tanto pelo número, como pelo leque de individualidades estrangeiras (Walt Whitman, Shakespeare, 

W. B. Yeats, Nietzsche, Jorge Luis Borges, Paul Valéry, Edgar Allan Poe, Mallarmé, Kafka, 

Kierkegaard, Baudelaire, Rainer Maria Rilke, T. S. Eliot, Marinetti, James Joyce, Omar Khayyam, 

Cavafy, Amiel, Octavio Paz, Aleister Crowley, entre tantos outros) e portuguesas (Luís de Camões, 

Eça de Queirós, Antero de Quental, António Nobre, Mário de Sá-Carneiro, Teixeira de Pascoaes, 

Costa Pinheiro, Almada Negreiros, Santa-Rita Pintor, Júlio Pomar, Mário Botas…).  

A epistolografia pessoana constitui-se como tema geral e particular em mais de duzentas 

entradas na Bibliografia Passiva de Pessoana, compilada até 2004. As entradas particulares 

ocupam-se, na sua maioria, de uma carta ou pequeno conjunto de cartas dirigidas a um 

destinatário que é tratado individualmente.  

Verifica-se que a correspondência pessoana é ponto de passagem obrigatória na exegese 

que, nas últimas oito décadas, se tem feito aos textos pessoanos, onde “se vai buscar aquilo que 

falta para melhor entender a obra e o seu supra-autor” (SILVA, 2003: 36), como o demonstram 

as milhares de citações das cartas em livros, ensaios, estudos, dissertações e artigos sobre 

Fernando Pessoa. 

Daqui se depreende a importância do epistolário pessoano pois, da mesma forma que “a 

obra propriamente literária de Pessoa (poesia, teatro, ficção, ensaio) constitui um mundo paralelo 
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em que ele se passeava, amava, voava alto e descia fundo, o mesmo se poderia dizer da sua obra 

epistolar.” (PESSOA, 2007: 20).  

Da vasta bibliografia sobre a correspondência pessoana, não obstante o contributo avulso 

de inúmeras publicações que contemplam a transcrição e divulgação de cartas ou excertos de 

cartas, destacamos três obras que se ocupam do epistolário pessoano como um todo, percorrendo 

cronologicamente os destinatários do poeta em geral: Correspondência Inédita (Livros Horizonte: 

1996) e Correspondência (Assírio & Alvim: 1998-1999) dividida em dois tomos, organizadas e 

editadas por Manuela Parreira da Silva; e ainda o volume Cartas (Assírio & Alvim: 2007), 

organizado e editado por Richard Zenith.  

No entanto, existe ainda um terreno fértil para explorar no espólio da Biblioteca Nacional, 

como a própria Manuela Parreira da Silva assume: «o igualmente vasto conjunto inédito (…) 

constituído por cópias, rascunhos, cartas inacabadas ou lacunares, cartas “abertas”, versões 

abandonadas ou preteridas» (SILVA, 2004: 7). 

Por outro lado, é necessário transcrever as cartas com uma preocupação tipográfica 

maior, visto que estas estão acompanhadas de elementos não-textuais (timbres, assinaturas, etc.), 

que convém resgatar.  

Salientamos, deste forma, a pertinência de se revisitar o epistolário pessoano uma vez 

que nem toda a correspondência está no espólio à guarda da Biblioteca Nacional de Portugal, e 

mesmo a que se encontra nesse núcleo não está reunida, na sua totalidade, nas caixas 

correspondentes, sob a rúbrica “Correspondência”. E, além disso, existem ainda imensos 

rascunhos de cartas que nunca foram considerados nas principais edições de cartas do escritor 

português. 

Procuramos ir ao encontro de uma tendência que se tem verificado em edições mais 

recentes da obra pessoana, em geral, e do seu epistolário, em particular, num regresso às fontes, 

sempre que possível, e que passa também por transcrever as cartas pessoanos na ortografia 

original, pois urge “publicar Pessoa mais como existe e menos como gostaríamos de o ver.” 

(PIZARRO, 2012: 182).  

Sendo as suprarreferidas edições referências fundamentais a qualquer estudo sobre 

Fernando Pessoa que cite a correspondência, acreditamos, no entanto, que a esta distância 

temporal, em face de novas pesquisas e descobertas, estudos como o nosso podem contribuir 

para a fixação do texto das cartas e acrescentar outras formas de perspetivar as relações 

epistolares, através de pistas porventura menos exploradas, desse “mundo paralelo” que são as 
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cartas, construído em sincronia com as obras-fragmentos que Pessoa escreveu ao longo da sua 

vida (LOURENÇO, 1993: 57). Por tudo o que ficou dito atrás, salienta-se a necessidade de revisitar 

o corpus da correspondência pessoana, de empreender novas pesquisas e procurar reunir o que 

está disperso, complementando-o com material inédito.  

Destacamos, assim, os objetivos do nosso estudo: 

Procurar Fernando Pessoa no testemunho físico dos seus papéis e na materialidade das 

suas cartas; 

Transcrever com rigor as cartas pessoanas preservando a ortografia original; 

Documentar e transcrever cartas dispersas em coleções particulares; 

Identificar e registar as diferenças operadas no discurso epistolar, reconhecendo a 

importância dos rascunhos relacionados com as cartas que transcrevemos; 

Descrever pormenorizadamente, sempre que possível, os suportes materiais das cartas e 

dos rascunhos, a partir dos originais a que tivemos acesso. 

Para atingirmos estes objetivos incluímos cartas publicadas em vida pelo próprio Pessoa 

e outras que foram sendo publicadas por terceiros, postumamente, em livros, revistas ou outros 

suportes, devidamente identificados por nós na respetiva nota final de cada carta transcrita. 

 Estas cartas foram consultadas nos seguintes arquivos: 

A Biblioteca Nacional de Portugal; o espólio de Fernando Pessoa (E3)  e o espólio de Adolfo 

Casais Monteiro (E15). 

A Biblioteca Municipal do Porto; o espólio de Alberto de Serpa (M – SER). 

A Biblioteca Regional dos Açores; as cartas de Pessoa para Armando Côrtes-Rodrigues 

foram transcritas a partir dos originais depositados no espólio do destinatário, com exceção das 

cartas datadas de «14-7-1915, 19-8-1915, 19-X-1915 e 4 de Maio de 1916», cujos originais não 

estão no espólio, sendo o seu paradeiro desconhecido. Para completar o diálogo epistolar, 

seguimos a primeira publicação de 1945, Cartas de Fernando Pessoa a Armando Côrtes-

Rodrigues, verificando-se, mesmo assim, algumas discrepâncias (assinaladas em cada carta) em 

relação a edições posteriores que foram “beber” a esta fonte.4 

                                                           
4 A título de curiosidade, veja-se a publicidade feita a este livro na década de quarenta. Anexo 1. Jornal Mundo Literário. Semanário de Crítica e 

Informação Literária, Científica e Artística, n.º 5, de 8 de junho de 1946, p. 14.  
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A Biblioteca Municipal de Vila do Conde e a Casa José Régio; as cartas de Pessoa para 

José Régio foram transcritas a partir dos originais pertencentes ao espólio do destinatário, à guarda 

das referidas instituições. 

A Biblioteca Municipal de Amarante; onde se encontra o espólio de Teixeira de Pascoaes 

(que aguarda ainda um inventário completo) para as cartas de Fernando Pessoa ao referido 

destinatário. 

A Biblioteca Municipal de Beja que nos informou não saber do paradeiro dos originais das 

cartas enviadas por Fernando Pessoa a Mário Beirão. Falámos também com familiares do 

destinatário que nos deram a mesma resposta. O núcleo das cartas para Mário Beirão, à falta dos 

originais, segue a publicação feita por este no jornal Diário Popular, em 1957. As “Vinte cartas de 

Fernando Pessoa”, publicadas por Álvaro Pinto na revista Ocidente, nº 80, volume XXIV, em 1944, 

foram por nós seguidas na comparação destas cartas com aquelas publicadas em outras edições. 

Da correspondência enviada por Pessoa a Teixeira de Pascoaes, transcrevemos um postal 

e três cartas. Em relação ao postal, trata-se de um rascunho manuscrito, provavelmente não 

enviado, e foi transcrito a partir do original pertencente ao espólio pessoano com a cota «114¹-

58». Duas cartas são transcritas a partir dos originais à guarda da Câmara Municipal de Amarante, 

gentilmente cedidos para efeitos de transcrição: as cartas de 5 de janeiro de 1914 e 14 de fevereiro 

de 1931. Descrevemos também os respetivos envelopes destas duas cartas, nas notas finais 

respeitantes a cada uma. Por último, transcrevemos um rascunho incompleto de uma carta, 

datilografado a tinta roxa, com emendas datilografadas e manuscritas, feitas a lápis num papel 

grosso “de cópia”, como dizia Pessoa, com a cota «1143-17», também guardado no espólio do 

poeta. 

Recorremos a coleções particulares para as cartas enviadas por Fernando Pessoa a João 

Gaspar Simões para, pela primeira vez, transcrevê-las a partir dos originais (o destinatário publicou 

as cartas pela primeira vez em 1957, mas com a ortografia modernizada). As quatro exceções 

estão devidamente identificadas no corpo da tese. 

Os critérios de oportunidade e transcrição de cartas pouco conhecidas e/ou apenas 

publicadas com a ortografia atualizada, permitiu-nos reunir, transcrever e contextualizar o seguinte 

corpus, cujos nomes dos destinatários (reais ou fictícios) grafamos tal e qual Fernando Pessoa os 

colocou no papel: D. Adelaide Pinheiro d’Andrade Neves, Henriqueta Madalena Rosa, Augustine 

Ormond, Man, Natal Mercury, Editor do Punch, Editora The Rationalist Press Association, 

Entreprise Générale, Armando Teixeira Rebello, Jayme Andrade Neves, Ana Luisa Pinheiro 
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Nogueira de Freitas (tia Anica), Alvaro Pinto, Mario Beirão, Boavida Portugal, Armando Côrtes-

Rodrigues, A. W. Gamage, Ltd, Garcia Pullido, Teixeira de Pascoaes, Antonio Corrêa d’Oliveira, 

João de Lebre e Lima, Miguel de Unamuno, Luiz de Montalvor, Director de A Capital, Santa Rita-

Pintor, Augusto Cau da Costa de Santa-Rita, Mario de Sá-Carneiro, Silva Tavares, Gerente du 

“Grand Hotel de Nice”, Victoriano Braga, Senhora D. Emma, Geraldo Coelho de Jesus, Director 

Diario de Noticias, Antonio Botto, João de Castro Osorio, Joaquim Pantoja, Rogelio Buendía, 

Adriano del Valle, Isaac del Vando-Villar, Alberto Telles Machado, Paulo Osorio, João Cabral do 

Nascimento, Carlos Lobo de Oliveira, Francisco Costa, Senhor Ministro da Instrucção Publica, João 

de Castro Osório, Augusto Ferreira Gomes, José Regio, Alexandre de Mendonça Alves, á Presença 

(telegramma), Director do Jornal do Commercio, Redacção da Presença, João Gaspar Simões, 

Adolfo Casaes Monteiro, Antonio Ferro, Adolpho Rocha, Luiz Pedro Moitinho d’Almeida, Pierre 

Hourcade, Osorio de Oliveira, Julio Saul Dias, Alberto de Serpa, Amigo em Lisbôa, Maurice Ducot, 

Professor Jones, Alfred Binet, F. A. N. Pessôa, Clifford Geerdts, Hardress O’Grady, à mãe, Agência 

Sprigg, Pedrick & Co. Ltd, Christopher Wyatt, William Smedley, Frederico Reis e Harold Monro.  

Apresentamos as cartas cronologicamente, divididas em duas partes: as cartas enviadas, 

numeradas de 1 a 189; os rascunhos ou esboços de cartas, numerados de 1 a 26, num total de 

224. As cartas transcritas respeitam sempre a ortografia original, quer do texto quer dos nomes 

dos destinatários. Todas as citações aqui reproduzidas respeitam a grafia com que foram postas 

no papel. Desta forma, no corpo da tese poderão aparecer meses grafados com maiúscula e 

minúscula, datas escritas por extenso ou abreviadas ou um nome grafado de duas formas e 

referimos, a título de exemplo, «Vitoriano Braga» e «Victoriano Braga».  

Respeitamos todas as aberturas de parágrafo e a forma de datação de cada carta. 

Indicamos a fonte de cada carta e assinalamos as cotas das mesmas (quando existem). 

Os sinais de materialidade inseridos na correspondência por nós estudada (assinaturas, 

cabeçalhos, datas, rabiscos, tipo de papel, tinta, vincos de dobra do papel, estado do papel e 

outros pormenores) foram digitalizados a partir dos originais. 

Descrevemos em detalhe, nas notas finais, os suportes físicos de cada carta e as variantes 

que resultaram do processo de escrita das mesmas.  

Assinalamos, em nota de rodapé devida a cada carta, as diferenças entre a nossa 

transcrição e outras de edições já publicadas, identificando-as. 
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As notas finais seguem a numeração da carta respetiva. Fazemos aqui a descrição 

pormenorizada do suporte físico de cada carta e de todas as marcas de materialidade que 

encontramos. Por uma questão de arrumação, surgem depois da conclusão.  

Quanto à estrutura, o nosso estudo está dividido em seis capítulos: 

No capítulo um intitulado «Revisitar Fernando Pessoa através do corpus epistolar», 

traçamos cronologicamente o percurso de vida do poeta seguindo o fio condutor das cartas que 

transcrevemos, procurando documentar as relações epistolares que estabeleceu, na esfera pública 

e privada, à luz do Portugal, da Europa e do mundo do seu tempo. Neste capítulo privilegiamos 

“revisitar” os destinatários menos visíveis, cujos percursos se cruzaram com o de Pessoa, direta 

ou indiretamente, percorrendo trilhos não tão explorados que, por isso mesmo, podem abrir novas 

possibilidades no estudo e compreensão do poeta.     

No capítulo dois denominado «A publicação do epistolário pessoano», enumeramos, do 

ponto de vista cronológico, as edições que publicaram conjuntos de cartas pessoanas, distinguindo 

o critério editorial adotado em cada uma. 

No capítulo três designado «A carta: valor documental e valor literário», abordamos de 

forma sucinta a definição e o valor atribuído ao texto epistolar em geral e às cartas pessoanas em 

particular.  

No capítulo quatro intitulado «Vida e Obra de Fernando Pessoa. História de Uma Geração: 

Pessoa, Gaspar Simões & os Outros», analisamos a receção da primeira biografia publicada por 

Gaspar Simões sobre o poeta, as reações e o impacto que teve nos estudos pessoanos.  

            No capítulo cinco designado como «Transcrição das cartas e dos rascunhos», ocupamo-

nos do corpus, transcrevendo as cartas e os rascunhos na sua forma original, indicando em nota 

de rodapé, referente a cada, as diferenças encontradas no cotejo com as cartas publicadas. 

Colocamos os rascunhos depois das cartas, para uma maior distinção entre projeto de carta e 

carta efetivamente enviada. As edições cotejadas identificam-se da seguinte forma: Teresa Rita 

Lopes Pessoa Inédito, PESSOA, 1993: n.º de página; Manuela Parreira da Silva, indicadas 

PESSOA, 1996: n.º de página, PESSOA, 1998a: n.º de página e PESSOA, 1999b: n.º de página, 

referentes ao tomo um e tomo dois, respetivamente; Richard Zenith, indicado PESSOA, 2007: n.º 

de página. Fazemos também o confronto com outras publicações: a edição crítica de Fernando 

Pessoa, Cartas entre Fernando Pessoa e os directores da ‘presença’, com edição de Enrico 

Marines aparecerá indicada PESSOA, 1998: n.º de página; as cartas cotejadas com a obra 

Sensacionismo e Outros Ismos, editada por Jerónimo Pizarro, PESSOA, 2009: n.º de página; com 
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Cartas de Fernando Pessoa a João Gaspar Simões, com prefácio, posfácio e notas do destinatário 

será indicada PESSOA, 1957: n.º de página; no confronto com  a obra Cartas de Fernando Pessoa 

a Armando Côrtes-Rodrigues, com introdução de Joel Serrão, aparecerá PESSOA, 1945: n.º de 

página; a separata Geografia Postal, Epistolario, de António Saez Delgado aparecerá referida como 

PESSOA, s/d: n.º de página; as cartas enviadas a Mário Beirão e por este publicadas em 1957 

estão identificadas PESSOA, 1957a: n.º de página. Outras edições ou artigos cotejados de modo 

pontual estão devidamente identificados, referindo o nome do editor ou organizador do volume e 

o ano correspondente.  

No capítulo seis designado «Enquadramento teórico-crítico das cartas transcritas», 

analisamos as cartas inseridas em vários parâmetros como: a comunicação, a data, o destinatário, 

a (in)sinceridade, a assinatura, a confidencialidade, a fragilidade material, a propriedade e 

publicação, os conteúdos temáticos e, por último, a importância dos rascunhos.  

Finalmente, nos aspetos conclusivos, evidenciando a importância dos estudos sobre a 

correspondência pessoana, extraímos as conclusões resultantes do trabalho a que nos 

propusemos.  

Por último, os Anexos constituem-se como uma fonte de informação complementar, 

relacionada com o corpus da tese.  
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Capítulo 1 

 

Revisitar Fernando Pessoa através do corpus epistolar 

 

 

“Reunir o corpus epistolar dos nossos escritores é imprescindível para ‘visualizar  

os meandros da Teoria Literária e aclarar as poéticas de cada escritor’.” 

Silviano Santiago (2002: 10).  

 

Fernando António Nogueira Pessoa nasceu em Lisboa “em 13 de Junho de 1888 às 3h e 

20 minutos da tarde | no Largo de São Carlos, n.º .4 – 4º., freguezia dos Martires”5 no dia do 

padroeiro da cidade, Santo António, um frade franciscano e doutor da Igreja, cujo apelido é 

desconhecido (apontam-se os nomes Martins ou Bulhões, mas sem certeza). Sabe-se, no entanto, 

que o nome de batismo de Santo António era Fernando.  

O seu pai, natural da freguesia da Sé Patriarcal, chamava-se Joaquim de Seabra Pessoa 

(1850-1893) e era 1.º oficial da Secretaria dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça. Era também 

crítico musical no Diário de Notícias, tendo chegado a publicar um folheto sobre a ópera de 

Wagner.6 Da avó paterna, Dionísia Rosa Estrela de Seabra Pessoa (1824-1907), irá Pessoa receber 

uma herança, em 1909, quando atinge a maioridade, na altura aos vinte e um anos de idade. A 

mãe, Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa (1861-1925), era natural de Angra do Heroísmo. 

Nascida no seio de uma família de elevado nível social, teve uma educação acima da média (sabia 

falar alemão e francês), tendo, inclusive, aprendido inglês com o mesmo educador dos infantes D. 

Carlos e D. Afonso. (MERELIM, 1974: 123). 

Os pais de Pessoa casaram-se em 1887. O poeta teve um irmão, Jorge Pessoa, nascido 

a 21 de janeiro de 1893, mas que viria a falecer, menos de um ano depois, a 2 de janeiro de 

1894, tuberculoso. Com efeito, também o pai morre, vítima de tuberculose, em 1893, quando 

                                                           
5 Fac-símile da certidão de nascimento de Fernando Pessoa. Ver PESSOA, 2009: 366. 

6 Não há muita informação sobre o pai do poeta, pelo que uma assinatura de posse de Joaquim Pessôa assume um relevo especial. Ver, a propósito, 

o Anexo 2. Livro de Charles Diguet, Statuettes Parisiennes, de 1876, que pertenceu a Joaquim Pessôa.  
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contava apenas quarenta e três anos.7 Ciente da sua saúde frágil, deixou um conjunto de cartas 

guardadas num envelope, no qual escreveu: “Cartas para entregar ao Fernando quando chegue a 

edade de tomar conta d’ellas”.8 Em 1895, a mãe volta a casar, por procuração, com o comandante 

João Miguel Rosa (1857-1919), nomeado cônsul de Portugal em Durban, na África do Sul. Deste 

segundo casamento da mãe, Fernando Pessoa terá cinco meios-irmãos. Dois acabarão por morrer, 

ficando uma meia-irmã e dois meios-irmãos. 

Em 1896, mãe e filho, acompanhados por um tio, partem para a África do Sul, onde 

Pessoa passará a infância e juventude. Na cidade de Durban faz todo o seu percurso escolar. Em 

1899, com onze anos, o jovem poeta inscreveu-se na única escola de ensino liceal que havia, a 

Durban High School, frequentada apenas por rapazes. Em 1902, em virtude da licença de férias 

do padrasto, regressa com a família a Portugal onde passará cerca de um ano.  

Foi nessa altura que o jovem Fernando aproveitou para escrever um poema intitulado 

Quando a dôr me amargurar... (o poema tem a data de 31 de março de 1902), que é publicado, 

a 18 de julho de 1902, no jornal O Imparcial.9 Um breve texto com o título “Um poeta de 14 

annos”, introduzia o poema: “Apresentamos hoje aos nossos leitores o sr. Fernando A. Pessoa 

Nogueira, uma sympathica e irrequieta creança de 14 annos, de espirito vivo e intelligente.” A 

quadra do mote que as rimas de Pessoa interpretam fora atribuída a Augusto Vicente quando, de 

facto, era da autoria de Augusto Gil. (SOUSA, 1988: 25).  

De 1903, conhece-se um rascunho de carta manuscrito, em inglês, que o jovem Fernando 

Pessoa, com quinze anos, escreve a Ormond, colega do poeta na Commercial School.10 O rascunho 

tem a data de 27 de novembro de 1903 e está assinado “F. Pessôa”. Assinalamos este rascunho 

                                                           
7 A título de curiosidade, veja-se um pequeno bilhete do pai de Pessoa, Joaquim Pessôa, escrito a João de Araujo, poucos meses antes de morrer: 

“Meu caro amigo | Muito reconhecido agradeço a amabilidade do seu offerecimento, que não me foi possivel acceitar pôr ter adoecido o meu 

pequenito e ter de me retirar mais cedo do que tencionava. | Peço-lhe o favor de dizer isto ao nosso Dr Francisco Alberto †, para quem muito me 

recommendo. | 14-9-92”. O “pequenito” seria, muito provavelmente, o irmão de Fernando, Jorge. Ver Anexo 3. Envelope e cartão de visita de 

Joaquim Pessôa, pai de Fernando Pessoa. 

8 Ver fac-símile em ZENITH e VIEIRA, 2010: 33. 

9 Jornal O Imparcial, Ano II, n. º 433, 18 de julho de 1902. 

10 Segundo testemunho do próprio Ormond e da sua filha, este correspondera-se com Fernando Pessoa durante cerca de vinte anos. Ora, não há 

nenhuma evidência dessa suposta longa relação epistolar. Apenas o rascunho de carta que aqui transcrevemos. De salientar também que “Pessoa’s 

letter in itself, as a game between classmates, presupposes a degree of intimacy; however, Pessoa corresponded with scores of people, and playing 

word games was his very domain, which makes it hard to tell, from a single letter, how intimate this relationship was.” PITTELLA, Carlos (2017). 

"Mr. Ormond." Pessoa Plural—A Journal of Fernando Pessoa Studies, n.º 12 (Special Távora Issue). Brown University, Warwick University, 

Universidad de los Andes, Fall. 
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de carta, cronologicamente, como o primeiro que Pessoa escreveu a um colega de escola, 

excluindo a correspondência familiar do poeta. 

De 14 de julho de 1904, temos o testemunho de um rascunho manuscrito,11 que o poeta 

não chega a terminar, de uma carta cujo destinatário seria alguém chamado de “Man”, sendo 

praticamente certo que se trata do colunista da rubrica “The Man in the Moon”, do jornal The 

Natal Mercury, para o qual Anon contribuiu. Um ano mais tarde, a 7 de julho de 1905, Pessoa 

envia de facto uma carta ao jornal The Natal Mercury, assinada por Charles Robert Anon. Existem, 

no espólio de Pessoa, inúmeros testemunhos de assinaturas de «Charles Robert Anon» ensaiadas 

das mais diversas formas: abreviado «C. R A» ou «C. R. Anon» ou por extenso e ainda um carimbo 

roxo que Pessoa usou para marcar as páginas de um diário, algumas folhas soltas e, pelo menos, 

dois livros.12 

A título de curiosidade, o The Natal Mercury foi um jornal que chegou aos nossos dias: 

publicado desde 1852 até 1995, passando depois a chamar-se The Mercury, continuando a ser 

publicado, com esse nome, desde 1995 até hoje. Este jornal publicaria, em 1949, uma pequena 

notícia sobre Pessoa, na qual referia o nome de João Gaspar Simões a propósito de uma biografia 

(publicada no ano seguinte) que este estava a preparar sobre o poeta.13  

De referir que Fernando Pessoa, ainda em Durban, vê publicada a 9 de julho de 1904 no 

jornal The Natal Mercury, a composição poemática Hillier did first usurp the realms of rhyme..., 

com um texto introdutório “I read with great amusement...”.  

Por fim, em dezembro de 1904, a poucos meses de regressar de vez a Portugal, a revista 

The Durban High School Magazine publica o “primeiro ensaio pessoano a ser impresso” (SOUSA, 

1988: 27) sobre o poeta, historiador e político inglês Thomas Babington Macaulay (1800-1859).  

O jovem Pessoa completa os seus estudos em Durban, em 1904, após passar no exame 

de admissão à universidade. No ano seguinte regressa definitivamente a Portugal a bordo do navio 

                                                           
11 Coleção Particular de Manuela Nogueira, sem cota. 

12 Ver verbete em PESSOA, 2013: 139-156. 

13 “Portuguese Poet. The Portuguese Consul in Durban, Dr. Albertino Dos Santos Matias, is anxious to obtain as much information as possible about 

Fernando Pessoa, the most famous of the modern Portuguese poets. He was the step-son of Captain J. M. Roza, Portuguese Consul in Durban 

from 1896 to 1911, and came to Durban in 1896 at the age of four or five years. He was a pupil at the Durban Boys’ High School, and about 1906 

attended the Capetown University. I tis thought that he lived at Tresilian House, Ridge Road. Dr. Matias tells me that Dr. Joao Gaspar Simoes, at 

present in London, is writing a biography about Fernando Pessoa, and any information of interest about him should be sent to the Portuguese 

Consul, Netherlands Bank Buildings, Durban.” Jornal The Natal Mercury, quarta-feira, 15 de junho de 1949. 
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Herzog, que atraca em setembro na capital portuguesa. No dia 2 de outubro desse mesmo ano, 

começa a frequentar o Curso Superior de Letras em Lisboa.14  

Há pouco mais de vinte anos, em 1996, Arnaldo Saraiva afirmava que havia ainda um 

grande desconhecimento sobre os passos de Pessoa desde que chegara a Lisboa, em setembro 

de 1905 até ao ano de 1912, considerando ser este um importante período “sobre o qual passam 

como gatos por brasas quase todos os biógrafos e estudiosos pessoanos” (SARAIVA, 1996: 18-

19).   

Nesta linha de pensamento, já João Gaspar Simões (1980: 88), na sua épica Vida e Obra 

de Fernando Pessoa, publicada pela primeira vez em 1950, escrevia que o “primeiro ano de Lisboa 

– de Outubro de 1905 a Maio de 1907 (...) nada oferece de particular quanto à evolução da vida 

do jovem Pessoa”, não atribuindo, por falta de elementos biográficos, de cartas ou por simples 

juízo de opinião, qualquer importância a este decisivo momento da vida de Fernando Pessoa.  

Ángel Crespo (1988: 16) resume os primeiros anos de Pessoa em Lisboa num breve 

parágrafo: “Em 1905 regressou a Lisboa e, no ano seguinte, matriculou-se no Curso Superior de 

Letras, que não tardou em abandonar. Após uma má iniciação no mundo dos negócios, decidiu 

comprar a sua liberdade de escritor conformando-se com ser «correspondente para o estrangeiro» 

de várias empresas comerciais lisboetas... foi cedo uma figura habitual nos cafés literários de 

Lisboa. Assim chegou o ano de 1914...” 

Por sua vez, também António Quadros (2000: 29) não se alonga em pormenores sobre 

este período, preferindo sintetizar estes sete anos, de 1905 a 1912, como “os anos de iniciação 

na existência lisboeta e portuguesa, coincidindo com a sempre difícil transição da adolescência 

para a juventude”. Acrescenta ainda que Pessoa lê muito, aproveitando para conhecer os 

escritores portugueses, ao mesmo tempo que tenta ocupar o tempo em “atividades «utéis», que 

lhe falham ou que em última análise não lhe interessam: a montagem, logo frustrada de uma 

tipografia ou o Curso de Letras, de que depressa desiste.”  

Entretanto, a situação foi-se alterando e hoje já se conhecem mais detalhes sobre a vida 

de Pessoa, após o regresso definitivo, em 1905. O poeta inscreve-se no “1.º anno do curso 

diplomatico” do Curso Superior de Letras, na qualidade de “alumno voluntario”, no dia 29 de 

                                                           
14 Para aprofundar mais este tema consultar: PRISTA, 2001: 157-185. 
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setembro de 1905, aos dezassete anos. É a sua primeira inscrição, pouco depois de chegar a 

Lisboa.15  

Num rascunho manuscrito do requerimento para a matrícula no Curso de Letras, redigido 

em Lisboa, a 26 de setembro de 1906, pode ler-se: “Fernando Antonio Nogueira Pessôa, filho de 

Joaquim de Seabra Pessôa, natural de Lisbôa, de 18 annos de idade, como prova pela certidão 

que no anno anterior apresentou por occasião da matrícula, desejando matricular-se no primeiro 

anno do curso diplomatico no Curso Superior de Lettras, e, a mais, nas cadeiras de philosophia, 

de bibliologia e de lingua grega.”.16  

Aprovado o requerimento, matricula-se, pela segunda vez, no primeiro ano do curso. No 

registo pode lêr-se: “Em 10 de outubro de 1906 abriu matrícula nas cadeiras do 1.º anno do curso 

diplomatico e mais na cadeira de philosophia, o alumno voluntario Fernando Antonio Nogueira 

Pessoa”.17 A título informativo, note-se a emenda manuscrita de dois «s» acrescentados no papel 

impresso da matrícula, pois Pessoa escolhe frequentar, para além das cadeiras do primeiro ano 

do curso, uma cadeira extra, a cadeira de Filosofia.   

Entre os professores de Pessoa contavam-se, entre outros, Alfredo Apell, professor de 

Inglês, David Lopes, professor de Francês e Francisco Adolfo Coelho, responsável pela cadeira de 

Filologia Românica Geral e Especial Portuguesa, com quem Pessoa, por volta de 1912, se irá 

incompatibilizar.18 Uma das críticas apontadas às aulas de Adolfo Coelho era a forma como este 

dava as aulas, uma vez que por não serem “sebenteiras, eram sentidas como imetódicas e 

confusas, de tão digressivamente eruditas, enfim, excêntricas relativamente às de outros 

professores.” (PRISTA, 2001: 147-151). 

Numa página do breve diário que manteve em 1907, Pessoa escreve na entrada do dia 

25 de julho: “I have just had a kind of scene with Tia Rita over F. Coelho.” Quem será este F. 

Coelho que Pessoa refere? Zenith avança a hipótese de ser “provavelmente Luís Furtado Coelho, 

professor de ginástica respiratória a quem Pessoa se referiria, 26 anos mais tarde”19. De facto, 

                                                           
15 Fac-símile publicado em ZENITH e VIEIRA, 2010: 66. 

16 Ver Anexo 4. Rascunho do requerimento de matrícula de Fernando Pessoa. Fac-símile publicado em LENCASTRE, 1996: 103. 

17 Fac-símile publicado em ZENITH e VIEIRA, 2010: 70. 

18 “Mais uma réplica corta á pacatez dos depoimentos que desde o dia 3 do corrente veem sendo publicados na ‘República’.  Agora é o colaborador 

da Águia, snr. Fernando Pessoa, que vem responder ao ilustre filólogo e lente da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, snr. dr. Adolfo 

Coelho, que não crê no super-Camões.» Jornal República, n.º 608, setembro de 1912.  

19 “Quando, em 1907, o Prof. Egas Moniz me passou, para fins ginásticos, para as mãos de Luís Furtado Coelho, para ser cadáver só me faltava 

morrer. Em menos de três meses, e a três lições por semana, pôs-me Furtado Coelho em tal estado de transformação que, diga-se com modéstia, 

ainda hoje existo.” PESSOA, 2003: 70-71. Ver Anexo 5. Fotografia do Dr. Egas Moniz no seu gabinete. 
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tudo aponta para esta hipótese, contudo as provas não deixam de ser circunstanciais. Não há 

qualquer referência clara que nos permita afirmar, sem sombra de dúvida, que se trata 

efetivamente do professor de ginástica. Podemos então, ancorados na coincidência do nome «F. 

Coelho», levantar a hipótese de se tratar de um outro professor de Pessoa, Francisco Adolfo 

Coelho, cuja cadeira de Filologia Fernando Pessoa frequentou na altura.  

Na viragem do século XIX para o século XX, a França foi abalada por um escândalo político 

provocado pelo “caso Dreyfus” (Affaire Dreyfus), que se repercutiu em toda a sociedade francesa 

e deu origem àquela que é, porventura, a mais célebre carta aberta alguma vez escrita.20  

A carta foi publicada no jornal L’Aurore, a 13 de janeiro de 1898. O famoso título da carta 

–  J’accuse...! – é da autoria do editor do jornal, devido aos oito parágrafos finais em que Zola 

acusa, nomeando um a um, todos os intervenientes no caso.21 O caso Dreyfus chamou a atenção 

pública para a potencial utilidade da análise da caligrafia em assuntos legais.  

Numa folha guardada no espólio pessoano está escrita a morada de Alfred Binet, diretor 

do primeiro laboratório de psicologia fisiológica da Sorbonne e com quem Pessoa terá planeado 

corresponder-se, em nome de Alexander Search. A provar pelo menos essa intenção, existe um 

rascunho datado de 1906, onde também está uma breve carta redigida em francês, endereçada 

a Alfred Binet e assinada por A. Search.    

Alfred Binet (1857-1911) foi um distinguido psicólogo experimental, cientista e pedagogo 

francês. Fundou a revista L’Année Psychologique, a primeira do género em França, onde publicou 

um extenso artigo intitulado «Recherches de Pédagogie Scientifique», onde conclui que « est 

possible de reconnaître l’intelligence dans l’écriture, mais qu’il faut faire des reserves en ce qui 

concerne le caractere.» (BINET e VANEY, 1905: 233-274). É um estudo pseudocientífico que utiliza 

a análise da escrita para inferir sobre traços de personalidade, se bem que atualmente não lhe 

seja reconhecida validade científica.  

Fernando Pessoa interessou-se bastante pelo estudo da psicologia, psicopatologia e 

grafologia. Existem numerosos documentos no espólio pessoano com ensaios caligráficos do poeta 

                                                           
20 Alfred Dreyfus, capitão do exército francês, fora acusado de traição e condenado apenas com base numa assinatura. Apesar da semelhança da 

assinatura de Dreyfus com aquela encontrada no papel incriminatório, veio a descobrir-se que, de facto, não correspondia à letra do jovem capitão. 

Ainda assim, a incriminação foi mantida e reforçada com base em documentos falsificados, com o intuito de não manchar a reputação dos 

investigadores do exército francês que tinham formulado a acusação. A injustiça era evidente e indignou a sociedade civil. O célebre escritor Émile 

Zola escreveu uma carta aberta em defesa de Dreyfus, formalmente dirigida ao presidente da República francês mas dirigida ao povo francês e à 

sociedade em geral. Eventualmente, Alfred Dreyfus acabou por ser libertado e apesar de ser inocente, confessou o crime para poder ser indultado.   

21 Ver https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=784807 Domínio público. Consultado a 3 de setembro de 2017. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=784807
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a praticar, por exemplo, as assinaturas de Charles Robert Anon, autor da carta para Man, já aqui 

referida, ou as assinaturas de Alexander Search, “quase todas alongadas e praticamente 

idênticas” (PESSOA, 2013: 143 e 229).  

Há também um testemunho manuscrito no espólio do poeta, datado de 1907, que mostra 

três formas diferentes ensaiadas por Pessoa na redação de um anúncio onde “oferece os seus 

serviços de grafólogo por correspondência”, dispondo-se a avaliar o “caracter das pessoas pela 

letra.” (PESSOA, 2013: 267-268).  

Num livro que Pessoa intitulou de “The Transformation Book”, ou “Book of Tasks”, está 

um texto redigido em inglês, com a data de «30-10-08», que refere o nome de Binet: “Besides my 

patriotic projects... creation of a magazine, of a scientific review, etc. – other plans, consuming me 

with the necessity of being soon carried out – Jean Seul projects, critique of Binet-Sanglé, etc.” De 

salientar ainda a existência de um documento com data provável de 1909, em que o nome Binet 

aparece elencado numa lista numerada sobre «Portuguese works», “Jesus era louco?” (Crit. 

B[inet]- Sanglé)” (PESSOA, 2006: 37). Estas evidências e ainda a presença de um exemplar do 

livro La folie de Jésus de Binet-Sanglé na biblioteca particular do poeta, mostram bem o seu 

interesse pelas questões psicológicas e, muito em especial, pelo tema da saúde mental.  

Os autores que leu, os livros que tinha na sua biblioteca, contribuíram para a formação 

em «ciência ou filosofia», que o poeta autodidata, foi adquirindo por si, mercê do seu espírito 

curioso e ávido. Pessoa aproveitou estas leituras «scientificas ou pseudoscientificas» bem como 

“as ideias circundantes – o futurismo, as ciências médicas e as ocultas –, para caracterizar com 

mais verosimilhança e força as personagens do seu drama em gente, bem como a si próprio como 

autor.” (PIZARRO, 2012: 36). 

No espólio pessoano está também identificado um rascunho de carta, em francês, datado 

de 19 de janeiro de 1906, endereçado a Maurice Ducot e assinado “Mario Freitas”. 

Zenith faz referência a este rascunho “em que o signatário, Mário Freitas, se propõe vender 

selos a um Monsieur Maurice Ducot, em Bordéus”, e coloca a hipótese de “esta carta ser um 

exercício de francês para o Curso”, ressalvando, contudo, que poderá ser “demasiadamente 

elementar para isso.” (PESSOA, 2003: 447). Fernando Pessoa escreverá, uns meses mais tarde, 

no diário de 1906, na entrada de sexta-feira, 27 de abril: «Must sell my very small stamp collection 

to be able to pay back Tio António’s 3000 réis (which I carelessly borrowed to buy Dowden’s Life 

of Shelley)”. Uma hipótese levantada dá como provável que este tio seria “António Pinheiro Silvano, 

um primo segundo 17 anos mais velho do que Pessoa, ou então do tio-avô António Maria Silvano, 
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pai desse primo segundo.” (PESSOA, 2003: 38).  Segundo apontamento de Mega Ferreira, este 

tio-avô terá sido o segundo tutor de D. Dionísia, avó paterna de Pessoa “já que a senhora tinha 

sido dada como interdita.” (FERREIRA, 2005: 187). 

A este testemunho acrescenta-se um outro, encontrado numa lista de anunciantes do 

Catálogo da Exposição Internacional de 1892, intitulada «Les annonceurs du catalogue de 

l’exposition internationale de timbres-poste de 1892», onde consta o seguinte anúncio: «DUCOT 

Maurice, 44 rue Milliere, Bordeaux | Timbres-poste en gros et demi-gros – Maison fondée en 1879 

| Spécialité de Timbres d’outre-mer vendus spécialement pour la vente au détail. (...) | Prix défiant 

toute concurrence. Je ne vends sbsolument que des Timbres authentiques.»22 Este texto comprova 

a existência de que se trata de uma pessoa real e cujos dados constantes do anúncio 

correspondem exatamente ao nome, à região (Bordéus), à mesma época e ligada ao negócio dos 

timbres postales, enunciados no rascunho do poeta.  

Podendo ser este o destinatário de Pessoa confirma, pelo menos, a intenção que o poeta 

registaria cerca de três meses depois, no suprarreferido diário, de tentar vender a sua pequena 

coleção de selos para assim pagar alguns empréstimos, nomeadamente, os 3000 réis que pedira 

emprestados ao tio António para comprar um livro.   

Através da leitura do diário que Fernando Pessoa manteve, entre 15 de março e 2 de 

junho de 1906 (em rigor, a última entrada é do dia 3 de junho, um domingo, mas nesse dia Pessoa 

não escreveu nada no diário), podemos acompanhar o quotidiano do poeta. Referências como 

“King coming from Madrid”, na entrada de 16 de março de 1906 ou “Ministry falls”, na entrada 

de 20 de março, revelam um Pessoa atento aos acontecimentos da altura. 

Um rascunho manuscrito de uma carta dirigido ao editor da revista Punch, datado de 21 

de fevereiro de 1906, deixa perceber um jovem Fernando Pessoa com espírito de iniciativa. 

Fundada em 1841, a revista inglesa Punch, or The London Charivari, impressiona pela sua 

longevidade, já que só encerrou definitivamente em 2002. A revista semanal abordava temas tão 

transversais como a política, a cultura, a sátira e o humor e publicava, muitas vezes pagando a 

colaboração, textos e poemas que recebia das mais variadas partes do mundo. Sabendo disso, 

Pessoa envia uma carta ao Punch submetendo um poema seu, redigido em inglês, ao escrutínio 

                                                           
22 Ver Anexo 6. Pormenor do catálogo de anunciantes, retirado de memoires.timbrologie.online.fr/Exposition_1892/Annonceurs.html Consultado a 

3 de setembro de 2017. 
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do editor, “You will judge how far I have succeeded”. Justifica o envio do poema manuscrito, sem 

estar datilografado, com a falta de recursos.23  

Não existe, no entanto, nenhum testemunho ou evidência para além deste rascunho 

manuscrito, no espólio do poeta, de que Pessoa tenha, de facto, enviado a carta ou de que editor 

tenha respondido, mesmo considerando que teria recebido essa carta de Pessoa. Não há, sequer, 

qualquer referência ao assunto no diário que o poeta manteve em 1906.24 Aparece sim, numa 

entrada do referido diário, no dia 11 de maio, o lamento do poeta por não possuir uma máquina 

de escrever25 e a necessidade imperativa de a obter: “Must obtain money from England by sending 

my compositions. It is unfortunately that I have no typewriter. With the money coming I shall 

attempt to buy one.” (ZENITH, 2003: 38). 

 Corrige-se a morada deste destinatário pessoano que, até hoje, tem sido sempre 

transcrita como “Bonverie Street” quando, de facto, é “Bouverie Street”.26  

A confiar no rascunho, a carta passada a limpo teria sido enviada no dia 21 de fevereiro 

de 1906 ou logo a seguir. Nesse caso, o destinatário de Pessoa seria Francis Burnand. Uma 

coincidência bastante curiosa é que foi precisamente nesse dia (February 21, 1906) que Burnand 

assinou um texto intitulado «Just a few words at parting», anunciando aos leitores do Punch que, 

durante o ano de 1906, iria deixar o cargo de editor, por motivos de reforma.27 Na eventualidade 

de Pessoa ter enviado a carta uns meses mais tarde, o destinatário teria sido o sucessor de 

Burnand, Owen Seaman, que viria a ocupar o cargo até 1932.  

A escassos dias de cumprir dezoito anos, o ainda aluno do Curso Superior de Letras (que 

o frequentará durante mais um ano), não desiste de procurar uma forma de ganhar dinheiro, de 

fazer pela vida (FERREIRA, 2005: 19). É prova disso o rascunho manuscrito de uma carta, redigido 

em francês, com a data «Lisbonne, le 9 juin, 1906», no qual Pessoa esboça uma resposta a um 

                                                           
23 “A 21 de Fevereiro de 1906, o poeta submeteu a elegia On the marriage of my dear friend Mr. Jinks (...) à revista britânica de humor e sátira 

Punch, texto que terá assinado com Anon ou Search, já que na cópia da missiva conservada no espólio pessoano indica que a elegia foi assinada 

sob um pseudónimo. PESSOA, 2013: 141. 

24 “Entre os papéis do poeta encontra-se o rascunho de uma carta ao director do Punch incluindo o poema. Parece não existir resposta do director.” 

JENNINGS, 1984: 94. 

25 “A máquina de escrever marca uma diferença significativa entre as práticas literárias modernistas e pré-modernistas. O caso de Fernando 

Pessoa/Álvaro de Campos oferece-nos um exemplo excelente. ZHOU, 2013: 125. 

26 Ver Anexo 7. Folha de rosto da revista Punch, or the London Charivari. February 21, 1906. 

27 “From Mr. Punch’s stage, and appearing, for the last time, as his Editor, I wave my adieux to my good “friends in front” Au revoir, frequently I 

hope, elsewhere. (...) I adapt, to this occasion, the familiar valediction of tender-hearted Rip Van Winkle and say, “May you all live long and brosber!” 

Punch, or the London Charivari. February 21, 1906, p. 136. 
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anúncio publicado no Diario de Noticias, pela empresa francesa «Entreprise Générale»28 e com 

quem o poeta se propõe trabalhar. Não sabemos se se ficou pela intenção ou se, de facto, chegou 

a enviar a carta à empresa francesa. De resto, Fernando Pessoa, pensando já que o seu futuro 

não passaria pelo Curso, acrescentou: “Je serais très content de dédier mon loisir, qui, d’ailleurs, 

n’est pas petit, à votre entreprise”.29  

Numa entrada do diário de 1906, a 16 de março escrevera: “Walked out in the evening 

with Cochado Torres”, ou, ainda, no dia 23 de março: “walked all about town with Rebelo. At night 

also walked about with Rebelo”. Convivia com os colegas de Curso como indica o apontamento do 

dia 14 de maio: “Night stayed 6½-11 at Sardoeiro’s; doing work for Curso, i.e. pretending to”. No 

dia 24 de maio, numa outra entrada do diário de 1906, depois de referências ao Curso e à 

Biblioteca Nacional, escreve Pessoa: “At night Coliseum – Antonet and Walter´s night. Splendid, 

laughed a lot.”30  

Estas palavras revelam um jovem Pessoa mais sociável do que aquele que é retratado na 

primeira biografia sobre si feita; um jovem que, após o regresso definitivo a Lisboa, é acolhido 

pelas “tias, a avó louca e os primos”, e que, segundo Gaspar Simões, era “extraordinariamente 

tímido” e que “não se aproximava de ninguém” (SIMÕES, 1980: 86-98 (1.ª ed., 1950). 

Em inúmeras passagens deste breve diário em que Pessoa faz referências ao Curso, 

transparece, desde logo, o “absoluto fastio” que Pessoa sentia em relação ao Curso. (FERREIRA, 

2005: 50).  A título de exemplo, no dia 22 de março, escreve “First day in Curso after holidays – 

Geography and English – dull and stupid day.” Cinco dias mais tarde, a 27 de março anota no 

diário “Curso: Geography and English. A day dull, as usual”. Ficámos a saber que, no dia seguinte, 

a 28 de março, Pessoa faltou às aulas: “Absented myself from Curso; will be absent also tomorrow; 

(...) I hate all work imposed.” O fardo que sentia por frequentar o Curso revela-o também na 

entrada do diário no dia 3 de abril, quando escreve “Curso: Geography, English. The weight of 

imposed work gets greater.”  

Pessoa acaba por desistir do curso em 1907, no rescaldo da famosa greve dos estudantes 

que, inserida no tumulto social da época, ajudou ao estabelecimento da ditadura de João Franco, 

instaurada com o pretexto de fazer frente à grave situação que o país atravessava.  

                                                           
28 Fac-símile publicado em SOUSA, 2010: 23. 

29 Em itálico, o acrescento posterior de Pessoa. 

30 Ver Anexo 8. “Mestre na arte de fazer rir: Antonet and Walter´s night”, anúncio do espetáculo visto por Pessoa. 
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A greve académica teve o seu início formal a 1 de março de 1907. Um aluno da faculdade 

de Direito, José Eugénio Dias Ferreira31 apresentou-se perante a Faculdade de Coimbra para 

prestar provas finais da sua tese de doutoramento em Direito, abertamente dedicada a um 

defensor da República, o ilustre Teófilo Braga, tendo sido reprovado. Aparentemente, a 

metodologia positivista adotada por Dias Ferreira na sua tese teria desagradado à Academia, 

assente num conservadorismo ideológico que era contestado pelos estudantes.  

O que começou por ser uma manifestação de apoio a um colega e que nada tinha a ver 

com política, depressa se transformou em algo maior e o movimento estudantil, com origem em 

Coimbra, depressa alastrou a outras cidades, além de Lisboa e Porto. Centenas de estudantes, 

não só da faculdade de Direito mas de todas as faculdades, solidários com o colega, manifestaram 

o seu desagrado perante a Universidade e recusaram-se a assistir às aulas. A imprensa da época 

deu bastante destaque a esta questão, como o jornal O Século, que publica no suplemento 

semanal, Illustração Portugueza, de 11 de março de 1907, um artigo sobre o assunto, intitulado 

«Estudantes e Lentes. A questão da Universidade».32  

O reitor, Dr. António Santos Viegas, ordenou o fecho da universidade e os estudantes 

foram depois intimados por decreto do governo de João Franco, primeiro-ministro do rei D. Carlos 

I, a sair de Coimbra no espaço de 24 horas. Esta decisão exaltou ainda mais os ânimos e os 

estudantes, declarando que o “uniforme inquisitorial do alumno da Universidade” se transformara 

“n’um collete de forças”, dirigiram-se para Lisboa, num comboio especial fretado para o efeito, 

para protestarem e “arengar e gritar nas suas reuniões” junto dos poderes instituídos. O próprio 

Teófilo Braga proferiu uma conferência num recanto do jardim do Ateneu Comercial de Lisboa, a 

que assistiram os estudantes, tendo recebido uma ovação no final do seu discurso. No artigo 

                                                           
31 José Eugénio Dias Ferreira (1882-1953). Esteve na origem da chamada “greve académica de 1907”, quando lhe foi recusado a concessão do 

grau de Doutor pela Universidade onde se formara. Foi professor no Instituto Superior de Comércio e no Instituto de Ciências Económicas da 

Universidade Técnica de Lisboa. Foi conferencista e publicou artigos políticos. Foi consultor jurídico da Administração-Geral dos Correios e 

Telégrafos e vogal do Conselho Superior dos Caminhos de Ferro. Pertenceu ao Instituto de Coimbra, e foi ainda autor de várias obras relacionadas 

com a sua área de especialização (Finanças e Direito Internacional Privado). Dados extraídos do arquivo da Fundação Mário Soares. Saliente-se, a 

título de curiosidade, que foi avô de Manuela Ferreira Leite, economista e dirigente política do nosso tempo. Maria Manuela Dias Ferreira Leite 

(1940- ) foi ministra da Educação (1993-1995); Ministra de Estado e das Finanças (2002-2004), tendo sido a primeira mulher a ocupar esse cargo; 

presidente do PSD (2008-2010), foi também a primeira mulher portuguesa a chefiar um partido político. 

32 “Os estudantes da Universidade insurgiram-se contra a reprovação plena de um seu camarada de estudos que se apresentou a defender as suas 

theses finaes. Mais uma vez se dirime a eterna contenda entre lentes e estudantes. Coimbra, a velha cidade universitária, assume imprevistamente 

um aspecto revolucionario. Pactuam quintanistas e novatos, theologos e os homens sisudos que se preparam para atacar de frente Minerva, a 

fecunda e veneranda mãe da Sciencia.” Illustração Portugueza, 11 de março de 1907, pp. 294-296.  
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acima citado da Illustração Portugueza, faz-se a pergunta: «Não é uma questão entre homens, é 

um combate entre factos. A quem pertencerá a victoria?». 

Uma comissão de estudantes foi recebida pela câmara dos deputados em Lisboa a 5 de 

março.33 O ministro das Obras Públicas, José Malheiro Reimão, mostrou-se intransigente ao afirmar 

que o governo só tomaria nota das reivindicações dos estudantes se estes desistissem de imediato 

da greve. Posteriormente, no dia 1 de abril, o Conselho de Decanos da Universidade expulsou sete 

estudantes identificados como os instigadores da greve. João Franco ordena a reabertura da 

Universidade para o dia 8 de abril; no entanto, a greve geral dos estudantes manteve-se, com 

novas manifestações. A 15 de abril o governo manda encerrar novamente todos os 

estabelecimentos de ensino superior e técnico onde os estudantes continuassem a faltar às aulas.  

A repressão levou ao extremar de posições dos dois lados. Bernardino Machado toma o 

partido dos estudantes durante a greve académica, exigindo a reintegração dos estudantes 

expulsos, demitindo-se da Universidade. A 23 de Maio, o Governo reabre a Universidade para que 

se realizem os exames. Contudo, os exames apenas foram realizados em outubro desse ano. Dos 

1049 estudantes que faziam parte da Universidade, apenas 866 solicitam exame, mas um decreto 

posterior permite que os restantes passem de ano. 

Um outro artigo da Illustração Portugueza, com data de 22 de abril de 1907, intitulado 

«As escolas de Lisboa fechadas – Teimando na grève», compara a greve dos estudantes com a 

greve dos operários, destacando que os trabalhadores “ao cabo de uma semana ou duas sem 

trabalhar vêem-se, em regra, forçados a transigir pela necessidade fatal de ganharem o pão 

quotidiano. Com os estudantes nada d’isso succedia: – o pão quotidiano, e mesmo o respectivo 

conducto, estavam assegurados na mesa familiar”, o que se apresentava como uma vantagem 

para os estudantes. O governo, querendo “dispersar os rapazes” manda fechar “as portas a quasi 

todas as escolas superiores, só deixando abertos em Lisboa e Porto os lyceus”.  

A 2 de Maio, o presidente do Conselho e ministro do Reino, João Franco encerra as Cortes 

e remodela o governo. A escalada de tensão provocada pela ditadura franquista acabará por ter 

como última consequência o regicídio no primeiro dia de fevereiro de 1908. Três dias depois João 

                                                           
33 A comissão era formada por António Granjo, Alberto da Cunha Dias, Henrique Trindade Coelho, João de Bianchi, Ramada Curto, Carlos Olavo, 

Santiago Prezado, Aquiles Gonçalves e Isidro Aranha. Na sua representação, os estudantes pediam, entre outras coisas, a repetição da prova de 

doutoramento de José Eugénio Dias Ferreira, a criação de faculdades de Direito noutras cidades, designadamente em Lisboa e Porto, a instauração 

de cursos livres, a presidência dos júris de exames por estranhos ao corpo docente, a abolição da batina eclesiástica como trajo académico e a 

extinção do foro académico. Ver XAVIER, 1962: 87 e ss.   
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Franco é afastado do cargo por ordem do agora rei D. Manuel II, não voltando a assumir funções 

políticas. 

No meio desta sucessão de acontecimentos está um estudante chamado Fernando 

António Nogueira Pessoa, um mais entre as centenas que se insurgiram contra o sistema vigente. 

O grau de participação de Pessoa na greve académica de 1907 não é muito claro nem consensual. 

O seu meio-irmão João Maria Nogueira Rosa, numa conferência proferida em Cardiff e que aparece 

publicada em português no número 379 da revista Ocidente, em novembro de 1969, intitulada 

Fernanda Pessoa – As I knew him, aventa a hipótese de o poeta ter participado ativamente na 

greve estudantil de 1907, tendo sido, inclusive, um dos instigadores da mesma. 

Alguns pessoanos consideram que é uma hipótese “remota” pois, apesar de Pessoa não 

estar satisfeito com o Curso (como vimos pelo testemunho do diário de 1906) e de se ver como 

um “republicano radical”, daí a colocar Pessoa “à cabeça das hordas tumultuárias (...) vai um 

passo que nenhuma indicação permite dar”, não atribuindo grande crédito às palavras do meio-

irmão de Pessoa (FERREIRA, 2005: 34). 

Zenith também tem dificuldade em atribuir um papel ativo e de iniciativa a Fernando 

Pessoa nesta questão, considerando que “embora seja difícil imaginá-lo como protagonista da 

greve, é provável que tenha simpatizado com ela.” (2003: 441). 

 A 30 de outubro de 1908 escrevia, uma vez mais em inglês, numa  página do já citado 

diário: “Otherwise, I believe I was normal. I was not less courageous, I believe, than any normal 

being. I was not given to timidity in society.” Seria assim tão descabido imaginar Pessoa, não “à 

cabeça das hordas” de estudantes, mas assumindo um papel igual a tantos outros (que 

permaneceram no anonimato), de participação ativa na greve, numa causa comum?  

Não há provas que permitam afirmar que Pessoa participou ativamente na greve, mas 

também não as há para se dizer o contrário, com certeza absoluta. A greve estudantil de 1907 foi 

amplamente divulgada na imprensa da época. Alguns jornais e revistas publicaram, inclusive, 

fotografias desses momentos.  

Não nos custa imaginar um jovem Pessoa no meio de tantos outros jovens estudantes, a 

rebelar-se contra um sistema de ensino há muito sentido pela comunidade estudantil (e não só) 

como ultrapassado, pugnando por uma renovação de métodos e de ideias. Ainda que bastante 

remota, não deixa de ser uma possibilidade porque nos acasos da vida quotidiana, de vez em 

quando, “la realidad se permite a veces imágenes tantalizadoras como una gastada fotografía que 

no acabamos de descifrar” (MONEGAL, 1985: 399).  
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Poderá Fernando Pessoa estar entre os estudantes, numa fotografia publicada pela 

Illustração Portugueza, no dia 15 de abril de 1907?34                                                                                                            

Rodríguez Monegal viu essa imagem tentadora numa fotografia tirada numa rua da Lisboa 

de 1923, que capta o momento em que “un hombre pequeño y delgado, cubierto con un abrigo 

oscuro (de gabardina?) y un sombrero… y un bigote cuidadosamente triangular”, se cruza com 

“un cuarteto de turistas argentinos: padre y madre… una hija… un hijo”. Segundo o crítico 

uruguaio, “es quasi seguro” que aquele homem pequeno e magro era Fernando Pessoa e o 

quarteto de turistas argentinos, a família de Jorge Luís Borges (este, o pai, a mãe e a irmâ). Pessoa 

e Borges nunca se conheceram, mas uma ironia do destino teria, porventura, permitido, através 

de uma fotografia, um vislumbre da imagem tentadora de um “encontro impossível”.  

O que se sabe de facto é que Fernando Pessoa abandonou o Curso Superior de Letras em 

1907, e que tal terá ocorrido ainda antes de julho.35 Seguindo o registo epistolar de Pessoa no 

diário de 1907, verifica-se que planeia o envio de cartas a Ernest Belcher (antigo professor de 

Inglês no liceu de Durban) e a Clifford Geerdts (ex-colega de escola).36 Essas informações sobre si 

seriam pedidas por suposta terceira pessoa e a assinatura que faria constar nas cartas seria a de 

Faustino Antunes, o hipotético psiquiatra de Pessoa.37 

 

Figura 1. Pormenor da folha 33v do diário. BNP, Esp. E3/144T-1-61. 

 

Pessoa chegou a enviar essas cartas uma vez que conhecemos “pelo menos duas 

respostas quase imediatas às mesmas e um depoimento tardio”.38 Conhecem-se as respostas 

                                                           
34 http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1907/N60/N60_master/N60.pdf Consultado a 17 de junho de 2017. 

35 “Numa folha (902/92) preenchida com períodos astrológicos segundo o Hindu System, para o período de 29/7/1906 a 5/7/1907 lemos: C.S.L 

and end thereof.” PESSOA, 2003: 441. Ainda assim, na cronologia, Zenith coloca uma interrogação: Junho (?). Pessoa abandona o Curso Superior 

de Letras. Op. cit., p. 500. 

36 Plano de envio de cartas publicado em PESSOA, 1990, tomo 2: 31 e PESSOA, 2013: 255. 

37 Ver Anexo 9. Folha do diário de 1907. BNP, Esp. E3/144T-1-61. 

38 “O depoimento que se conhece é, precisamente, de Geerdts, que em 1963 foi entrevistado por Jennings; o ex-aluno do liceu inglês disse então 

ao biógrafo de Pessoa que se lembrava de ter recebido uma carta de um médico de Lisboa, que pelo estilo suspeitou que se tratasse do próprio 

Pessoa, mas que tinha optado por com cautela.” PESSOA, 2013: 253.  

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1907/N60/N60_master/N60.pdf
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escritas de Ernest Belcher, em carta datada de 14 de junho de 1907, e a de Clifford Geerdts, com 

data de 4 de outubro de 1907.39 

O “psiquiatra” de Pessoa terá também enviado uma carta a Harddress O’Grady, seu antigo 

professor de Francês na Durban High School. O jovem Pessoa ter-se-á inspirado neste professor 

para criar uma personalidade literária com o nome «Ardrèce Augradi», em que as semelhanças 

sonoras entre os dois nomes são bem evidentes.40 O rascunho desta carta “chegou a ser passado 

a limpo e assinado pelo psiquiatra.”41 No rascunho em questão, redigido em francês, o médico 

Faustino Antunes descreve o seu “paciente” como um «neurasthénique vérsanique», (PESSOA, 

2013: 253). 

Faustino Antunes, o “cúmplice epistolar” de Pessoa, como lhe chamou Jerónimo Pizarro 

(2013: 254), chegou mesmo a receber uma carta, em 1907, da empresa «The Sun Type Writer 

Co.», sediada em Nova Iorque, remetida para o seguinte endereço: «Mr. Faustino Antunes, | Rua 

da Bella Vesta a Lapa, | Lisbon, | Portugal».42 Esta empresa dedicava-se ao fabrico e venda de 

máquinas de escrever e Pessoa terá escrito uma carta a pedir informações sobre as mesmas. Nos 

primeiros anos do século vinte não era ainda muito comum o uso da máquina de escrever e 

Pessoa terá sido um dos primeiros escritores portugueses a ter uma.43 

Quando Fernando Pessoa desistiu do Curso Superior de Letras em “junho, se não já em 

fins de maio”,44 o poeta começa logo em agosto desse ano de 1907, a trabalhar como estagiário 

para a «R. G. Dun & Co., Agência Internacional de Informes para o Fomento e Protecção do 

Comercio»,45 cuja central em Lisboa ficava na Rua do Comércio, no número 103. O diretor para 

«Portugal e Colonias» era A. Mascaró e o diretor para a «Europa Occidental» era M. Font. Aniceto 

Mascaró era marido de Laurinda Pinheiro Neves, prima em segundo grau de Pessoa e este 

“aparentemente terá sido o responsável pela indicação de Pessoa a Mariano Font.” (SOUSA, 2010: 

                                                           
39 “Geerdts replied very cautiously because he was convinced (from the style and the nature of the questions), that the writer was actually Pessoa 

himself who had chosen this way to try to find out what Geerdts opinion of him was.” SEVERINO, 1969-1970: 114 e 115. A carta de Belcher está 

transcrita em PESSOA, 2003: 390-93. 

40 “O apelido Augradi terá sido utilizado por Pessoa para ocultar a identidade do seu antigo professor de Francês, O’Grady, com quem aparentemente 

se correspondia ou tencionava fazê-lo.” PESSOA, 2013: 259-261. 

41 O rascunho em questão está transcrito em PESSOA, 2006: 446-447. 

42 A morada correta é: Rua da Bella Vista à Lapa. É uma gralha do remetente. O envelope está reproduzido em fac-símile em PESSOA, 2013: 258. 

43 Ver Anexo 10. Anúncio de máquina de escrever da empresa que enviou uma carta a Pessoa: Scribner, Charles (Ed.): “Scribner’s Magazine 1903 

No. 11” (1903). 

44 PESSOA, 2003: 500. 

45 Ver Anexo 11. Empresa R. G. DUN & Co. (1841-1919). 

http://www.fromoldbooks.org/ScribnersMagazine-1903-11/
http://www.fromoldbooks.org/ScribnersMagazine-1903-11/
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27). Não se sabe ao certo quanto tempo terá Pessoa trabalhado nesta empresa. Num primeiro 

momento, Zenith avança a hipótese de o poeta lá ter trabalhado “um ano no máximo” (PESSOA, 

2003: 457), o que a ser verdade implicaria que, pelo menos, até ao verão de 1908, Pessoa tivesse 

mantido o vínculo com aquela empresa.  

Outra hipótese mais tarde aventada sugere que Pessoa teria trabalhado para aquela 

empresa apenas um mês, pois “o jovem desistiu logo em Setembro”, (ZENITH e VIEIRA, 2010: 

62-63). Na origem desta retificação está uma carta que Pessoa recebeu de Aniceto Mascaró, 

datada de 2 de outubro de 1907, na qual se fala de um «mal entendido» entre Pessoa e Mariano 

Font, e da intenção do primeiro cessar a colaboração com a empresa.46  

Não há testemunho epistolar de uma resposta de Pessoa a Mascaró, pelo que o tempo 

que Pessoa terá ou não trabalhado nesta empresa dependeria da reconciliação, de que tratava a 

carta, entre o jovem poeta e o seu empregador.47 Assim, no início de 1908, Pessoa poderia, ou 

não, estar ainda a trabalhar para a referida firma. 

Num documento datado de janeiro de 1908, Pessoa declara: “My first act of genuine revolt 

from the established, from the normal was on the first day of 1908”, e menciona o primo Aniceto 

Mascaró, a propósito de ter ido jantar a casa deste, na rua Alecrim. Na parte final deste escrito o 

poeta revela que no dia anterior, portanto, no dia 31 de dezembro de 1907, não se deslocara ao 

escritório. O motivo invocado: o dia estava frio e pressagiava trovoadas. Mais tarde, Pessoa chegará 

a confessar a Mário Beirão, em carta datada de 1 de fevereiro de 1913, a sua “assaz infantil mas 

terrivelmente torturadora phobia das trovoadas.”  

À luz destas palavras de Pessoa não se pode inferir, com certeza absoluta, que o escritório 

que Pessoa aqui refere seja da R.G. Dun & Co., apenas se pode destacar a proximidade das datas, 

tendo em conta o início do percurso profissional do poeta. Nem tão-pouco se pode deduzir, sem 

erro, que o “primeiro ato de genuína revolta” a que Pessoa alude, neste trecho, esteja relacionado 

com este escritório. 

                                                           
46 “A situação do meu amigo em casa da R. G. Dun & Cª não era a de um empregado assalariado, mas unicamente a de um amigo apresentado 

ali por quem se interessava por si. O Director da casa em Lisboa entendeu e muito bem, que não podendo fixar-lhe salário, ordenado ou honorário, 

poderia no entanto gratificá-lo até que a sua situação de empregado lhe permitisse tomar ali essa respectiva categoria e correspondente espórtula. 

Assim os famigerados 5$000 rs. eram para cigarros, carro, lunch, cinematógrafo, livros, etc., menos compensação de trabalho, pois este valia 

mais por declaração própria e verbal do interessado.” Excerto da carta enviada a Fernando Pessoa por Aniceto Mascaró, datada de 2 de outubro 

de 1907. Ver NOGUEIRA, 2005: 53. 

47 “Se a resposta for negativa, conclui-se que, afinal, Pessoa apenas durante um mês, ou pouco mais, trabalhou para a R.G. Dun & C.ª. Se, pelo 

contrário, a resposta for positiva, logicamente que a estada do escritor ao serviço dessa empresa se terá prolongado por mais algum tempo.” 

SOUSA, 2010: 27. 
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Contudo, assumindo que Pessoa trabalhou neste escritório, independentemente do tempo 

que aí passou, de acordo com a designação da empresa, o seu trabalho “consistiria, em princípio, 

em acções de prospecção do mercado português, na recolha de informações junto de diversas 

empresas”, (SOUSA, 2010: 27). De notar que a empresa R.G. Dun & Co. iniciou a sua atividade 

em Lisboa no ano de 1906 e que hoje, à distância de um século, ainda opera em Portugal, com 

o nome comercial «Informa D&B». 

A existência de uma folha de papel com o nome impresso da firma «MARIO N. DE FREITAS 

| Commissões e representações»,48 onde está anotado que Fernando Pessoa deve 700 réis pela 

compra de um livro, bem como a data manuscrita de «10/4/1909», parecem indicar que Pessoa 

aí teria trabalhado, em 1909, e que “terá sido na «Mário N. de Freitas», que o autor... deu os 

primeiros passos como correspondente de línguas.” (SOUSA, 2010: 27).  

Pessoa terá andado bastante ocupado entre agosto e novembro de 1909. Pela carta 

enviada ao amigo Armando Teixeira Rebelo,49 já aqui mencionada, sabemos que, em agosto, estava 

em Portalegre, para tratar da compra e do transporte das máquinas da futura Tipografia Íbis que, 

não obstante, só seria montada em novembro desse ano, a fazer fé num documento escrito: 

“Numa folha (em Sinais 2) em que alguns dados biográficos são relacionados com certas 

conjunturas astrológicas, podemos ler: «21 years 5 months: removal to Rua da Glória; printing 

office starts». Pessoa tinha 21 anos e 5 meses em Novembro de 1909.” (PESSOA, 2003: 457).  

O ano de 1910 é um ano de viragem na história de Portugal, que culminou, a nível político, 

na implantação da República, a 5 de outubro desse mesmo ano. Porém, aparentemente, 1910 e 

1911 não foram anos muito prolíficos no que toca à correspondência pessoana. De facto, as 

edições referidas nesta dissertação não apresentam testemunhos epistolares relativos a estes dois 

anos. Em contrapartida, os anos de 1912 e 1913 são muito produtivos epistolarmente, com 

Fernando Pessoa a trocar correspondência com Mário de Sá-Carneiro, Armando Côrtes-Rodrigues, 

Álvaro Pinto, Mário Beirão, entre outros. 

Mário de Sá-Carneiro manteve um dos mais notáveis diálogos epistolares com Pessoa, 

apenas interrompido com a morte do primeiro, em 1916. A correspondência entre os dois está, 

                                                           
48 Ver fac-símile. SOUSA, 2010: 31. 

49 Assinalamos a ressalva: “Mas, da ida a Portalegre, resta-nos apenas a carta a Armando Teixeira Rebelo, que nada nos diz sobre a operação de 

compra da tipografia, apenas sobre as demoras da desmontagem. (...) A carta não serve sequer para nos dizer, preto no branco, que ele estava 

em Portalegre nessa data, embora tenhamos hoje todas as razões para o acreditar: o original da carta existe, mas perdeu-se o sobrescrito, que 

atestaria, sem margem para dúvida, que ela teria sido enviada de Portalegre, e em que dia.” FERREIRA, 2005: 56-57.  
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no entanto, praticamente limitada a Fernando Pessoa destinatário, uma vez que se perderam 

quase todas as cartas que este endereçou a Sá-Carneiro. Essa condição não elimina, ainda assim, 

a riqueza do discurso produzido entre os dois, na medida em que, nas muitas cartas de resposta, 

Sá-Carneiro faz referências a comentários que Pessoa tece, nas cartas enviadas, chegando, 

inclusive, a transcrever parágrafos das mesmas.  

Álvaro Pinto, um ano mais novo que Fernando Pessoa, foi um dos mais incansáveis 

editores do seu tempo. Foi um dos fundadores, diretor e proprietário da primeira série da revista 

A Águia, Revista quinzenal ilustrada e de literatura e crítica, que, durante cerca de ano e meio, 

publicou dez números, entre 1 de dezembro de 1910 e julho de 1911. Cinco meses depois é 

retomada a publicação da revista, em janeiro de 1912, agora propriedade do Órgão da Renascença 

Portuguesa. Álvaro Pinto é o secretário da redação e Teixeira de Pascoais o diretor literário da 

revista A Águia, que vê ampliado o seu campo de interesse e intervenção ao ser-lhe acrescentado 

o subtítulo «Revista mensal de literatura, arte, ciência, filosofia e crítica social». 

Fernando Pessoa colabora com a revista, durante algum tempo, como o demonstram as 

cartas publicadas por Álvaro Pinto, até entrar em rotura com o movimento da Renascença. Em 

carta enviada a Álvaro Pinto a 12 de novembro de 1914, o poeta queixa-se de falta de resposta a 

uma carta sua em que propunha a publicação de um trabalho literário. Consumado o afastamento, 

Pessoa explica que se deveu a “uma incompatibilidade radical e inevitavel entre o espírito que 

produzia as obras saudosistas e o que produzia as obras no género das suas e das de Sá-Carneiro” 

(PESSOA, 2009: 23).  

Armando César Côrtes-Rodrigues (1891-1971), um dos mais importantes destinatários de 

Fernando Pessoa, nasce precisamente no ano em que Antero de Quental (1842-1891), 

conterrâneo seu, põe fim à vida, num jardim em Ponta Delgada, nos Açores. Corresponderam-se 

de forma mais ou menos assídua durante quase três anos e meio, de 1913 a 1916. Côrtes-

Rodrigues deixara os Açores em 1910 para prosseguir os estudos na capital, tendo concluído a 

sua licenciatura em Filologia Românica pela Faculdade de Letras de Lisboa em janeiro de 1916. 

Um mês depois, regressa definitivamente aos Açores, onde exerce as funções de professor em 

Angra do Heroísmo e Ponta Delgada. (ALMEIDA, 2013: 166). 

Nos sete anos que passou em Lisboa, estabeleceu contactos e fez amigos no seio da mais 

importante geração artístico-literária do século XX. Pessoa foi um desses amigos e companheiros 

de letras. É o próprio Côrtes-Rodrigues que explica, anos mais tarde, que conheceu Fernando 
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Pessoa por intermédio de um amigo comum, o poeta António Cobeira:50 “Foi o poeta António 

Cobeira, nosso amigo comum (...) quem me apresentou ao Pessoa como quem acabava de chegar 

da ilha, onde nasceu e morreu Antero. E, desde esse dia, uma mútua amizade nos uniu, sempre 

inalterável e compreensível.” (URIBE, 2015: 321). 

No Post Scriptum de uma carta de Fernando Pessoa para Álvaro Pinto, datada de 24 de 

fevereiro de 1913, o poeta patrocina a estreia literária de Côrtes-Rodrigues, ao enviar dois sonetos 

deste, intitulados Sinfonia do Amor, para a revista A Águia e que seriam publicados no volume III, 

da 2.ª série.  

Como testemunham as cartas trocadas entre ambos, durante os anos do Curso de Côrtes-

Rodrigues, Fernando Pessoa datilografou e passou a limpo, por diversas vezes, trabalhos 

universitários do poeta açoreano. Pessoa foi, como já aqui referimos, uma das primeiras pessoas 

a ter máquina de escrever e, além disso, devido ao trabalho que ia fazendo como empregado de 

escritório, teria adquirido, por esta altura, uma considerável rapidez no manuseio das teclas. 

Marcavam encontros nos escritórios onde Pessoa ia trabalhando ou nos cafés lisboetas 

como a Brazileira do Rocio.51 Depois de uma última carta enviada a 4 de setembro de 1916, há 

um interregno de quase sete anos, até à última carta enviada por Pessoa a 4 de agosto de 1923. 

É o poeta lisboeta quem retoma esse diálogo epistolar, ainda que por um breve momento. Não 

sabemos, objetivamente, quais foram os motivos desse afastamento. A distância geográfica e a 

próprias circunstâncias da vida terão contribuído para tal. Apesar desse afastamento, Pessoa 

manteve sempre uma relação de genuína amizade com Côrtes-Rodrigues, que “cativou a atenção 

de Fernando Pessoa, convertendo-se num dos seus mais importantes correspondentes” (URIBE, 

2015: 320), facto que é corroborado pela leitura das cartas que trocaram.  

                                                           
50 António Cobeira (1892-1959), foi colega de Armando Côrtes-Rodrigues e Hernâni Cidade. Publicou em prosa a página de memórias “Fernando 

Pessoa, vulgo ‘o Pessoa’, e a sua ironia transcendente” no suplemento literário do jornal Comércio do Porto, em 1958. Lecionou alguns anos em 

Lisboa mas estabeleceu-se no Porto no Liceu de Alexandre Herculano, onde foi professor de francês do poeta Mário Alegre, que se recorda dele 

como o professor que “lhe deu com uma cana na cabeça”, mas também que “o apresentou ao trabalho de Pessoa, Sá-Carneiro e à revista Orpheu.” 

https://www.publico.pt/.../liceu-de-alexandre-herculano-a-historia-do-porto-vive-ali Consultado a 14 de setembro de 2017. 

O portuense Arnaldo Manuel Albuquerque Trindade (1934-) dizia numa entrevista publicada na revista do Diário de Notícias de 17 de março de 

2013 a respeito da sua paixão pela poesia: “O responsável por isso foi um professor que tive no terceiro, quarto e quinto anos, o Dr. António 

Cobeira, que pertenceu à Orfeu de Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro. Em vez de nos pôr a dividir orações, punha-nos a ler Pessoa, que 

ninguém conhecia na altura”. https://www.dn.pt/.../o-homem-por-detras-do-grandola--3113221.html Consultado a 14 de setembro de 2017. 

51 Adriano Telles funda, em 1903, na cidade do Porto, a primeira A Brazileira na Rua de Sá da Bandeira, n. º 71. A Brazileira – casa Especial do 

Café do Brazil, do Chiado, em Lisboa, foi inaugurada a 19 de Novembro de 1905. Em 1911 é fundada A Brazileira do Rocio, que viria a ser ponto 

de encontro e de confrontos entre republicanos e oposicionistas. Blogue Restos de Colecção, publicado a 9 de novembro de 2010. Consultado a 

20 de setembro de 2017. 

https://www.publico.pt/.../liceu-de-alexandre-herculano-a-historia-do-porto-vive-ali
https://www.dn.pt/.../o-homem-por-detras-do-grandola--3113221.html
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Não será então por acaso que Pessoa o elige como confessor e destinatário de uma carta 

que Jorge de Sena coloca ao nível da célebre missiva enviada a Casais Monteiro a 13 de janeiro 

de 1935 (a carta que comporta a explicação da génese dos heterónimos), ao considerar a extensa 

carta que Pessoa envia a Côrtes-Rodrigues, em 19 de janeiro de 1915 como “o indiscutível prólogo 

de qualquer publicação de obras de Fernando Pessoa.” (SENA, 2000: 28).  

Um dos amigos que Pessoa conservou ao largo da sua vida foi Mário Pires Gomes Beirão 

(1890-1965), poeta e funcionário público. O seu primeiro livro, Cintra, foi publicado, em forma de 

plaquette, pela Renascença Portuguesa, em 1912. Publicou também na revista A Águia um poema 

intitulado “As Queimadas”. A título de curiosidade, foi Mário Beirão o autor da letra do Hino da 

Organização Nacional Mocidade Portuguesa e fez parte do júri que atribuiu o prémio de “segunda 

categoria” ao único livro Mensagem, em 1934.  

As sete cartas que se conhecem que foram enviadas por Pessoa a Mário Beirão, são os 

únicos testemunhos de uma correspondência porventura maior, demonstram bem a relação 

afetuosa e de confiança que existia entre os dois. Numa carta datada de 6 de dezembro de 1912, 

tece Pessoa um rasgado elogio ao amigo: “na sua edade, aquelle poeta inglez de quem lhe tenho 

fallado como seu parente espiritual, John Keats, tinha – além de menos perfeição no detalhe, 

quanto a fórma e quanto a idéa – ainda menos cuidado no conjuncto do que v[ocê] tem.” Na carta 

seguinte, de 1 de fevereiro de 1913, já aqui mencionada, Pessoa transcreve-lhe o soneto 

Abdicação, fruto do estado de espírito provocado pelo susto de uma iminente trovoada que afinal 

não chega a acontecer. Na mesma carta, note-se a forma tão caraterística, em Pessoa, de 

descrever estados de alma: “Estou actualmente atravessando uma d’aquellas crises a que, quando 

se dão na agricultura, se costuma chamar «crises de abundancia».”   

A carta de 8 de abril de 1913 mostra o tom de confidência que Pessoa não hesita em 

usar com Mário Beirão: “Trago com a consciência quotidiana de mim-próprio a impressão que me 

perdi dentro de mim, e, andando continuamente em minha procura, tenho contudo receio de me 

encontrar, não vá eu descobrir-me outro.”  

Depois de um interregno de meio ano, Pessoa retoma o diálogo epistolar com Mário 

Beirão, enviando-lhe uma carta a 20 de novembro de 1913. Elogia, uma vez mais, a qualidade 

literária de Mário Beirão, “Registo a crescente complexidade e certeza intrincada do seu exprimir. 

Você subiu até divinamente encontrar-se.”; e alude a uma carta que teria enviado, “Recebeu a 

minha carta em resposta á sua?”, o que nos faz pensar na existência de mais cartas para além 
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das sete que o destinatário publicou, pois muito dificilmente se estaria a referir à carta que enviara 

meio ano antes.  

Como já foi anteriormente referido, a 12 de novembro de 1914,  Fernando Pessoa envia 

uma carta a Álvaro Pinto a consumar a rutura com a A Águia, porque Álvaro Pinto tardava em dar 

uma resposta concreta em relação ao trabalho literário (que era justamente o drama O Marinheiro) 

proposto por Pessoa para aquela revista. Uma vez “oficializada” a rutura, O Marinheiro será 

publicado uns meses mais tarde, numa outra revista, a recém-nascida Orpheu.  

1915 é o ano de Orpheu. Na página de rosto, a revista apresenta-se a si própria: 

« “ORPHEU„ | Revista trimestral de literatura – Directores : Luiz de Montalvor e Ronald 

de Carvalho – Editor : Antonio Ferro – Ano I : 1915 – N.º 1 – Janeiro – Fevereiro – Março.» 

Luís de Montalvor, que escolheu o nome da revista, escreve na Introdução: 

“... a fotografia de geração, raça ou meio, com o seu mundo imediato de exibição a que 

frequentemente se chama literatura e é sumo do que para aí se intitula revista, com a variedade 

a inferiorisar pela igualdade de assuntos (artigo, secção ou momentos) qualquer tentativa de arte 

– deixa de existir no texto preocupado de Orpheu.” 

A título de curiosidade, António Ferro, com apenas dezoito anos na altura, aparece como 

editor sem sequer ter sido consultado. Colaboraram no primeiro número da revista o brasileiro 

Ronald de Carvalho, Fernando Pessôa (ainda assinava o apelido com o acento circunflexo), Alfredo 

Pedro Guisado, José de Almada-Negreiros e Alvaro de Campos (sem acento no nome).  

Sobre a capa, desenhada por José Pacheco, diria em 1953, Armando Côrtes-Rodrigues: 

“uma mulher nua entre dois altos círios – o que logo mereceu à má língua de então o comentário 

de enterro da Poesia.”, e Alfredo Guisado, em 1965: “A capa da revista definia o seu conteúdo. 

José Pacheco (...) explicara que esse desenho significava espanto e outro não era o fim que tinha 

em vista. E saiu certo. Orpheu iria provocar espanto.”52  

 

Figura 2. Pormenor da capa, Orpheu n.º 1. 

 

                                                           
52 http://www.academia.edu/12537767/Exposi%C3%A7%C3%A3o_Orpheu_100_anos_N%C3%B3s_os_de_Orpheu_ 

Consultado a 17 de setembro de 2017. 

http://www.academia.edu/12537767/Exposi%C3%A7%C3%A3o_Orpheu_100_anos_N%C3%B3s_os_de_Orpheu_


 | 33 

 

Gerada num contexto político externo de guerra na Europa e, interno, de permenente 

sobressalto político e social devido às lutas de poder entre monárquicos e republicanos, a revista 

“Orpheu pretendia desmoralizar, com energia e criatividade, a linguagem pobre e a mitologia 

arcaica de um «Portugal a entristecer» numa Europa em ruínas” (SARAIVA, 2015: 408). 

A saída do número um da revista não deixou indiferentes os literatos da altura e 

desencadeia reações inflamadas em alguns setores da opinião pública da época, traduzidas nos 

inúmeros artigos publicados nos jornais, que apelidavam os colaboradores da revista de 

degenerados, doidos, paranóicos, entre outros adjetivos. Fernando Pessoa exultava com tanta 

atenção, como comprova a carta que enviou a Côrtes-Rodrigues a 4 de abril de 1915, onde escreve 

que a revista “Foi um triumpho absoluto, especialmente com o reclame que A Capital53 nos fez 

com uma tareia na 1.ª pagina, um artigo de duas columnas.”54 

 Mário de Sá-Carneiro foi ao ponto de recortar e colar, num caderno de linhas com o título 

Criticas do “Orfeu” 1915, as notícias que iam saindo nos jornais, como o Mundo, País, Século, 

Diario de Noticias ou o Intransigente. Um desses recortes, colado numa página numerada por Sá-

Carneiro com o número 7, era do jornal A Capital, que publicava uma rubrica intitulada “Migalhas”, 

assinada por André Brun: “Praxedes futurista. | Praxedes comprou um fasciculo do Orpheu, orgão 

dos poetas luaricos da Brazileira do Chiado. Leu-o todo de fio a pavio, desde a prosa do sr. Luíz 

de Montalvor, cuja sintaxe lhe lembrou as composições do seu Quico, até às odes opiaricas do sr. 

Alvaro de Campos, passando pelas elucubrações do sr. Mario de Sá-Carneiro, que, em certos 

momentos da vida, «trepa por si acima como por uma escada de corda» e vê «os proprios braços 

irem dançar de casaco aos baile do Vice-rei», cousa que não succede a toda a gente. (...) Aqui 

para nós, eu considerei sempre quasi todos os poetas como uma classe de malucos á parte com 

                                                           
53 “... o diário A Capital, em Março de 1915, numa campanha de descrédito contra os poetas do Orpheu, fizera apelo a Júlio de Matos para que se 

pronunciasse sobre a “literatura de manicómio” daquela revista e a alegada paranóia de Mário Sá-Carneiro e Álvaro de Campos, entre outros. O 

redactor anónimo de A Capital rotulava-os ainda de “poetas de Rilhafoles”, citando um estudo psiquiátrico de Júlio Dantas (Pintores e Poetas de 

Rilhafoles, 1900), que na sua opinião se aplicaria ao grupo do Orpheu. Um mês depois, numa curta entrevista dada ao jornal A Lucta, Júlio de 

Matos pronunciar-se-ia realmente sobre os poetas do Orpheu, concluindo pela não loucura dos ditos, embora os não considerasse “absolutamente 

equilibrados”. “Os poetas do ‘Orfeu’ e os alienistas”, A Lucta, 11 de Abril de 1915, pp. 1 e 2.” BARRETO, 2012: 82.   

54 “Literatura de manicómio. Os poetas do Orpheu foram já cientificamente estudados por Júlio Dantas, há 15 anos, ao ocupar-se dos ‘artistas’ de 

Rilhafoles. Casos de paranóia – Tem a palavra o sr. Júlio de Matos”, A Capital, 30 de Março de 1915, p. 1. O artigo, que muitas vezes tem sido 

erradamente tomado por um escrito de Júlio de Matos, terminava renovando o apelo do título: “Tem a palavra o sr. dr. Júlio de Matos”. BARRETO, 

2012: 82.     
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a Gineta de pensarem e escreverem d’uma maneira diversa da nossa. Evidentemente, a 

maluqueira d’estes é muito mais visivel.”55  

Fernando Pessoa faz publicar um artigo seu n’O Jornal, a 6 de Abril de 1915, a rebater 

as críticas feitas a Orpheu: “Como se dê o caso de sermos colaborador desta revista, e como, 

caso – não a querendo por isso criticar – preferissemos dar uma idéa da sua orientação, 

fatalmente consumiriamos um impossivel numero de colunas, limitar-nos-hemos a algumas 

observações, que não constituirão critica nem explicação, mas que visam apenas a orientar no 

assunto os espiritos curiosos e para quem meia palavra baste.” E termina: “Não lhe diremos se é 

a nossa opinião, ou não, que haja homens de genio entre os colaboradores de Orfeu. Isso não o 

auxiliaria a compreender, nem alteraria a decisão do futuro. Fernando Pessôa.”56  

O segundo número de Orpheu sai a 28 de junho.57 Fernando Pessoa é agora o diretor, a 

meias com Sá-Carneiro, e é neste contexto que envia, a 6 de julho de 1915, uma carta ao “Exmo. 

Senhor Director de A Capital”, assinada por Álvaro de Campos. No dia 26 de setembro de 1918, 

três anos depois da morte de Sá-Carneiro, Pessoa faz uma tentativa para recuperar os pertences 

(e os papéis) do malogrado poeta e, nesse sentido, envia uma carta ao gerente do Grand Hotel de 

Nice. Uma outra versão foi por nós transcrita a partir do original, na posse de um particular. É 

uma carta datilografada a tinta azul, numa folha de papel timbrado «F. A. PESSOA | RUA DO 

OURO, 87, 2.º | LISBOA | TELEPH. C. 2194». Trata-se de uma carta escrita em seguimento da 

primeira, para o gerente do Grand Hotel de Nice, e vem dar continuidade ao diálogo epistolar. 

Outro pequeno, mas significativo núcleo é o conjunto de quatro cartas e três telegramas 

enviados, num registo quase diário, a Geraldo Coelho de Jesus, amigo de Pessoa. Pouco se sabe 

acerca deste destinatário de Fernando Pessoa. Publicou um livro em 1919, com algum sucesso, 

que pretendia ser um contributo para a industrialização do país. Era primo de José Coelho 

Pacheco, também este amigo de Pessoa e com quem colaborara, a partir de 1913, em várias 

publicações.  

                                                           
55 Ver Anexo 12. Caderno «Criticas do “Orfeu”», (curiosamente o nome é grafado sem “ph”); Anexo 12a. Folha de rosto: «Criticas do “Orfeu” 1915» 

e Anexo 12b. Página com recortes de imprensa: «De “A Lucta” (continuação na página seguinte)». 

56 Texto impresso na secção «Cronica Literaria» de O Jornal, n.º 3, Lisboa, 6 de Abril de 1915. Reproduzido integralmente em PESSOA, 2009: 40. 

Fac-símile em PESSOA, 1988: 59. 

57 “A capa assume uma linha tipográfica semelhante à revista inglesa Blast. O papel e a letra revestem-se de um estilo diferente, tão Álvaro de 

Campos e, ao mesmo tempo, tão inglês, nas palavras de Sá-Carneiro. E a colaboração especial do futurista Santa-Rita Pintor, com hors-texte duplos, 

completa o lado plástico desta publicação. [...] Dois poemas bastaram para que a imprensa levantasse de novo o burburinho à volta dos de Orpheu: 

Manucure de Mário de Sá-Carneiro e Ode Marítima de Álvaro de Campos. Numa resposta sem tréguas, Raul Leal escreve o panfleto O Bando 

Sinistro. Fundação António Quadros. António Ferro: 120 anos. Actas. Coordenação e organização geral de Mafalda Ferro. 
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Depois da implantação da República, em outubro de 1910, a instabilidade política no país 

não diminuiu. Nos anos seguintes, foram-se sucedendo vários governos e novos protagonistas. A 

Grande Guerra (1914-1918) e as primeiras Aparições de Fátima, em 1917, foram dois 

acontecimentos que marcaram o país e o mundo.  

Portugal entra oficialmente na Grande Guerra em 1916. No dia 23 de fevereiro o Governo 

português apreende os navios alemães nos portos portugueses, para serem «colocados ao serviço 

da causa luso-britânica». Como consequência, no dia 9 de março a Alemanha declara formalmente 

guerra a Portugal. O esforço de guerra veio a revelar-se desastroso para Portugal. O Corpo 

Expedicionário Português é enviado para a Flandres e, em 1918, na tristemente célebre Batalha 

de La Lys, milhares de soldados portugueses são mortos ou capturados pelos alemães e depois 

enviados para campos de prisioneiros.58   

 A situação caótica em que se encontrava o país abriu caminho a mais uma mudança 

na cadeira do poder, com a deposição do Governo de Bernardino Machado pelos apoiantes de 

Sidónio Pais, que se faz nomear o quarto presidente da Primeira República. É formalmente 

empossado no cargo no dia 9 de maio de 1918, tendo recebido um banho de multidão que o 

aclamou. Constitui um facto extraordinário e raro para a época a existência de um pequeno filme 

que retrata esses momentos.59 Ocupou o cargo de 27 de dezembro de 1917 a 14 de dezembro 

de 1918, dia em que foi assassinado na estação do Rossio, em Lisboa, por José Júlio da Costa.60  

 A morte de Sidónio Pais foi muito sentida por grande parte da população, que via nele 

uma espécie de salvador. No dia seguinte, os jornais publicam a notícia do assassinato do 

presidente, clamando por vingança. A primeiras notícias sugerem que se trata de uma 

conspiração: “Ontem na estação do Rocio, ás 23 e 45 minutos, três assassinos, pagos por outros 

assassinos, três bandidos, canalhas e ferozes, assassinaram a tiro de pistola o Ilustre Chefe do 

Estado Sr. Dr. Sidonio Paes.” Para muitos outros, Sidónio Pais tornara-se uma figura impopular, 

com uma governação autoritária e repressiva, cujo assassinato fora justificado pelo seu 

                                                           
58 A título de curiosidade, o documentário da RTP intitulado “Portugueses nas trincheiras”, sobre a Primeira Guerra Mundial apresenta um pequeno 

achado de arqueologia musical: a voz de um soldado português, a cantar, gravada há quase um século no campo de prisioneiros de Merseburg, 

na Alemanha. A gravação é possivelmente, segundo o musicólogo Manuel Deniz Silva, na altura ouvido pela RTP, a primeira de um cantor português 

não-profissional.” https://www.rtp.pt/noticias/portugal-na-1-grande-guerra/voz-de-prisioneiro-portugues-na-primeira-guerra-mundial-foi-gravada-no-

cativeiro_v740609 Consultado a 4 de outubro de 2017. 

59 https://www.youtube.com/watch?v=RRmzF2BCtCk Consultado a 4 de outubro de 2017. 

60 “José Júlio da Costa morreu a 16 de Março de 1946, no Hospital psiquiátrico Miguel Bombarda, em Lisboa, com 52 anos de idade, com a razão 

toldada por 28 anos de prisão sem nunca ter sido julgado, completamente esquecido nas prisões do regime.” IN: Malveiro, José, P. Garvão Herança 

Histórica. Beja, 2003, Gráfica amdbeja. 

https://www.rtp.pt/noticias/portugal-na-1-grande-guerra/voz-de-prisioneiro-portugues-na-primeira-guerra-mundial-foi-gravada-no-cativeiro_v740609
https://www.rtp.pt/noticias/portugal-na-1-grande-guerra/voz-de-prisioneiro-portugues-na-primeira-guerra-mundial-foi-gravada-no-cativeiro_v740609
https://www.youtube.com/watch?v=RRmzF2BCtCk
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perpetrador com o abandono por parte do Governo dos soldados portugueses em cativeiro, 

capturados pela Alemanha. 

 É nesta conjuntura de instabilidade social, política e militar que Fernando Pessoa se junta 

a Geraldo Coelho de Jesus, engenheiro e “administrador das Minas de Porto de Moz”, segundo 

indicação do próprio Pessoa, em carta enviada àquele a 10 de agosto de 1919, para prepararem 

e lançarem o jornal Acção, tido como “Orgão do Núcleo de Acção Nacional”. Geraldo Coelho de 

Jesus fora um apoiante do regime presidencialista de Sidónio Pais e, depois do seu assassinato, 

“lançou aquela modesta publicação, sem outra ajuda além de Pessoa, a fim de divulgar uma 

ideologia elitista da competência técnica.” (CABRAL, 2014: 94-123).  

 Fernando Pessoa foi o principal (provavelmente o único) redator e colaborador do jornal, 

estando ativamente envolvido na difusão do mesmo e, segundo José Barreto, terá sido também 

“o seu virtual director na ausência frequente de Geraldo Coelho de Jesus”,61 algo que o próprio 

Pessoa dá a entender nesta mesma carta datada de 10 de agosto: “Os democraticos que eu 

conheço estão indignadissimos commigo. Um, que foi secretario do Leonardo Coimbra, 

manifestou-se-me muito desgostoso (é bom rapaz e tem por mim consideração) por lhe constar 

que eu não só “era da Acção”, mas andava mesmo a fazer as vezes do director.”  

 A circunstância de, em agosto de 1919, Geraldo Coelho de Jesus se encontrar fora de 

Lisboa e a necessidade de estar a par dos acontecimentos deram origem a este pequeno conjunto 

de quatro cartas e, ao que tudo indica, três telegramas, onde Pessoa lhe explica, em relatos 

pormenorizados e, por vezes, com traços de ironia humorística, todo o andamento do processo 

em que se envolvera afincadamente. Não há, até ao momento, registo de qualquer resposta por 

parte de Geraldo Coelho de Jesus, no espólio do poeta. 

 O primeiro telegrama enviado é referido na carta datada de 9 de agosto de 1919: 

“V[ocê] deve ter estado apoquentado durante estes dias, e até receber o telegramma que acabo 

de lhe enviar, noticiando, finalmente, a sahida do jornal e o exito que parece estar tendo.” O envio 

do segundo telegrama é enfatizado (a palavra «hoje» foi sublinhada) por Pessoa na carta que 

remete a Geraldo Coelho de Jesus logo no dia seguinte, a 10 de agosto: “Espero que v[ocê] terá 

                                                           
61 “O Núcleo de Acção Nacional, criado em 1919, com um programa de cinco pontos aliás escrito por Fernando Pessoa, era uma entidade algo 

fantasmagórica, que apenas apareceu como editora de quatro números do jornal sidonista Acção em 1919-1920 e que reapareceu oito anos 

depois, em 1928, como editora do folheto de Fernando Pessoa O Interregno.” Ver J. Barreto, “O Núcleo de Acção Nacional em dois escritos 

desconhecidos de Fernando Pessoa”, Pessoa Plural, n.º 3, Primavera 2013, pp. 97-112. Acessível em:  

http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/pessoaplural/Issue3/PDF/I3A06.pdf Consultado a 2 de outubro de 

2017. 

http://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/pessoaplural/Issue3/PDF/I3A06.pdf
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já recebido a minha carta de hontem, e o meu telegramma de hoje, que dizia: “Urgente. 

Administrador Minas Porto de Moz. Exito jornal enorme/quanto aos incidentes Rocio leia jornaes 

de hoje/escrevo carta. Fernando.” 

 A confirmação e o conteúdo do terceiro telegrama enviado por Pessoa a Coelho de Jesus 

aparece na carta de 12 de agosto de 1919: “Mandei-lhe hontem um telegramma Alvaro de 

Campos, pelo menos no tom, e que dizia assim: “Extranho absolutamente falta suas noticias / 

conveniente sua vinda”. Os telegramas eram enviados no próprio momento, e Pessoa ao escrever 

que enviara «hontem», portanto no dia anterior, está a referir-se ao dia 11 de agosto, dia em que 

não escreveu uma carta a Coelho de Jesus. 

 Nas cartas que Pessoa escreve, em agosto de 1919, a Geraldo Coelho de Jesus 

percebemos a agitação social que se vive, por aqueles dias, com vários jornais de tendências 

republicanas e sidonistas a serem rasgados e queimados na rua por “marinheiros, sargentos e 

praças do exercito”. O jornal Acção é um dos alvos dessa censura. Na missiva de 10 de agosto, 

Pessoa conta a Geraldo Coelho de Jesus os acontecimentos que se tinham produzido no dia 

anterior, em pleno Rossio: “O caso foi o seguinte: O exito foi verdadeiramente grande, e tivemos a 

sorte espantosa de por causa do nosso jornal ter o Rocio em estado de sitio.” Mas adiante, 

acrescenta: “O chefe de venda calcula entre 1000 e 2000 o numero de exemplares queimados 

pelos varios formigas no Rocio.”62 

 Dois dias depois, Pessoa envia nova carta a Coelho de Jesus dando conta da “sahida 

do jornal” e dos problemas de distribuição. Relata também um episódio ocorrido no Ministério dos 

Abastecimentos “por causa do Jornal ou da Acção. Estava um fiscal a lel-o á porta e um marinheiro 

arrancou-lh’o da mão, apanhando immediatamente um estalo que o virou para o meio da rua.” 

Um comentário em tom queixoso que Pessoa faz, na carta, em virtude das inúmeras tarefas que 

tinha pela frente, por aqueles dias, dá-nos uma informação marginal em relação ao assunto tratado 

nas cartas para Geraldo Coelho de Jesus (o jornal Acção), pois permite identificar um dos 

escritórios onde o poeta, em agosto de 1919, colaborava: “E isto tenho eu que fazer tudo sòsinho, 

e com cartas sobre cartas que fazer aqui e no escriptorio do Avila, e com assumptos meus que 

tratar, e todos estes dias a estar no Diario de Noticias ás 8 da manhã, etc., etc.!” 

                                                           
62 Os “formigas” era o nome pelo qual eram conhecidos os que faziam parte de uma organização semi-clandestina criada em 1913 com o nome 

de Formiga Branca. Eram, no fundo, uma verdadeira polícia política não oficial ligada ao Partido Republicano Português. Depois do regime de 

Sidónio Pais foram perdendo força, mas ainda se faziam sentir. 
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 A título de exemplo, o jornal O Algarvio escreve, a 17 de agosto de 1919, na habitual 

coluna «Notas e Comentarios»: “O crime desses jornaes, era o de publicarem telegramas e 

fotografias do falecido presidente da Republica Sidonio Paes! Não discutimos aqui a bôa ou má 

politica desse homem que já não pertence ao numero dos vivos.”63 

 A áurea mítica que depois envolveu a figura de Sidónio Pais teve também o contributo 

de Fernando Pessoa, quando este escreveu um poema intitulado Á Memória do Presidente-Rei 

Sidonio Paes. O epíteto de «Rei» ganhou-o quando assumiu uma governação mais musculada e 

endureceu progressivamente as políticas do Governo, chegando mesmo a aprovar, em 1918, leis 

à rebelia da Constituição de 1911, que ele próprio ajudara a estabelecer.64  

 O terceiro número do jornal Acção, que saiu em agosto de 1919, publica uma fotografia 

de Sidónio Pais a ocupar grande parte da primeira página, com a seguinte legenda: “He was a 

man, take him for all in all; | I shall not look upon his like again.”   

 Pessoa contava que o quarto número de Acção não demorasse a estar no prelo, como 

comenta a Geraldo Coelho de Jesus, na última carta que conhecemos, datada de 13 de agosto de 

1919: “o numero 4 [do jornal] tem que sahir breve”, ao mesmo tempo que confidencia que o 

“Simão de Laboreiro65 offereceu-me escrever no numero 4 um artigo sobre o Sidonio; o que eu 

acceitei immediatamente. Depois lhe explicarei isto tudo.” Na realidade, o quarto e último número 

do jornal Acção, só viria a lume no dia 27 de fevereiro de 1920, com o «artigo» em forma de 

poema dedicado a Sidónio Pais.  

 Já depois da morte de Pessoa, o poema foi publicado pela Editorial Império, em 1940, 

num opúsculo que destinava “o produto total da venda ao fundo constituído para publicação da 

obra inédita de Fernando Pessoa”. Num dos versos escreveu o poeta: “Quem elle foi sabe-o a 

Sorte, | Sabe-o o Mysterio e a sua lei. | A Vida fel-o heroe, e a Morte | O sagrou Rei!”  

 De acordo com José Barreto, a interrupção e suspensão do jornal terá sido promovida por 

Geraldo Coelho de Jesus, pois sendo este republicano e sidonista, que era, afinal, a orientação 

política e declarada do jornal Acção, entraria em conflito com Fernando Pessoa, ao assinar o artigo 

                                                           
63 “Voltámos agora dos autos de fé. (...) O que se tem passado em Lisboa, a fita que tem corrido no Rocio, é simplesmente vergonhosa e constitue 

o máximo da afronta á liberdade. (...) A Acção, O Jornal da Tarde, O Jornal e A Epoca, teem sido queimados em pleno Rocio, tirados á força das 

mãos dos pequeninos vendedores de jornaes que choravam comovidamente, dando lhe, como suprema consolação, socos brutaes e as esquadras 

de policia! (...) A comandar os bandos de assaltantes, viam-se marinheiros, sargentos e praças do exercito!” 

64 Portaria n.º 1149, de 9 de janeiro, que permitia aos governadores civis suspenderem por tempo indeterminado as publicações que “em linguagem 

despejada pretendam perturbar a segurança pública”. | Decreto n.º 4082, de 13 de abril, que restabeleceu a censura prévia. 

65 Diretor do jornal O Tempo, onde Geraldo Coelho de Jesus publicou as «Bases para um Plano Industrial». 
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intitulado «A Opinião Publica»,66 estava a preparar-se para “numa terceira parte do dito artigo, 

defender que a monarquia antiliberal é o único sistema compatível com a expressão ‘legítima’ da 

opinião pública” – segundo se lê numa nota publicada nesse número do jornal. Ora o director, 

acrescenta a nota, “não sendo monárquico, não pode ser director de um jornal ultramonárquico.” 

(BARRETO, 2013: 11).  

Salienta-se, porém, o tom cordial e de entendimento que transparece na dita nota, ao 

cessar a publicação do jornal, com Pessoa a mostrar também um certo desalento por tão longa e 

irregular empresa no texto de primeira página “Sidonismo, sim”.67 

Luís Filipe de Saldanha da Gama da Silva Ramos (1891-1947), mais conhecido pelo seu 

pseudónimo Luiz de Montalvor, foi um dos amigos que Pessoa conservou até morrer; foi ele, aliás, 

que leu o elogio fúnebre proferido durante o funeral do poeta. Foi também ele, em parceria com 

João Gaspar Simões, dos primeiros a percorrer os papéis de Pessoa e a publicar as Obras 

Completas de Fernando Pessoa, em 1942, na Ática, editora que o próprio fundara em 1933. 

Morreu num desastre automóvel, juntamente com a mulher e o filho, que conduzia o carro, 

num domingo, 2 de março de 1947. A notícia foi dada no mesmo dia pelo Diário de Lisboa: “Cerca 

das 12 horas de hoje, deu-se em Belém, junto da Estação Fluvial, um terrível desastre, no qual 

perderam a vida, o nosso querido amigo e escritor Luis de Montalvor, gerente da livraria Ática, sua 

esposa, D. Ema da Silva Ramos, e seu filho, Augusto Dante da Silva Ramos.” 

Reproduzimos dois bilhetes postais, enviados a Luiz de Montalvor, um datado de 27 de 

março de 1915 e o outro com data de 16 de julho de 1915. Digitalizamos as assinaturas e as 

datas e fizemos uma descrição pormenorizada dos materiais. Os originais pertencem a uma 

coleção particular, não estando por isso no espólio do poeta. Estes dois bilhetes postais não fazem 

parte das edições mais completas de correspondência pessoana aqui citadas: PESSOA, 1996, 

PESSOA, 1998a e 1999b e PESSOA, 2007. 

Transcrevemos uma carta enviada por Pessoa ao “Meu querido Luiz”. Tudo indica que se 

trata de Luiz de Montalvor, contudo não encontramos nenhum envelope junto à carta para dissipar 

                                                           
66 Ver Anexo 13. “A Opinião Publica”, Jornal Acção, n.º 4, de 27 de fevereiro de 1920. 

67 “Encerramos, por agora, o curso d’esta publicação, que tão irregular, apezar do seu exito, teve de ser, não só por aos que a redigem ser impossivel 

(dados outros afazeres) dedicar-lhe aquella somma de actividade que a sua boa redacção exige, como tambem, para falar verdade, por um certo 

desalento, proveniente, pelo que toca á nossa campanha a favor do fomento nacional, da noção da inutilidade (a que á no nosso numero passado 

nos referimos) de uma campanha d’essas se fazer sem se apoiar numa corrente politica; e, sendo assim, pela noção da perfeita desunião das 

forças conservadoras, que representam a única corrente politica em que quem pensa como nós, patriotica e praticamente, se podia filiar.” Jornal 

Acção, n.º 4, de 27 de fevereiro de 1920. 
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algumas dúvidas. O original desta carta não consta do espólio do poeta à guarda da Biblioteca 

Nacional nem foi a mesma reproduzida por nenhuma das edições suprarreferidas. 

Pessoa indica, na carta, que esta seria entregue em mãos ao destinatário, por um 

portador, pois iria dentro de uma outra carta enviada ao primo, Mário de Freitas, por não ter a 

certeza do número da porta. A carta tem a particularidade de ter sido enviada a partir de Faro, a 

30 de agosto de 1919. O avô paterno de Fernando Pessoa, Joaquim António de Araújo Pessoa, 

era natural de Tavira, no Algarve, onde nasceu a 13 de fevereiro de 1813. Mais tarde, mudou-se 

para o Porto e destacou-se nas lutas liberais, chegando mesmo ao posto de general. 

José Carlos Vilhena Mesquita assina, em 1984, um importante texto intitulado Faro e o 

Movimento do Orfeu, onde destaca que poucos “saberão que Faro foi a única cidade de província 

a dar cobertura e apoio ao movimento futurista liderado por Fernando Pessoa, Mário de Sá-

Carneiro e Almada Negreiros.”68 

Nesta carta enviada a 30 de agosto de 1919, Pessoa refere o “escriptorio” do primo; 

pensamos que poderá tratar-se da firma Félix, Valladas & Freitas, Lda., situada na Rua da 

Assumpção, 42, 2.º, em Lisboa. A coincidência do número de porta indicado na carta, muito 

próximo do deste escritório, pois Pessoa “não tendo a certeza absoluta se o numero da sua porta 

é ou não é 22” aliada à referência: “entre os sócios desta casa comercial – que, tudo o indica, 

teve vida éfemera e onde Pessoa terá colaborado durante alguns meses – contava-se Mário 

Nogueira de Freitas, primo do poeta” (SOUSA, 2010: 48-49) reforçam esta possibilidade. 

Relata Fernando Pessoa que, ao chegar à cidade, mal se instalou no Grande Hotel69 de 

Faro, recebeu logo a visita de Álvaro de Campos. Escreve a propósito dos planos para um novo 

                                                           
68 “O pintor Carlos Augusto Lyster Franco... acolheu empolgadamente o movimento futurista, dando-lhe na página literária de O Heraldo todo o 

apoio e projecção ao seu alcance. (...) Sá-Carneiro foi o primeiro (...) a ver os seus versos inseridos nas colunas de O Heraldo, com o texto em 

prosa intitulado Além. Seguiu-se-lhe Fernando Pessoa com o poema A Casa Branca, Nau Preta, assinada pelo seu punho e que estranhamente 

aparecerá incluído nas poesias completas de Álvaro de Campos. (...) Por fim, a Almada Negreiros pertence o poema Litoral, (...) dedicado a Amadeu 

de Sousa Cardoso. (...) quando Almada Negreiros enviou este poema à redacção de O Heraldo, aparecia um verso que dizia textualmente: A lua a 

mijar na cisterna. Perante o facto, e adivinhando o escândalo que isto poderia gerar num meio pequeno como Faro, o pintor Lyster Franco recusou-

se a publicar o poema Belfast, que continha o citado verso. Porém, o seu filho Mário alvitrou a ideia de em vez da palavra mijar se publicasse antes 

miar, o que, de certo modo, solucionaria o problema do jornal perante o autor e o público. Realmente, para o poeta tratar-se-ia de uma gralha e 

para o público não passaria de uma bizarrice futurista, pois que a lua jamais poderia mijar ou miar numa cisterna.” MESQUITA, 1984: 135 a 146. 

69 Descrição do hotel onde se terá hospedado Pessoa: “OS GRANDES HOTEIS EM PORTUGAL. O GRANDE HOTEL DE FARO. A pouca distância da 

estação do caminho de ferro (…) bom hotel acha-se instalado n’um vasto edificio, que se ergue altaneiro na principal rua. (...) compõe-se de rez-

do-chão e de dois pavimentos superiores, formando uma fachada de aspecto sobrio, mas magestoso. Póde comportar cerca de 80 hospedes. (...) 

as salas acham-se mobiladas com simplicidade, oferecendo, todavia, um atrahente aspecto, principalmente a sala de leitura, onde ha comodidade, 

o que não é facil encontrar n’um hotel de provincia. (...) os corredores são forrados de longa passadeira e servem boas casas de banho com 

encanamento de aguas quente e fria e retretes independentes com W. C., a que grandes janelas dão a necessaria ventilação. No que respeita a 
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projeto, mas reconhece que pouco sabe sobre o assunto. Existe, no espólio de Pessoa, um 

rascunho manuscrito a lápis, sem data, com a cota «E3/186», que transcrevemos, em nota de 

rodapé, pela relevância da proximidade entre a data da carta e este apontamento em que Pessoa 

refere estar “prompta a installação em 1 de Janeiro de 1920”.70 E a carta prossegue em tom de 

secretismo, com expressões como “hypothetica pessoa”, “vaga hypothese” e “pessoa 

hypothetica”, sem adiantar mais pormenores dos planos para uma empresa cuja idéia teria partido 

de Carlos Porfirio.71 

Intimamente relacionada com a carta anterior está outra enviada por Pessoa à “Senhora 

D. Emma”, com data de 1 de agosto de 1919, a qual transcrevemos a partir do original e tanto 

quanto sabemos, pela primeira vez. Esta carta não consta do espólio do poeta à guarda da 

Biblioteca Nacional. Trata-se de uma carta manuscrita e assinada, na qual o poeta inquire sobre 

o estado de saúde de um tal “Luiz”. A carta não foi enviada por correio, mas mandada entregar 

em mãos: “Não desejo, de modo nenhum, que a senhora D. Emma se dê ao incommodo de me 

communicar essas noticias por escripto. Basta que as dê verbalmente ao rapazito que é portador 

d’esta carta.” Estamos em crer que se refere a Luiz de Montalvor, uma vez que a carta se 

encontrava, nos papéis por nós consultados, entre os bilhetes postais que Pessoa enviara a 

Montalvor, dos quais já aqui demos conta, além de que a esposa de Montalvor se chamava Ema 

da Silva Ramos.  

Uma carta enviada a Victoriano Braga72 a 25 de janeiro de 1919 foi transcrita por nós a 

partir do original pertencente a um colecionador particular. Não faz parte do espólio à guarda da 

                                                           
hygiene, este grande hotel nada deixa a desejar, e o seu conforto é muito apreciavel, tanto mais que o clima de Faro não oferece bruscas oscilações.” 

José Lisboa, Revista de Turismo, Publicação quinzenal, de Turismo, Propaganda, Viagens, Navegação, Arte e Literatura. Ano IV, Lisboa, maio de 

1920, n.os 93 e 94; pp. 132 a 134. 

70 “3 secções: |1. Secção de informações. |2. Secção editorial. |3. Secção cultural. |Fórma de subsistir: |1. Por socios, que dão quotas, em troca 

dos serviços da parte commercial. | 2. Por dadivas de quem sympathize com a obra encetada. | 3. Por venda das idições e das informações. | 

Pode haver tambem socios, que deem quotas por simples interesse pela obra tentada. | Estar prompta a installação em 1 de Janeiro de 1920.” 

71 “...  após o encerramento de O Heraldo, irá dirigir a revista Portugal Futurista. (...) deveu-se a Carlos Porfírio todo o entusiasmo futurista do “grupo 

do Heraldo. Nado e finado em Faro (1895-1970), (...) foi um talentoso pintor. (...) A participação destes poetas [Sá-Carneiro, Pessoa, Almada no 

jornal O Heraldo] se ficou devendo a Carlos Porfírio, que com eles mantinha fraterna amizade, e à admiração que Fernando Pessoa dedicava ao 

velho Heraldo dos tempos de Tavira que ele julgava ainda ser o mesmo dos seus tempos de juventude.” MESQUITA, 1984: 142. 

72 “Victoriano de Sousa Feio Peixoto Braga (1888-1940) era, sobretudo, uma figura muito conhecida pelos seus dramas teatrais. Porém, a sua 

biografia é pouco clara. Isso deve-se talvez à homonímia do nome, pois existiram outros Vitorianos Bragas, seus familiares um pouco mais velhos 

(Cruz: 1999). Mas este Vitoriano Braga de que falamos é o mesmo a quem Mário de Sá-Carneiro enviava, de Paris, abraços e recados nas suas 

cartas a Fernando Pessoa (Sá-Carneiro: 1978). Sendo mais novo cerca de um mês que Fernando Pessoa de quem era amigo e parente afastado, 

Vitoriano sobreviveu-lhe por cinco anos. REBELLO, 1988: 140. (...) Com ele se fotografou e parece ter sido ele quem melhor fotografou o poeta. 

No primeiro caso existe esse impressivo retrato fotográfico, de ambos, talvez de c. 1916. Estão os dois sentados tendo como pano de fundo a 
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BN, nem conhecemos, até agora, nenhuma cópia ou rascunho desta carta entre os papéis de 

Pessoa e não aparece referida em nenhuma das supracitadas edições. Aparece transcrita e em 

fac-símile num opúsculo com uma reduzida tiragem de cem exemplares, tendo sido apresentada, 

na altura, como inédita.73   

É mais ou menos por esta altura que Fernando Pessoa conhece Ofélia Queiroz, uma jovem 

de dezanove anos de idade, empregada de escritório. A primeira carta que se conhece foi enviada 

pelo poeta no dia 1 de março de 1920, contava aquele 31 anos de idade. A correspondência 

trocada com Ofélia Queiroz constitui-se como um dos maiores núcleos da epistolografia pessoana: 

conhecem-se cinquenta cartas escritas a Ofélia em duas fases distintas: o maior número de cartas 

foi trocado em 1920; e, numa segunda fase, entre setembro de 1929 e janeiro de 1930.  

Pessoa carteou-se com quatro poetas espanhóis, três dos quais participantes desse 

diálogo epistolar e um deles, Miguel de Unamuno, o mais reconhecido. Na carta, enviada a 26 de 

março de 1915, juntamente com o primeiro número da revista, Pessoa, em nome “dos do Orpheu” 

e assumindo a vanguarda de uma nova corrente literária, pede a Unamuno “que examine de perto 

a attitude essencial da [nossa] arte literaria” que se estava a criar, e que, em nome de “uma 

approximação de espiritos, tão pouco tentada ainda, com a Hespanha”, o poeta espanhol se 

pronunciasse acerca da revista publicamente “opinião essa que, se pudesse ser dada atravez da 

imprensa, como julgamos que a nossa iniciativa merece, duplamente nos seria grata”. De notar 

que esta carta é redigida em papel timbrado da revista, com o cabeçalho inscrito a vermelho: 

«“ORPHEU” | REVISTA TRIMESTRAL DE LITERATURA | PORTUGAL E BRAZIL» e que o tom de 

Pessoa na carta é formal e, ao mesmo tempo, confiante. Contudo, ao que tudo indica, Unamuno 

nunca chegou a responder à carta e Fernando Pessoa também não lhe voltaria a escrever, 

porventura melidrado com o silêncio do prestigiado poeta. No entanto, Unamuno preservou a 

carta, que se encontra hoje na Casa Museo Unamuno.74  

As cartas trocadas entre Fernando Pessoa e Rogelio Buendía,75 Adriano del Valle e Isaac 

del Vando Villar, poetas do ultraísmo espanhol, são consideradas o “conjunto de contactos más 

                                                           
folhagem de um jardim ou, talvez, a sua encenação. Vitoriano olhando de alto a objectiva e, Fernando Pessoa, como que recusando a pose evitando 

a câmara, em desassossegado alheamento.” SERRA, 2014: 13-14. Ver fac-símile da fotografia em ZENITH e VIEIRA, 2010: 85. 

73 Separata da revista Liga dos Amigos do Hospital de Santo Tirso, publicação periódica. Ano XIV – n.º 14 – março de 2000. 

74 Para aprofundar esta questão, consultar Fernando Pessoa, IBÉRIA. Introduçao a um Imperialismo Futuro (ed. Jerónimo Pizarro e Pablo javier 

Përez López), Lisboa, Nova Ática, 2012, pp. 229-253. 

75 “Rogelio Buendía (1891-1969), médico e poeta. Em 1920 publica Lusitania. Viaje por un país romántico (Madrid, Ed. Reus), e em 1923 o 

poemário La rueda de color, de filiación vanguardista.” SÁEZ DELGADO, 2002: 8, nota 3. 
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importante desarrollado por el escritor portugués con autores españoles”, (SÁEZ DELGADO, 2007: 

148). Uma primeira leitura das cartas permite ver que Pessoa não só recebeu livros como La 

rueda de color, de Rogélio Buendía, e La sombrilla japonesa, de Vando-Villar como também sugeriu 

e enviou livros de autores portugueses aos seus correspondentes. Por exemplo, em carta com 

data de 1 de Junho de 1924, Pessoa envia a Adriano del Valle “O Paiz das Uvas, de Fialho 

d’Almeida76 – author e obra consagrados, e onde vêm o conto Os Pobres, prodigioso pelo estylo, 

e o curioso Trez Cadaveres; e o Leomil, de Antonio de Séves77, escriptor novo, de grande valor, 

que neste seu primeiro livro faz um regionalismo curioso, differente do que ha ás vezes no 

Aquilino.”   

Contudo, uma análise mais detalhada das cartas deixa transparecer que “el grado de 

afinidad y de intereses mutuos era muy superficial. Nunca en las cartas se habla del trasunto de 

la obra pessoana, ni tampoco del rumbo de la literatura española (a excepción de una breve 

referencia al Ultraísmo en una carta de noviembre de 1924).” (SÁEZ DELGADO, 2007: 148). 

  As relações epistolares entre Pessoa e os vanguardistas espanhóis são curtas no tempo. 

No espaço de dois meses, Fernando Pessoa escreveu três cartas a Buendía, que já tinha 

colaborado em dois números da revista Contemporânea. Em carta datada de 20 de agosto de 

1923, Pessoa agradece a oferta do livro La Rueda de Color. Nas duas outras cartas, Pessoa 

reconhece “a honrosa attenção” que representava para ele o poeta espanhol “dedicar-se, com 

sua Esposa, á traducção das Inscripções que fiz em inglez.”, que seriam publicadas no jornal La 

Provincia, em 1923.78  

Fernando Pessoa carteou-se com Adriano del Valle79 por dez vezes. A primeira carta foi 

enviada a 31 de agosto de 1923 e, a título de curiosidade, saliente-se uma estranha coincidência 

em relação a esta missiva: as três pessoas que são mencionadas na carta morrem todas no 

                                                           
76 “José Valentim Fialho d’Almeida (1857-1911), foi agricultor e escritor. “Quem foi Fialho de Almeida? E, que opinião concreta Pessoa tinha dele? 

Ora, sabemos que Fialho foi um célebre escritor português contemporâneo de Pessoa, ainda que trinta anos mais velho e, portanto, representante 

de uma geração literária anterior. A fim de responder à segunda pergunta, podemos consultar algumas referências a Fialho na obra pessoana, 

avaliando se constituem apreciações positivas ou não.” “Alma de Côrno” Revisited: mais fragmentos malditos de Fernando Pessoa, Carlos Pittella-

Leite, Pessoa Plural: 7 (P./Spring 2015), p. 185. 

77 Antonio de Séves (1895-1970).   

78 Inscriptions (V, VII, VIII, XII e XIII). Jornal La Provincia, ano III – n.º 682, subtítulo Diario Independiente, terça-feira, 11 de setembro de 1923. 

79 “Adriano del Valle [Sevilha, 1895 – Madrid, 1957]. Correspondeu-se com Pessoa nos anos vinte, compartilhando com ele tardes de trabalho 

literário em Lisboa, projetos de traduções e de edição. Adriano del Valle foi o único amigo espanhol de Pessoa. Outros, como Ramón Gómez de la 

Serna, encontraram-se também com o autor dos heterónimos em tertúlia em algum café lisboeta, mas nenhum conviveu com o português tantos 

dias, nenhum outro trocou com ele tantas cartas.” Excerto (tradução nossa) retirado de DELGADO, 2002: 7.  
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mesmo ano: “Sem rasto social ou pequena notícia marginal, Judith Teixeira80 morre, 

estranhamente ou não, em 1959, ano do falecimento de António Botto, atropelado no Brasil, e de 

Rafael Lasso de la Vega,81 ultraísta espanhol que vem a sucumbir na porta giratória do Ateneu de 

Sevilha, vitimado por fulminante ataque cardíaco. Lembro, de passagem, que os três intelectuais 

estiveram juntos, por Agosto de 1923, em casa da poetisa.” (SOUSA, 2009: 54). 

Pessoa enviou duas cartas a Isaac del Vando-Villar, diretor da revista Grecia, a primeira do 

movimento ultraísta. Têm a particularidade de terem sido escritas no mesmo dia, a 14 de setembro 

de 1924. Na primeira carta agradece a Vando-Villar a oferta do seu livro, La sombrilla japonesa.82 

que comenta com amabilidade e indulgência; na segunda carta, desculpa-se por não poder ajudar 

Vando-Villar como este pretenderia, com o argumento “vivo mais ou menos afastado do meio 

literario”. Promete, no entanto, enviar-lhe um exemplar de Contemporânea, pedido feito pelo 

espanhol, em carta anterior, visto que no número dez da revista portuguesa se publicara o prólogo 

de La sombrilla japonesa. 

Em 1926, Fernando Pessoa escreve uma carta dirigida ao “Exmo. Senhor Ministro da 

Instrucção Publica 1926, insurgindo-se contra o então Diretor-Geral de Belas Artes, Augusto Gil,83 

cujo nome aparecera já mencionado numa carta enviada por Pessoa a Álvaro Pinto, a 17 de março 

de 1913, a propósito das coteries que Pessoa dizia existirem. Dizia Pessoa na carta: “Os abaixo 

assignados, escriptores, artistas e amadores de arte, veem perante V. Exa. expôr, com o devido 

respeito, o quanto é de inutil para os serviços publicos, de prejudicial para os fins artisticos, e, até, 

                                                           
80 Judith Teixeira (1880-1959) é contemporânea da geração de Fernando Pessoa e é a única poetisa considerada modernista essencialmente pela 

inovação e tratamento do elemento erótico e sexual que a sua obra encerra. (...) Pela sua ousadia em escrever sobre estas temáticas e por abordá-

las de um ponto de vista lesboerótico, Judith Teixeira não só foi alvo de chacota e humilhação como foi castigada exemplarmente, sendo votada 

ao esquecimento durante décadas e colocada na margem do panorama literário e artístico português. (...) Implicada na conhecida polémica dos 

«Poetas de Sodoma», de 1923, juntamente com António Botto, Raul Leal e António Ferro, Judith Teixeira viu a sua obra de estreia – Decadência – 

apreendida e incinerada pelo Governo Civil por ser considerada pornográfica e ir de encontro aos princípios morais retrógrados e rígidos da 

sociedade portuguesa do seu tempo.” BOIA, 2013: 13. 

“Curioso notarmos que ainda em 1996, no “Dicionário de Literatura Portuguesa de Álvaro Manuel Machado, que, ainda mais lacónico, a resume 

“como poetisa que exalta e pratica a homossexualidade (além de se drogar com morfina)” (1996: 471).” CHALAKOVA, 2012: 34. 

81 Rafael Lasso de la Vega (1890-1959). Poeta espanhol. Pertencente a uma família aristocrática, herdou o título de Marquês de Villanova. Nos 

inícios dos anos 20, Lasso colaborou regularmente nas revistas ultraístas, como Grecia, dirigida por Isaac del Vando-Villar, que chegou a 

corresponder-se com Pessoa. 

82 “Isaac del Vando-Villar, La sombrilha japonesa, Ediciones Tableros, Madrid, 1924; segunda edição, 1924. (…) O livro está dedicado a María 

Teresa, Estrela de Oriente (sua namorada de 1923 a 1924) e tem um prólogo de três páginas escrito por Adriano del Valle. (...) Cada um dos vinte 

e cinco poemas que compõem o livro está dedicado, em geral, a figuras da vida cultural espanhola.” CRESPO, 1988: 187, nota 13. 

83 Augusto Gil (Porto, 1873 - Lisboa, 1929) poeta. Exerceu, entre outras funções, a de director-geral das Belas-Artes. In Dicionário Cronológico de 

Autores Portugueses, Vol. III, Lisboa, 1994.  
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de vexatorio para o papel coordenador que ao Estado compete nestas materias, que permaneça 

á frente da Direcção Geral de Bellas Artes o poeta lyrico Augusto Gil.”84 

Transcrevemos três cartas de Pessoa para António Botto. Uma das cartas, com data de 

21 de novembro de 1922, foi primeiramente reproduzida em fac-símile por António Quadros em 

1960. Nesta missiva, em resposta a uma carta que o amigo lhe enviara, Pessoa combina detalhes 

para um encontro e informa António Botto de que “As Canções85 estão á venda aqui e as remessas 

para a Provincia já foram feitas. O editorial86 tem irritado bastante, mas não tenho informações 

muito detalhadas.” 

As cartas de 8 de março de 1927 e 25 de março de 1927 não foram incluídas em 

PESSOA, 1999, nem em PESSOA, 2007. Aparecem transcritas com a ortografia atualizada e 

reproduzidas em fac-símile em BOTTO, 2010: 155-163. Em relação à carta de 8 de março de 

1927 transcrita, na referida edição, a partir de uma cópia (testemunho datilografado) que pertence 

a Manuela Nogueira, não existe nenhum testemunho no espólio do poeta, à guarda da Biblioteca 

Nacional. A carta revela pormenores deliciosos sobre os amigos de Pessoa e refere, por exemplo, 

o desaparecimento de Aquilino Ribeiro,87 devido à sua participação na revolta frustrada contra a 

                                                           
84 Foi Sidónio Pais que convidou Augusto Gil para o cargo de Director Geral das Belas Artes (cf. Ladislau Patrício, in Augusto Gil, nota sobre a sua 

vida, a sua doença e a sua morte - O seu espolio literário, Lisboa: Portugália, 1942, p. 32). Era nesta altura Ministro da Instrução, José Alfredo 

Mendes de Magalhães. Contudo, ainda em 1927, o poeta ocupava este cargo e em 1926 foi feita, efectivamente, Uma representação contra o 

director-geral de Belas-Artes (conforme Daniel Pires, coord., Pacheko, Almada e Contemporanea, Lisboa: Centro Nacional de Cultura/Bertrand, 

1993, p. 243). O texto transcrito desta representação coincide com o primeiro paragrafo do texto de Pessoa, o que sugere, pois, que se trata de 

uma e a mesma representação. Por outro lado, em 22 de Agosto do mesmo ano, José Pacheco concede uma entrevista ao jornal O Mundo, em 

que ataca ferozmente Augusto Gil, propondo que seja transferido para outro lugar. No ano de 1926, foram Ministros da Instrucção, Santos Silva, 

Joaquim Mendes dos Remédios, Artur Ricardo Jorge e Alfredo Mendes de Magalhães que, já anteriormente, como atrás citado, exercera o cargo. 

José Alfredo Mendes de Magalhães só assume cargo a 22 de novembro de 1926. 

85 Fernando Pessoa, que foi editor e tradutor de Botto, tinha na sua biblioteca particular dois exemplares da 2.ª ed. (1922) – editada por si na 

Olisipo –, um da 3.ª (1930), um da 4.ª (1930) e ainda um da 5.ª edição que foi a que traduziu (1932). Não chegou a conhecer a 6.ª ed. (1941).  

86 OLISIPO | EDITORIAL | A empreza editora OLISIPO, de Lisboa, faz publico, para que a todos conste e aproveite, o seguinte: | 1.º – Que acaba 

de pôr á venda, em todas as livrarias do paiz, a segunda edição do livro CANÇÕES, de ANTONIO BOTTO; | 2.º – Que essa segunda edição é muito 

augmentada, contendo, tambem, uma carta de TEIXEIRA DE PASCOAES, e novas referencias de JAYME DE BALSEMÃO; | 3.º – Que, para 

complemento da sua inteira e perfeita apresentação artistica, essa edição é superiormente valorizada por um retrato photographico do AUTHOR, 

que, de per si, constitue um elemento notavel de educação esthetica; | 4.º – Que este livro representa uma contribuição valiosa para a 

reconstrucção espiritual que é a necessidade mais urgente do nosso tempo; e | 5.º – Que elle portanto, deve ser lido, e os seus ensinamentos 

seguidos, pelas gerações que despontam para o conhecimento da vida e da arte. | Lisboa, primavera de 1922. | “OLISIPO”.  

87 “A sua faceta de ‘homem de acção’, (...) deu frutos ainda nos anos finais da monarquia (ainda hoje há quem se interrogue se no dia do regicídio 

Aquilino terá sido a ‘terceira carabina do Terreiro do Paço’, para usar uma expressão de Batista Bastos) e torna vincadamente a manifestar-se com 

a sua participação, em 1927, na revolta frustrada contra a ditadura militar sequente ao golpe de 28 de maio de 1926, sendo obrigado a refugiar-

se em Paris. De regresso a Portugal, volta a participar numa ação antirregime (no chamado movimento do regimento de Pinhel), mas é capturado 

e levado para a prisão do Fontelo, em Viseu (…). Foge também desta vez, esconde-se pelas serranias beirãs e enceta uma difícil jornada que de 

novo o levará até Paris.” Retirado de David Ferreira, Diário de Notícias, 25-7-1980.   
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ditadura militar de João Franco vigente no país: “Com a entrada do grupo da Bibliotheca88 na 

conspiração contra o Governo, creio que o Aquilino desappareceu; assim dizem, mas não garanto 

a veracidade, como, aliás, não garanto o Aquilino.” Esta carta constitui um testemunho 

documental muito importante, revelando pormenores da época e como Pessoa e os seus 

contemporâneos viveram esses tempos conturbados.89 

Como vimos, a segunda carta enviada a António Botto, foi a 8 Março de 1927. Dois dias 

depois, sai o primeiro número da revista Presença – Folha de Arte e Crítica,90 tendo sido publicados 

56 números até ao ano de 1940. A revista Presença reivindicará o mérito de ter sido a primeira a 

reconhecer o valor literário de Fernando Pessoa: “Só em 1927, num artigo de José Régio, se 

encontra pela primeira vez dado ao seu nome e à sua obra o lugar devido.” (MONTEIRO, 1999: 

199).  

Além da Presença, Pessoa colaborou com outras revistas, como é o caso da revista 

Fama,91 dirigida por Augusto de São Boaventura, que foi a primeira a publicar, logo no 1.º número, 

de 30 de novembro de 1932, um texto de análise sociológica do poeta intitulado “O caso mental 

português". 

A colaboração do poeta começa a 4 de junho de 1927, no número cinco da revista e 

produzirá um significativo diálogo epistolar entre Fernando Pessoa e os diretores da revista, 

nomeadamente, José Régio, João Gaspar Simões e Adolfo Casais Monteiro. Essa correspondência 

                                                           
88 “Que era, em que consistia aquilo a que se chamou o Grupo da Biblioteca? (...) Jaime Cortesão fora nomeado director da Biblioteca Nacional de 

Lisboa em 5 de Abril de 1919. (...) criado o lugar de Chefe de Divisão dos Serviços Técnicos (...) nomeado Raul Proença. (...) nomeados também, 

entre vários outros, Álvaro Pinto para o lugar de chefe da Secretaria e Aquilino Ribeiro para o lugar de segundo bibliotecário. Pouco a pouco, e em 

seguimento do programa de realizações elaborado por Jaime Cortesão e Raul Proença, (...) a Biblioteca Nacional de Lisboa foi-se tornando um 

centro prestigioso de atracção e de convívio intelectual. (...) os primórdios da conspiração que levou às revoluções de 3 de Fevereiro de 1927 no 

Porto e de 7 do mesmo mês em Lisboa – foram assuntos que, tendo tido quase sempre o seu começo no gabinete de Jaime Cortesão, envolveram 

variadíssimas pessoas, pertencentes, muitas delas, aos diferentes grupos que frequentavam habitualmente aquele gabinete.” Diário de Notícias, 

25 de julho de 1980. 

89 A título de curiosidade, a 16 de fevereiro de 1927, demitem-se ou são demitidos dos seus cargos Jaime Cortesão, Raul Proença e Aquilino Ribeiro. 

Passados mais de 53 anos, no dia 14 de agosto de 1980, Jaime Cortesão, Raul Proença, António Sérgio e Aquilino Ribeiro são readmitidos, a título 

póstumo, na Biblioteca Nacional de Lisboa. Arquivo Fundação Mário Soares. 

90 O grafismo da revista foi uma novidade na altura, com abundância de vinhetas e ilustrações, diferentes tipos e corpos de letras. O papel em que 

a revista era impressa; o chamado “papel de embrulho”. O título da revista passou a ser, a partir do seu quarto número, escrito em letras 

maiúsculas. 

91 A revista é hoje considerada uma raridade. Ver Anexo 14. Capa da revista “Fama, Revista Mensal de Actualidades Internacionais”. Refira-se, a 

título de curiosidade, que a revista coloca na página de rosto uma fotografia de Salazar, com a seguinte legenda: “O Sr. Presidente da República 

recebendo os cumprimentos do Govêrno, por ocasião do seu aniversário natalício”.  
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é, muitas vezes, considerada como um todo no estudo da epistolografia pessoana. Contudo, 

podemos agregá-la em três núcleos distintos, ainda que interligados. 

Régio foi o primeiro a corresponder-se com Fernando Pessoa, contabilizando-se onze 

cartas e um bilhete postal (de 20 de novembro de 1928). O diálogo epistolar começa com uma 

carta de Régio a convidar Pessoa para colaborar na revista; em resposta dada a 26 de janeiro de 

1928, na primeira carta de Pessoa a Régio, o convite é aceite: “Do melhor grado, e agradecendo 

por mim todos, accedo ao honroso convite que me nos faz para que collaboremos no numero 

anthologico de Presença.” Entre a penúltima carta, enviada a 17 de janeiro de 1930 e a última, 

com data de 24 de dezembro de 1934, há um hiato temporal de quase cinco anos.  

Foi com Gaspar Simões que Fernando Pessoa trocou mais cartas. O diálogo epistolar entre 

os dois começa a 26 de junho de 1929 e termina a 24 de dezembro de 1934. Curiosamente, a 

primeira e a última missiva são as únicas manuscritas enviadas por Pessoa. A correspondência 

transcrita dá conta de quarenta e uma cartas que Gaspar Simões recebeu de Pessoa. No entanto, 

o destinatário publica trinta e nove cartas, explicando que duas se extraviaram. Em Lisboa, o 

biógrafo conhecerá Pessoa por intermédio do sobrinho de Ofélia Queiroz92 e, a partir daí, passam 

a encontrar-se pessoalmente, em “presença real” um do outro, para usarmos a expressão que 

Pessoa utilizou em carta enviada precisamente a Gaspar Simões, a 26 de maio de 1931. Nesta 

missiva informa Pessoa que manda, juntamente com a carta, a colaboração “quasi toda (minha) 

para o proximo numero da Presença. Vae a de Fernando Pessoa, a de Ricardo Reis e a de Alvaro 

de Campos. Esqueci-me de trazer para a Baixa, para a passar a limpo, a de Alberto Caeiro. Irá 

amanhã, e é só um poema pequeno.”93 Foi esta a única vez que, em vida do poeta, se publicaram 

ao mesmo tempo, os três principais heterónimos e Fernando Pessoa, ortónimo. Sublinhamos que 

esta foi uma das duas cartas que Gaspar Simões afirmou terem-se extraviado. 

“Dos da Presença” resta-nos mencionar o conjunto de cartas enviadas a Adolfo Casais 

Monteiro.94 A título de curiosidade, referimos que Manoel de Oliveira conheceu e privou com Casais 

                                                           
92 “Foi Carlos Queirós quem nos apresentou a Fernando Pessoa, no Café Montanha, instalado em prédio hoje demolido, por ocasião da nossa visita 

a Lisboa, na altura do II Salão dos Independentes, onde realizei uma conferência sobre poesia moderna...” SIMÕES, 1957: 53. 

93 Trapo, de Álvaro de Campos, O Andaime, de Fernando Pessoa, Duas Odes, de Ricardo Reis e O Penúltimo Poema, de Alberto Caeiro. 

94 Adolfo Victor Casais Monteiro (1908-1972) nasceu a 4 de julho, na freguesia de Massarelos, na cidade do Porto. Na poesia estreou-se com 

Confusão, em 1929. Em 1931, entrou para a direção da revista Presença, após a saída de Miguel Torga e Branquinho da Fonseca. Foi codiretor 

da revista juntamente com José Régio e João Gaspar Simões. Formou-se em Ciências Histórico-Filosóficas, em 1933. Foi para Lisboa, onde 

colaborou em várias publicações como A Liberdade e o O Diabo. Por motivos políticos, exilou-se no Brasil, em 1954, adquirindo a cidadania 

brasileira. A par do ensino foi ensaística e crítico literário. Sem que tivesse voltado a Portugal, viria a falecer em São Paulo, no dia 24 de julho de 

1972. Retirado do blogue Prelo, s/d. 
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Monteiro. Foi-lhe apresentado, em 1929, pelo escritor Rodrigues de Freitas que era amigo de 

Casais Monteiro: “Os dois tornar-se-iam amigos e testemunhas da história, como diz Oliveira: 

«Depois disso, muita gente se dependurou no Pessoa. (...) eu estava com eles numa viagem de 

carro, com o Casais Monteiro e o Pierre Hourcade e assisti ao Casais Monteiro a explicar-lhe os 

heterónimos de Pessoa, pouco depois da morte, no final dos anos trinta. (...) Eu vivi esses tempos 

e essas pessoas.» Mais tarde, foi o próprio Casais Monteiro quem apresentou Manoel de Oliveira 

a José Régio, quando vivia em Vila do Conde. Entre os dois existiria sempre uma grande estima, 

alimentada pela profunda paixão que tinham em comum pelo cinema.” (CORREIA, 2015: 127).  

A correspondência de Pessoa para Casais Monteiro compõe-se de seis cartas, a última 

das quais inacabada e, portanto, não enviada. A primeira carta, manuscrita, foi enviada a 11 de 

janeiro de 1930. Só quase quatro anos depois, é que Pessoa volta a escrever a Casais Monteiro, 

a 26 de dezembro de 1933. Pessoa, por esquecimento, considera esta como “a primeira carta 

que tenho occasião de lhe escrever”. Como aquela primeira carta era manuscrita, Pessoa não 

terá, provavelmente, feito uma cópia para o seu arquivo pessoal.95  

Nesta mesma carta, quando se despede, o poeta manifesta o desejo de se encontrar com 

Casais Monteiro: “Abraça-o, com o desejo de o conhecer pessoalmente”, algo que nunca chegará 

a acontecer.96 A terceira carta é enviada a 24 de dezembro de 1934, data em que Pessoa remete 

também uma carta a José Régio e outra a Gaspar Simões. Segue, junto com cada carta, um 

exemplar de Mensagem para os diretores da Presença. 

A carta com data de 13 de janeiro de 1935, na qual o poeta explica o processo de criação 

dos heterónimos, é a carta mais conhecida de Pessoa. Sete dias depois Casais Monteiro recebe 

mais uma carta de Pessoa. Nesta carta, datada de 20 de janeiro de 1935, continua Pessoa as 

explicações começadas na carta anterior, onde escreve uma frase que ficou famosa: “não evoluo, 

VIAJO.”97 Por último, a carta inacabada, de 30 de outubro de 1935, que nunca chegou a ser 

                                                           
 95 “No início do quinto parágrafo, Fernando Pessoa engana-se, esquecendo que escrevera a primeira carta a Casais Monteiro cerca de quatro anos 

antes”. MONTEIRO, 1999: 219. 

96 “Apesar do desejo expresso por Fernando Pessoa numa carta de 26 de Dezembro de 1933 e da tentativa feita por Casais Monteiro por ocasião 

duma sua viagem a Lisboa em Junho do mesmo ano, o mais jovem director da presença foi o único a não ter a oportunidade de conhecer 

pessoalmente o poeta dos heterónimos.” Relações de Fernando Pessoa com Presença, p. 8, Leituras, Revista da Biblioteca Nacional de Lisboa, n.º 

12, pp. 45-61, 2003. 

97 Atente-se na breve análise de Casais Monteiro a esta carta e a referência a outra, igualmente capital, escrita vinte anos antes: “Embora Pessoa 

tenha um dia reconhecido o acerto duma observação que lhe fizera em carta, sobre a ausência que haveria nele do que possa legitimamente 

chamar-se uma evolução qualquer, acho hoje necessário especificar que isto não se aplica ao breve período durante o qual a sua produção ainda 

não é séria. O termo é dele próprio, naquela admirável carta a Côrtes-Rodrigues de 19 de Janeiro de 1915, exactamente um mês antes daquela 
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enviada e cujo texto levanta muitas dúvidas: “Succede, porém, uma coisa – succedeu ha cinco 

minutos – que me confirma em uma decisão que estava incerta, e que me inhibe de dar 

collaboração para a Presença, ou para qualquer outra publicação aqui do paiz, ou de publicar 

qualquer livro.” A que horas estaria Pessoa a escrever estas linhas no dia 30 de outubro, numa 

quarta-feira? O que teria “sucedido” cinco minutos antes? Algumas teorias têm sido aventadas, 

mas sem certezas absolutas.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
em que lhe anunciaria para breve a saída do Orpheu. Aí estabelece uma distinção necessária, e que é o momento de lembrar, entre o que fizera 

até aí e a nova fase em que entrava a sua poesia.” (MONTEIRO, 1999: 111). 

98 “É este notável documento de Fernando Pessoa datado precisamente de um mês antes da sua morte. Carta inacabada – o texto dactilografado 

não chega a ocupar uma folha inteira de papel de máquina – o pouco que diz é de grande importância para o esclarecimento da posição de Pessoa 

perante o poder político. Não me foi possível descobrir o que teria acontecido “cinco minutos” antes de Pessoa a ter começado a escrever. Uma 

pista possível seria a de uma notícia de jornal. acabada de ler, que o tivesse levado a tomar a decisão definitiva de não mais publicar em Portugal. 

Os jornais do dia 30 de Outubro de 1935, nada relevam, porém, de especial.” MONTEIRO, 1999, 1985: 251 (1.ª ed.).  

“É possível que aquilo que sucedera cinco minutos antes fosse a notícia de que a Censura impediria, precisamente, a publicação de algum escrito 

seu.” PESSOA, 2007: 476. 



 | 50 

 

 

Capítulo 2 

 

A publicação do epistolário pessoano  

 

 

“Você tem razão, que novidade literaria sensacional o aparecimento em 1970 da 

Correspondência inédita de Fernando Pessoa e Mario de Sá-Carneiro –  

publicada e anotada por... (perturbador misterio!).” 

Mário de Sá-Carneiro.99 

 

 

O epistolário de Fernando Pessoa constitui-se como um dos maiores entre aqueles 

produzidos pela sua geração e grande parte deste não está tratado. Basta, para isso, percorrer 

quantitativamente o acervo constante do espólio à guarda da Biblioteca Nacional para termos essa 

noção. E isso sem atendermos às inúmeras cartas dispersas, muitas ainda na posse da família ou 

de particulares; não contabilizando também as cartas de que não possuímos qualquer testemunho 

material, mas que sabemos que existiram, porque foram publicadas em jornais, revistas ou livros, 

quer pelos próprios destinatários, quer por outros. 

A correspondência de Pessoa é uma referência obrigatória em qualquer livro ou artigo 

sobre o poeta. Reconstituir o percurso epistolar permite refazer “os diálogos que o autor da carta 

trava quer com os seus íntimos e próximos quer com os seus pares e conhecidos de circunstância” 

(SILVA, 2004: 22). Tornou-se uma espécie de farol, onde os investigadores procuram validação 

para sustentar pontos de vista ou detalhes da sua vida.  

A partir do momento em que as cartas chegam aos destinatários, estes passam a a ser 

os seus legítimos proprietários. Alguns conservaram essa correspondência durante décadas 

enquanto outros a foram publicando, após a morte do poeta. Outros, ainda, à medida que o nome 

do poeta ia crescendo e os autógrafos do poeta começaram a ser valorizados, venderam as cartas 

que receberam de Pessoa. 

                                                           
99 Carta enviada a Fernando Pessoa desde Paris, a 20 de julho de 1914. Ver SÁ-CARNEIRO, 2015: 246-248.  
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Fernando Pessoa sabia da importância do papel que a epistolografia assume na 

divulgação e conhecimento da obra de um escritor. Ciente do valor intrínseco de cada carta e 

também da sua fragilidade material, procurou preservar as suas. Prova disso era o hábito, mais 

ou menos constante, a partir de 1912, que tinha de copiar as cartas que enviava para depois 

guardar a respetiva cópia no seu arquivo pessoal.  

Cerca de um ano antes da morte de Fernando Pessoa, em novembro de 1934, as Edições 

Presença publicam Cartas Inéditas de António Nobre, com introdução e notas de Adolfo Casais 

Monteiro. O livro teve uma tiragem de mil exemplares, numerados e rubricados pelo editor. Casais 

Monteiro ofereceu o exemplar número 197 a Fernando Pessoa, acompanhado de uma 

dedicatória.100 O nome do poeta é citado na introdução a propósito das cartas como forma de arte: 

“Fernando Pessoa distinguiu três formas de arte: a suprema, segundo êle, é a que eleva. Que nos 

eleva – ¿ até onde e como? Que nos eleva libertando-nos das nossas misérias pequeninas; dos 

nossos egoísmos; da nossa solidão.” 

Poderão estas palavras, que certamente leu, a par da carta que Casais Monteiro lhe 

endereçara três dias antes da tão famosa carta de 13 de janeiro de 1935,101 ter servido de incentivo 

para Fernando Pessoa escrever tão demorada (16 páginas!) e explicativa carta? É uma 

possibilidade que não nos custa admitir. 

Um dos primeiros a publicar uma carta de Pessoa foi José Osório de Oliveira, no Diario de 

Lisboa, a 29 de maio de 1936. Uma explicação acompanhava a transcrição da carta.102  

Na revista Presença, no número 49, de junho de 1937, Adolfo Casais Monteiro publica, 

parcialmente, a carta dos heterónimos, com o título genérico «Carta inédita de Fernando Pessoa» 

que Pessoa lhe endereçara cerca de dois anos e meio antes, a 13 de janeiro de 1935. Na época, 

                                                           
100 “A Fernando Pessoa, com a maior admiração e estima de Adolfo Casais Monteiro”. 

101 “Tenho um pedido a fazer-lhe: continuo a pensar no estudo sôbre a sua poesia. Quereria o Fernando Pessoa – se isso é possível – dar-me uma 

espécie de nota bibliográfica avant la lettre, isto é, uma resenha da sucessão e coordenação que faria da sua obra poética, para a publicar em 

volume. E quereria dizer-me alguma coisa sôbre a génese dos seus heterónimos? Isto, bem o sinto, é talvez pedir demais. Creia que não levarei a 

mal que não me queira responder.” Excerto da carta de Casais Monteiro para Fernando Pessoa, enviada a 10 de janeiro de 1935. 

102 Intitulava-se “A formação cultural de Fernando Pessoa”: “Ha quatro annos, Antonio Sergio, escreveu-me de Paris pedindo que realizasse junto 

de alguns escritores uma especie de inquerito. Submeti a sua pregunta a três ou quatro, mas só Fernando Pessoa respondeu desenvolvidamente. 

Deve o poeta ter sentido, menos a importancia do inquerito que a utilidade de explicar a si proprio qual a sua formação cultural. E assim, aproveitou 

a oportunidade que a pregunta de Sergio lhe oferecia. A prova de que atribuia importancia á sua resposta está no facto de me ter fornecido uma 

copia, talvez por temer que o original não fôsse, como não foi, publicado. | O exemplar em meu poder tem escrito á margem: Osorio de Oliveira: 

Esta copia é para si, para o caso de querer ter uma copia da minha carta, enviando ao Sergio o original. Quando se escreve á maquina, é sempre 

facil facilitar. Muito seu, Fernando Pessoa. Repare que respondi imediatamente. Eis a carta:” (1936), “Diário de Lisboa”, n.º 4859, Ano 16, 29 de 

Maio de 1936, CasaComum.org, Disponível em: http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_27754 Consultado a 25 de setembro de 2017. 

http://hdl.handle.net/11002/fms_dc_27754
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Casais Monteiro omitiu um parágrafo da carta que falava sobre o ocultismo, a pedido do signatário, 

expresso na própria letra da carta. Fernando Pessoa remeteria, seis dias depois, uma outra carta 

a Casais Monteiro, a este chamou a “Carta em continuação da anterior”. Enviada a 20 de janeiro 

de 1935 foi publicada, pela primeira vez, cerca de 8 anos e meio depois, a 9 de setembro de 

1943, na Página Literária do jornal Diario Popular. Casais Monteiro escreve um comentário a 

acompanhar a publicação, onde explica que a mantivera inédita até àquele momento por 

considerar que, apesar do seu elevado valor, esta não teria interesse suficiente para uma 

publicação avulsa, preferindo conservá-la “para, com algumas outras, acompanhar um estudo 

sobre a obra do nosso grande poeta, tanto mais que nela como que se continua a «carta sobre os 

heterónimos», que publiquei em 1937, no n.º 49 da Presença.” 

De facto, em 1958, Adolfo Casais Monteiro publica o conjunto das cartas trocadas com 

Fernando Pessoa, na segunda edição, revista e aumentada, do seu livro Estudos sobre a Poesia 

de Fernando Pessoa, pela Livraria Agir, do Rio de Janeiro. Uma reedição, com o título mais 

abreviado, A Poesia de Fernando Pessoa, foi organizada por José Blanco e publicada pela 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, em 1999.   

Álvaro Pinto foi o primeiro a publicar um conjunto de cartas escolhidas de entre a 

correspondência que recebeu de Fernando Pessoa por considerar que poderiam “ter algum 

interêsse para o estudo da sua complexa personalidade”.103 Sendo o diretor, proprietário e editor 

da revista Ocidente, Revista Portuguesa Mensal, fundada em 1938, divulgou vinte cartas (seleção 

feita entre aquelas que recebera do poeta enquanto secretário da Renascença Portuguesa entre 

1912 e 1914), em dezembro de 1944, praticamente nove anos depois da morte de Pessoa. No 

sumário do número 80, aparecem então as cartas com o título: «Vinte cartas de Fernando Pessoa» 

(anotações de A. P.) – Pág. 301/318. Trata-se de um título simples mas revelador da importância 

que o nome Fernando Pessoa já adquirira, menos de uma década após a morte do poeta.  

          Armando Côrtes-Rodrigues incumbiu Joel Serrão de publicar as missivas que trocara com 

o poeta, o que aquele fez, escrevendo uma pequena introdução que juntou ao livro Cartas de 

Fernando Pessoa a Armando Côrtes-Rodrigues. Estas foram primeiro publicadas pela editora 

Confluência, em 1945; a editora Inquérito publica uma 2.ª edição em 1960 e a editora Livros 

Horizonte, uma 3.ª edição em 1985. Estas duas últimas limitam-se fundamentalmente a rever a 

ortografia de acordo com o regime ortográfico vigente, como por exemplo, colocando o mês com 

                                                           
103 Revista Ocidente, n.º 80, vol. XXIV, dezembro de 1944, p. 317. 
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maiúscula inicial, (outubro para Outubro). A 3.ª edição transcreve o nome do poeta, já sem o 

acento circunflexo no apelido (Pessôa para Pessoa), em todas as cartas.  

Mário Beirão publica um conjunto de sete cartas (as únicas que se conhecem) que 

recebera de Pessoa no jornal Diário Popular, corria o ano de 1957. É também neste ano que João 

Gaspar Simões publica Cartas de Fernando Pessoa a João Gaspar Simões. Na Introdução, explica 

o destinatário: “Essas cartas, num total de trinta e nove, conservaram-se, porém, inéditas na 

íntegra, à excepção de uma – aquela que eu próprio publicara no número da Presença 

comemorativo da morte do Poeta.” (SIMÕES, 1957: 9).  

A exceção referida por Gaspar Simões é a carta datada de 11 de dezembro de 1931, na 

qual Pessoa faz a prometida crítica ao livro Mistério da Poesia e ao estudo que aquele fizera sobre 

o poeta, intitulado «Fernando Pessoa e as Vozes da Inocência», que vinha publicado no mesmo 

livro. Além disso, Gaspar Simões (1957: 10) reconhece que “seriam quarenta e uma se se não 

tivessem extraviado duas” cartas a si dirigidas pelo poeta.  

Os critérios usados na transcrição das trinta e nove cartas de Fernando Pessoa são 

explicados em nota: “Por não oferecer nada de característico, modernizou-se a ortografia original 

das cartas. A pontuação foi respeitada, bem como se respeitaram os espaços que separam os 

parágrafos nas cartas dactilografadas.” (SIMÕES, 1957: 31). 

Gaspar Simões publica também o fac-símile de três cartas, por esta ordem: carta 

datilografada, com data de 16 de julho de 1932; carta manuscrita, datada de 24 de dezembro de 

1934 e, por último, carta manuscrita, com data de 26 de junho de 1929. Precisamente estas duas 

cartas manuscritas, as únicas, marcam o início e o fim do diálogo epistolar entre Pessoa e o crítico 

conimbricense. 

Andrée Crabbé Rocha publica, em 1965, um livro intitulado A Epistolografia em Portugal, 

reeditado em 1985 e 2013, onde faz essencialmente uma abordagem teórica à correspondência 

de escritores portugueses, seguindo uma ordem cronológica que começa no século XV, com o 

Infante D. Pedro e termina no século XX, com Florbela Espanca. 

Admitindo uma “selecção, talvez arbitrária, de autores com nome na matriz das letras”, 

são poucas as cartas transcritas. (ROCHA, 1985: 10). Faz um ponto de situação das cartas 

pessoanas entretanto vindas a lume até 1965: uma carta de Carlos Queirós, em homenagem a 

Pessoa; uma “carta inédita a Casais Monteiro” (a carta sobre os heterónimos, datada de 13 de 

janeiro de 1935 e publicada na revista Presença, n.º 49, em 1937), duas cartas inéditas a 

Francisco Fernandes Lopes; cartas de Fernando Pessoa a Côrtes-Rodrigues; as cartas enviadas a 
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Gaspar Simões, publicadas em 1957; refere também as cartas de Sá-Carneiro a Pessoa, 

publicadas pela Ática em 1959, onde se incluem duas cartas de Pessoa a Sá-Carneiro; uma carta 

inédita de Pessoa a Jaime Cortesão, publicada em Poesias Escolhidas, em 1960; as cartas de 

Amor de Fernando Pessoa a Ofélia, publicadas pela Ática em 1978,104 e, por último, uma carta de 

Pessoa a Adolfo Rocha (Miguel Torga). Na segunda edição, datada de 1985, Crabbé Rocha anota 

já a segunda edição de Cartas de Fernando Pessoa a João Gaspar Simões, de 1982. Não inscreve, 

contudo, a segunda e terceira edições de Cartas de Fernando Pessoa a Armando Côrtes-Rodrigues, 

em 1959 e 1985, respetivamente. 

Do epistolário pessoano publica a autora duas cartas: parte de uma carta enviada por 

Pessoa a Ofélia Queiroz, com o título “Carta à amada”, com data de 29 de setembro de 1929 e 

uma carta dirigida pelo poeta àquele que viria a ser o marido de Crabbé Rocha, Adolfo Rocha, 

datada de 6 de junho de 1930. O original da carta estava, conforme indicado pela autora, na posse 

do destinatário. Convém realçar que esta edição conta já 32 anos e, sendo reduzida, deixa de fora 

muitas das cartas e destinatários que fazem parte do epistolário pessoano. A própria autora, 

sublinhando o carácter de permanente atualização que este tipo de estudos requer salientava que 

“a presente tentativa de desbravamento talvez incite a outros estudos mais completos e de maior 

envergadura.” (ROCHA, 1985: 11).  

Rocha refere dois núcleos cronológicos como os mais importantes da epistolografia de 

Pessoa: o primeiro abrange um período de dez anos compreendido entre os anos de 1913 e 1923, 

dando particular destaque às cartas trocadas com Côrtes-Rodrigues; o segundo compreende um 

espaço temporal mais curto, cinco anos, dividido entre os anos de 1929 e 1934. Este segundo 

período assume com maior evidência a correspondência trocada com os “da presença”, a revista 

coimbrã que lhe deu o merecido reconhecimento. Incluem-se aqui três atores desse diálogo 

epistolar, José Régio, João Gaspar Simões e Adolfo Casais Monteiro. De notar que a autora 

circunscreve esta correspondência ao ano de 1934; no entanto, na enumeração feita do conjunto 

do epistolário pessoano a autora faz referência à carta de 13 de janeiro de 1935. 

A correspondência enviada por Fernando Pessoa a Ofélia Queiroz constitui-se como um 

conjunto único e valioso dentro do epistolário pessoano. Algumas cartas começaram a ser 

conhecidas meses depois da morte de Fernando Pessoa, quando o sobrinho de Ofélia publicou 

alguns excertos no número 48 da revista Presença, em julho de 1936. Mais tarde, é João Gaspar 

                                                           
104 Corrigimos o ano de publicação. Crabbé Rocha indicara, por lapso, o ano de 1979. 
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Simões que volta a publicar excertos das cartas para Ofélia, no livro biográfico Vida e Obra de 

Fernando Pessoa, História de Uma Geração, publicado pela primeira vez em 1950. Apesar de 

indicar o nome da destinatária, como já o fizera Carlos Queirós,105 não revela a identidade desta 

por uma questão de respeito e recato. 

 A primeira edição integral do conjunto das cartas de Pessoa para Ofélia foi feita em 1978, 

pelas Edições Ática, Cartas de Amor de Fernando Pessoa, com organização, posfácio e notas de 

David Mourão-Ferreira. São ainda publicadas, em apêndice, duas cartas não datadas. Refere David 

Mourão-Ferreira, na nota prévia do livro, a respeito de a destinatária sempre se recusar, ao longo 

de várias décadas, a autorizar a publicação integral destas cartas: “Hoje, em virtude de um 

conjunto de circunstâncias e peripécias que não são por enquanto de revelar (...) torna-se enfim 

possível a tão aguardada edição deste acervo documental de primeira importância.” (1978: 8).  

É também acrescentado que, tratando-se de uma primeira edição, respeitou-se 

escrupulosamente a grafia original e que se respeitou “o modo pouco uniforme como Fernando 

Pessoa datava as suas cartas”. Tem a particularidade de publicar um testemunho da própria Ofélia 

Queiroz, sob o título: “O Fernando e eu. Relato da Ex.ma Senhora Dona Ophélia Queiroz, destinatária 

destas cartas de Fernando Pessoa, recolhido e estruturado por sua sobrinha-neta Maria da Graça 

Queiroz”.  

Em 1978, num texto final a acompanhar a edição do conjunto das cartas que Fernando 

Pessoa enviara a Ofélia Queiroz, David Mourão Ferreira distinguia três núcleos de correspondência: 

“a dirigida a Álvaro Pinto, e por este anotada («Vinte cartas de Fernando Pessoa», in Ocidente, 

XXIV, 1944); [outra que] Joel Serrão prefaciaria (Cartas de Fernando Pessoa a Armando Côrtes-

Rodrigues, Ed. Confluência, 1945); [e] Cartas de Fernando Pessoa a João Gaspar Simões, 

Publicações Europa-América, 1957. Agora, com a publicação integral destas Cartas de Amor (...) 

eleva-se pois a quatro o número de acervos parcelares.” (1978: 183-184). O pequeno conjunto 

de cartas enviadas por Pessoa a Mário Beirão e por este publicadas no Diário Popular, em finais 

de 1957, não aparece nesta breve lista.  

Depois de publicadas as cartas a Ofélia, João Gaspar Simões escreve, em 1979, para o 

prefácio da 4.ª edição do seu livro Vida e Obra de Fernando Pessoa, que a edição integral destas 

cartas o levou a “reelaborar, com dados mais concretos, o capítulo da nossa biografia intitulado 

                                                           
105 Exemplar raríssimo. Impresso em agosto de 1936, numa edição de apenas 500 exemplares. Ver Anexo 15. “Homenagem a Fernando Pessoa, 

Com os Excerptos das Suas Cartas de Amor e Um Retrato por Almada”. Edições Presença, 1936. 
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Único Amor. (...) Não fomos, porém, muito além da rectificação dos dados concretos (...). 

Rectificando nomes de firmas, corrigindo datas, aperfeiçoando pormenores do trato entre os dois 

namorados” uma vez que já não é feito de conjecturas, antes pelo contrário de dados fidedignos” 

(SIMÕES, 2011: 10). 

A Lello & Irmão Editores publica, em 1986, três volumes sobre Fernando Pessoa, com 

organização, introduções e notas a cargo de António Quadros. Do volume II fazem parte, entre 

outra prosa, um conjunto de cartas selecionadas de Fernando Pessoa, transcritas com a ortografia 

atualizada, “as cartas enviadas a amigos, a escritores e a Ophélia, em antologia muito ampla que 

pela primeira vez se colige e de que apenas se excluem, ou as que não chegaram ao nosso 

conhecimento, ou as breves missivas e postais com pouco ou nenhum interesse literário ou 

psicológico” (QUADROS, 1986: 5).  

Desta seleção fazem parte um total de 35 cartas escolhidas. Entre a edição de 1986 e 

uma posterior edição de bolso de Publicações Europa-América, que reproduz o texto integral da 

primeira, salienta-se a identificação de um destinatário de uma carta de Pessoa, desconhecido à 

data da edição de 1986; aparecia como carta dirigida a “um jovem poeta”, e aventava a data 

provável de 1914. Na edição de bolso aparece atribuída a Ronald de Carvalho e com a data 

corrigida de 29 de fevereiro de 1915. 

Em 1993, Teresa Rita Lopes edita Pessoa Inédito, onde transcreve trinta cartas. Esta 

edição respeitou a ortografia original, mas corrigiu “lapsos evidentes de redação e pontuação” 

(1993: 12).  

Em 2009, a Guimarães Editora volta a publicar as cartas amorosas de Pessoa, respeitando 

o texto da edição de 1978, mas introduz uma ligeira alteração no título da obra. Traz o nome da 

destinatária para a capa do livro agora intitulado Cartas de Amor a Ophélia Queiroz. Em nota 

editorial indica-se que foram feitas algumas correções com base em novas leituras. 

A Assírio & Alvim publica, em 2012, Cartas de Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz, com 

edição de Manuela Parreira da Silva. O texto inserto na badana esquerda explica que “Pela primeira 

vez, as cartas de amor de Fernando Pessoa e de Ofélia Queiroz são apresentadas em edição 

conjunta.” Na respetiva Nota introdutória, salienta-se que a “ortografia foi actualizada segundo a 

norma vigente até à entrada em vigor do último acordo ortográfico, mas não completamente 

uniformizada, atendendo às diferenças inerentes a duas formas de escrita significativamente 

personalizadas, sendo corrigidos os erros óbvios. No que diz respeito às cartas de Ofélia, foi 

mantida, no geral, a pontuação ou a sua ausência.” (2012: 6). 
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Surge, em 2013, Fernando Pessoa & Ofélia Queiroz, Correspondência amorosa completa, 

1919 – 1935, com edição de Richard Zenith, onde se reúne, pela primeira vez, a correspondência 

completa trocada entre Pessoa e Ofélia, com a transcrição total e reprodução em fac-símile das 

cartas de Pessoa e de algumas de Ofélia. A diferença agora reside na atualização da ortografia 

segundo o novo acordo ortográfico (seguindo a norma do português europeu), em que as “palavras 

mal escritas foram silenciosamente corrigidas, algumas abreviaturas desenvolvidas e algumas 

vírgulas inseridas, quando necessárias, para a fluência do texto de Ofélia.” (PESSOA, 2013: 30).  

O conjunto de cartas enviadas e recebidas por Fernando Pessoa aos poetas espanhóis foi 

publicado por António Saez Delgado numa separata da Geografia Postal, Epistolario, sem data, 

com uma arrumação cronológica das cartas.  

Em 1996 é publicada mais uma edição dedicada à epistolografia pessoana, com o título 

Correspondência Inédita. Este livro reúne cartas de e para Fernando Pessoa, “num total de 137 

cartas, das quais 126 são inéditas”. Nesta edição, as cartas estão divididas em “secções 

temáticas”, onde um dos critérios foi “considerar o intuito ou motivação primeira de cada carta” 

(PESSOA, 1996: 10). Em relação aos destinatários de Pessoa aqui compreendidos “faltam nomes 

como Adolfo Casais Monteiro, Mário Beirão, Jaime Cortesão, Camilo Pessanha, Garcia Pulido, 

Leonardo Coimbra, Álvaro Pinto ou Santa-Rita Pintor.” (idem, 18).  

 

 

Gráfico 1. N.º de cartas de Fernando Pessoa transcritas em PESSOA, 1996. 

 

 O gráfico 1 apresenta a evolução cronológica das cartas enviadas por Fernando Pessoa, 

que correspondem a um total de 111 cartas. Como se pode depreender pela análise do gráfico, a 

carta mais antiga aqui transcrita é de 1906 e a última é uma carta de Pessoa ao seu irmão, Luís 

Miguel Nogueira Rosa, datada de 15 de outubro de 1935, ano da morte do poeta. Realça-se o 
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facto de nesta edição serem inscritas 6 cartas sem data, constatando-se ainda o ano de 1924 

como sendo o de maior produção. 

 Em 1998, é publicado o livro Cartas entre Fernando Pessoa e os Directores da presença, 

com edição e estudo de Enrico Martines, inserida na Edição Crítica de Fernando Pessoa/Estudos 

e é aquela que reúne todas as cartas conhecidas do diálogo epistolar entre Fernando Pessoa e 

José Régio, João Gaspar Simões e Adolfo Casais Monteiro, afinal os diretores da revista Presença.106 

 São transcritas quarenta e uma cartas enviadas por Fernando Pessoa a Gaspar Simões. 

Transcreve, portanto, mais duas cartas em relação às trinta e nove que Gaspar Simões publicou 

em 1957, pois segundo este, ter-se-iam perdido nos correios. Para as cartas de 3 de dezembro 

de 1931 e 24 de dezembro de 1934, esta edição seguiu a transcrição feita pelo destinatário 

(SIMÕES, 1957), por falta de cópia ou original. Desta forma, são estas as duas únicas cartas que 

aparecem transcritas, nesta edição crítica, com a ortografia atualizada, dado que foi este o critério 

adotado por Gaspar Simões em 1957. 

Igualmente em 1998-1999 é editada por Parreira da Silva, em dois volumes, a 

Correspondência enviada por Pessoa desde 1905 até 1935. As cartas são apresentadas 

cronologicamente. O primeiro volume abarca os anos de 1905 a 1922 e reúne 174 cartas; o 

segundo volume, de 1923 a 1935, reúne 169 cartas. Apresenta um quadro cronológico no fim de 

cada volume. Um dos critérios desta edição assume a transcrição/publicação de cartas “no caso 

de serem inéditas ou pouco conhecidas” (PESSOA, 1998a: 7-8).  

 

Gráfico 2. N.º de cartas de Fernando Pessoa transcritas em PESSOA, 1998a e 1999b. 

                                                           
106 Ressalva feita a António José Branquinho da Fonseca (1905-1974). Escritor, poeta e dramaturgo foi um dos fundadores da revista Presença, 

juntamente com Régio e Gaspar Simões. Branquinho da Fonseca abandona a direção da revista em 1930 e Casais Monteiro ocupa o seu lugar. 
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 O gráfico 2 apresenta a evolução cronológica das cartas enviadas por Pessoa, que 

correspondem a um total de 343 cartas. Analisando o gráfico, verificamos que, ao contrário da 

edição de 1996, a carta mais antiga aqui transcrita é de 1905 e a última carta datada é dirigida a 

Adolfo Casais Monteiro, a 30 de outubro de 1935. Há uma carta dirigida a Marques Matias, 

atribuída a 1935, sem contudo especificar o dia e o mês.  

 Richard Zenith publica em 2007, com o título Cartas, o volume 7 da Obra Essencial de 

Fernando Pessoa, um total de 229 cartas enviadas por Pessoa, e duas enviadas a um heterónimo 

de Pessoa (Faustino Antunes) por Ernest A. Belcher, com data de 14/7/1907 e por Clifford E. 

Geerdts, com data de 4/10/1907.  

 

 

Gráfico 3. N.º de cartas de Fernando Pessoa transcritas em PESSOA, 2007. 

 

 A edição PESSOA, 2007 apresenta um total de 228 cartas transcritas e não publica 

cartas dos anos de 1904, 1908, 1910, 1911 e 1926. Em relação ao ano de 1907, transcreve três 

cartas, mas com a identificação apenas do ano, não sendo possível atribuir dia e mês. Isto é, uma 

carta enviada por Pessoa à sua mãe “Primavera de 1907?”, outra a Clifford Geerdts “Verão de 

1907” e, por último, uma carta a um destinatário não identificado “Verão de 1907?”. 

De referir ainda três edições que publicaram cartas pessoanas com a ortografia original. 

Em 2009, Sensacionismo e Outros Ismos, transcreve cerca de trinta cartas e rascunhos de cartas, 

no período entre 1914 e 1917. Em 2015, publicaram-se as cartas que Sá-Carneiro escreveu a 

Fernando Pessoa, Mário de Sá-Carneiro, Em Ouro e Alma, Correspondência com Fernando 

Pessoa, onde se transcreveram as poucas cartas de Pessoa ao amigo. Assim, optou-se por apenas 
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transcrever um rascunho de uma carta e fazer o confronto com outras edições. Em 2016, A mais 

incerta das certezas. Itinerário poético de Fernando Pessoa, Pierre Hourcade, com edição e 

tradução de Fernando Carmino Marques, publicou as cartas enviadas por Pessoa a Hourcade. 

 Uma comparação das cartas publicadas nas edições mencionadas na Introdução, 

permite-nos visualizar, em cada uma delas, os anos privilegiados da correspondência pessoana.  

 

 

Gráfico 4. Comparação das cartas transcritas em PESSOA, 1996; PESSOA, 1998a/1999b e PESSOA, 2007. 

 

Pela análise do gráfico 4 verificamos que o epistolário pessoano, nos anos de 1904, 1908, 

1910 e 1911, não registra cartas do poeta. De facto, a correspondência transcrita em PESSOA, 

1998a e 1999b, não apresenta cartas respeitantes a estes anos. Se considerarmos que a única 

carta que aparece em PESSOA, 1998a e 1999b, relativa ao ano de 1907, é a carta que o poeta 

envia a Armando Teixeira Rebelo, cujo ano foi posteriormente corrigido para 1909: “Hotel Brito, 

Portalegre. August 24th. 1909”, o registro de 1907 ficaria também em branco. A disparidade do 

número total de cartas apresentadas pelas três edições analisadas fundamenta-se no critério 

pessoal de seleção adotado por cada um dos autores. PESSOA, 1996, seleciona cartas com base 

em três critérios: o cáracter biográfico, circunstancial e de negócios, o processo criativo e a génese 

e evolução da obra do poeta e cartas de ficção. PESSOA, 1998a e 1999b, tem como critério de 

base reunir todas as cartas conhecidas até então, considerando para este efeito não apenas as 

cartas ditas literárias, mas também as não literárias.  Por último, PESSOA, 2007 publica cartas 

centradas no interesse intrínseco e biográfico de cada uma. 
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Capítulo 3 

 

A carta: valor documental e valor literário  

 

 

“A verdade é que um novo – ou mais largo – conceito de arte envolve um novo – ou 

mais largo – conceito de forma. E é ainda por isso que certas correspondências, certos diários 

íntimos, não hesitamos em classificá-los como arte – pois também o espontâneo pode ser arte – 

como o elaborado pode não o ser.” 

 

Adolfo Casais Monteiro (1934: 18). 

 

 

O valor documental e literário das cartas pessoanas é indiscutível. A correspondência de 

Fernando Pessoa, pela sua dimensão e importância, assume-se como incontornável em qualquer 

estudo sobre o poeta. Através de uma recolha epistolar minuciosa é possível elaborar um mapa 

das relações humanas e quando o epistolário é extenso, como no caso de Pessoa, podemos 

inclusive, traçar algo parecido com “uma história de vida” literária do poeta, onde as cartas são 

“senão um prolongamento da obra do(s) seu(s) autor(es), pelo menos uma reactualização dela” 

(SILVA, 2004: 187).   

Se o valor documental de uma carta não suscita, à partida, grandes dúvidas, o mesmo 

não se pode dizer do seu valor enquanto documento literário. A crítica não tem sido consensual 

nesta interpretação. Porém, partindo do princípio de que “a definição do texto literário e a 

descrição dos seus fundamentais elementos constitutivos não pode esquecer que, no nosso 

tempo, ele é sobretudo um texto escrito” (REIS, 1995: 169),107 pode-se considerar que, em 

termos gerais, qualquer texto escrito entra no domínio literário. Nesse sentido, as cartas, como 

textos escritos que são, inscrevem-se no domínio do literário, não esquecendo, contudo, que a 

literatura é dinâmica e evolui a cada geração nova que aparece e a perspetiva no seu tempo, 

                                                           
107 Os negritos são do autor. 
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redefinindo-a. Assim, a carta pode assumir todos os géneros na medida em que se presta “na sua 

plasticidade, a todos os movimentos” (SILVA, 2003: 43). 

O epistolário pessoano, pela sua dimensão e variedade, presta-se a todas esses 

movimentos e formas de inscrição do estatuto da carta. Um exemplo de uma carta que “entra 

facilmente no domínio literário” é a carta enviada, em 13 de janeiro de 1935, a Adolfo Casais 

Monteiro, um dos diretores da revista Presença. Jerónimo Pizarro refere-se a ela como “uma das 

cartas mais importantes do século XX” (2012: 73). Trata-se da carta em que Pessoa explica a 

Casais Monteiro a criação dos célebres heterónimos. É certo que fora Casais Monteiro a indagar 

sobre a origem e criação dos heterónimos, mas Pessoa aproveita essa oportunidade para evitar 

equívocos futuros, ciente do seu valor, deixando um testemunho, criteriosamente pensado e 

redigido, pois “o poeta manhoso se decidira, em 1935, [a] cultivar conscientemente a sua lenda” 

(LIND, 1970: 96).   

Quanto ao facto de o seu autor não ter procurado “fazer literatura”, já muitos se 

pronunciaram sobre a intencionalidade de Pessoa na redação desta carta, uma vez que “só por 

abstracção inteiramente artificial se poderia pensar que o escritor consegue alhear-se por inteiro 

de uma relação, qualquer que ela seja, com os géneros literários.” (REIS, 1995: 247). 

A carta enviada por Fernando Pessoa a Adolfo Casais Monteiro a de 13 de janeiro de 1935 

foi escrita “com os olhos postos na posteridade”, por alguém plenamente consciente da 

importância desta epístola. Fernando Pessoa sabia que estava a produzir um testemunho vital, 

uma explicação na primeira pessoa e teve o cuidado de acentuar a importância da carta ao 

destinatário no Post Scriptum, já com data de 14 de janeiro: “Além da copia que normalmente tiro 

para mim, quando escrevo à machina, de qualquer carta que involve explicações da ordem das 

que esta contém, tirei uma copia supplementar, tanto para o caso de esta carta se extraviar, como 

para o de, possivelmente, ser-lhe precisa para qualquer outro fim. (...). Outra coisa. Pode ser que, 

para qualquer estudo seu, ou outro fim analogo, o Casaes Monteiro precise, no futuro, de citar 

qualquer passo desta carta. Fica desde já auctorizado a fazel-o (...)”.   

Pessoa quis fazer saber a Casais Monteiro que poderia citá-la ou publicá-la (com exceção 

do parágrafo sobre ocultismo), pois em última análise não escreveu esta carta para um só 

destinatário; escreveu-a como testemunho voluntário, uma intenção consciente e deliberada de 

como queria que a sua obra fosse entendida pelo público, pelos seus futuros leitores.  

Atribuindo à carta um estatuto particular, Roger Duchêne estabelece uma relação entre 

esse estatuto e o domínio literário. A obra literária é vista como um apelo feito pelo autor ao público 
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que o irá ler: “le livre, par l’intermédiaire du libraire ou d’un support publicitaire, invite le lecteur, 

n’import quel lecteur, à lui donner vie.” (DUCHÊNE, 1971: 194). Por conseguinte, o escritor não 

pode diferenciar entre quem vai ler o livro e quem ele gostaria que o lesse. O apelo é feito para a 

posteridade, admitindo que o público só mais tarde vai, com o distanciamento próprio do tempo, 

compreender a obra.  

Há claramente uma distinção entre livro (no sentido de obra maior) e carta, pois se em 

relação ao livro apenas se equaciona autor e leitor, no que à carta diz respeito, quando esta é 

publicada ou divulgada, implica sempre uma trilogia: o signatário, o destinatário e o público. O 

estatuto especial da carta é então justificado, porque “l’auteur d’une lettre au contraire a pu ne 

l’écrire que pour son seul destinataire; tout autre lecteur est un étranger qui pénètre para effraction 

dans une intimité.” (Idem, 1971: 177). 

 O já referido texto, sobre o estatuto particular da carta, faz a distinção entre “épistolier”, 

o escritor que não leva em linha de conta a existência do público (Madame de Sévigné ficou célebre 

pelas cartas que escreveu) e “auteur épistolaire” que, pelo contrário, se preocupa com a existência 

de um público. Pessoa foi um autor epistolar pois, apesar de escrever para um destinatário, os 

rascunhos que esboçou e as cartas que guardava, mediante a cópia quase obrigatória que tirava, 

demonstram um cuidado especial pela preservação do documento epistolográfico. Na cultura 

portuguesa este grau de cuidado pela correspondência talvez só tenha sido rivalizado por autores 

como o Doutor Henrique de Vilhena. 

 A carta é tida como prática discursiva do dia a dia, onde “as palavras substituem os 

actos ou os gestos, vale no plano afectivo como no plano espiritual, e participa, embrionária ou 

pujantemente, do mecanismo íntimo da literatura” (ROCHA, 1985: 13). O contexto literário em 

que se insere a carta é muito importante pois encontramos aí “legítimas parcelas de descrição, 

de doutrina, de diálogo e mesmo, ocasionalmente, de poesia intercalada – isto é, confundem-se, 

por momentos, com qualquer das formas literárias.” (Idem, 1985: 25).  

 Hoje tornou-se comum reunir cartas de escritores em edições com prefácios, notas e 

comentários textuais que assumem uma importância redobrada quando se estuda um autor 

porque apresentam um valor documental único. Através das cartas podemos descobrir o homem, 

as suas rotinas, com quem e como se relacionava, os costumes da época em que viveu, na medida 

em que a carta é “a real-life document” (ALTMAN, 1982: 161). 
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A prática discursiva do quotidiano da época é muito importante também numa perspetiva 

histórica, pois permite-nos ter acesso a informações fornecidas pelo próprio autor, que de outra 

forma não teríamos. Como afirmou o historiador francês Marc Bloch: “Nous ne pénétrerons jamais 

aussi bien la mentalité des hommes du XIe siècle européen, par exemple, que nous pouvons le 

faire pour les contemporains de Pascal ou de Voltaire; parce que nous n’avons d’eux ni lettres 

privées, ni confessions” (BLOCH, 1952: 37). 

O legado epistolar de um autor, quando apresenta uma cronologia sucessiva se for 

abrangente, como é o de Fernando Pessoa, permite acompanhar a sua existência, desde muito 

cedo até à data da sua morte. As cartas são, inquestionavelmente, um contributo da vivência do 

autor, uma vez que permitem o encontro do escritor no enredo íntimo e público da vida quotidiana. 

As cartas preservam a memória material dessa escrita na primeira pessoa, empresa impossível e 

irrepetível depois da morte.  

Por tudo isto, a carta está sempre presente no diálogo, epistolar ou não, que encetamos 

com um escritor. Os manuscritos originais, neste caso as cartas, cumprem a função de tornar 

visível parte do processo de criação do seu signatário e, por serem documentos autógrafos, da 

“mão do autor”, são mais valorizados no plano afetivo e emocional.   

O estatuto da carta assume hoje outra importância porque “l'histoire de la philosophie, 

comme la littérature, tout en rejetant la lettre dans ses marges, tout en affectant de la considérer 

comme un genre secondaire, comptait avec elle, essentiellement.” (DERRIDA, 1980: 69), pois 

muitos ainda a relegam para a paternidade de um “Deus menor” da literatura, apesar de 

recorrerem ao seu testemunho, procurando-a e revisitando-a a cada momento. 
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Capítulo 4 

 

Vida e Obra de Fernando Pessoa, História de Uma Geração:  

Pessoa, Gaspar Simões & os Outros 

 

 

“Vida e Obra de Fernando Pessoa é o mais sensacional malogro, não só  

da «carreira» de Gaspar Simões, como da crítica contemporânea.” 

 

Adolfo Casais Monteiro108 

 

 

Eduardo Lourenço (1993: 25) considera A Vida e Obra de Fernando Pessoa, publicada 

em 1950 por João Gaspar Simões, uma das três obras principais que irão dar notoriedade ao 

homem e contribuir para a criação do “mito-Pessoa”, afirmando que “constitui um marco 

essencial nesta entronização do Poeta”. Reconhece-lhe o mérito ao mesmo tempo que aponta a 

sua principal fragilidade: “Não se espere que eu confirme o célebre diagnóstico de mistificação, 

lavrado por quem, mais do que ninguém, contribuiu para o «mito-Pessoa», tal como se impôs no 

mundo e ao mundo” (Idem, 14). Contribuição esta que acabará, em última análise, por fixar a 

imagem de Fernando Pessoa nas décadas seguintes.109 

O aparecimento da biografia de João Gaspar Simões, em 1950, quinze anos após a morte 

de Fernando Pessoa, desencadeou muitas reações, algumas positivas e outras de objeção e 

repúdio, sobretudo por parte da família do poeta. Quem também se mostra incrédulo perante a 

monumental obra de 700 páginas é precisamente Adolfo Casais Monteiro, antigo companheiro de 

                                                           
108 MONTEIRO, 1999: 153. 

109 Num artigo intitulado “Revisitar João Gaspar Simões”, publicado no jornal Público de 1 de março de 2003, Eduardo Lourenço afirma que “Para 

mal dos nossos pecados, e todos somos cúmplices nessa omissão, não existe, entre nós, uma obra que mereça intitular-se História da Crítica em 

Portugal. (…) Se existisse essa história, João Gaspar Simões ocuparia nela um paradoxal lugar: o do crítico mais representativo da crítica portuguesa 

dos últimos 70 anos e, ao mesmo tempo, o mais controverso.”  

https://www.publico.pt/2003/03/01/jornal/revisitar-joao-gaspar-simoes-198720 Consultado a 23 de outubro de 2017. 

https://www.publico.pt/2003/03/01/jornal/revisitar-joao-gaspar-simoes-198720
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Gaspar Simões e José Régio na direção da revista Presença, que, num artigo de 1952 intitulado 

“Fernando Pessoa e a Crítica”, lhe tece ferozes críticas. 

A contestação de Casais Monteiro começa logo no capítulo um da biografia, a propósito 

de uma frase de Gaspar Simões: “Não se nasce por acaso entre um teatro e uma igreja.”110 Casais 

Monteiro (1999: 158), implacável, comenta: “admitindo que esse tipo de interpretação seja válido, 

pergunta-se porque todos os que nasceram em frente a um teatro de ópera não terão escrito 

também o «Guardador de Rebanhos»? Claro que isto é humorismo. Mas que atitude, senão 

humorística, se pode tomar perante estas formas do delírio explicativo, que não explicam nada?” 

Apesar de censurar a obra, Casais Monteiro não deixa de realçar as complexidades da 

“empresa a que Gaspar Simões se abalançou”, e o mérito de ter sido um dos primeiros a 

reconhecer o génio e o talento de Pessoa. Mas apenas isso: “É com indignação e pena que escrevo 

sobre este livro. (...) porque perdoaria a toda a gente, menos ao meu antigo companheiro da 

Presença, e um dos primeiros, senão o primeiro que soube reconhecer o valor da obra de 

Fernando Pessoa, esta inconcebível paródia de biografia e de interpretação.” (MONTEIRO, 1999: 

158). 

Em 1951, Eduardo Freitas da Costa, primo do poeta, publica um pequeno livro intitulado 

Fernando Pessoa. Notas a Uma Biografia Romanceada. O objetivo era apenas um: refutar a 

imagem construída por Gaspar Simões na referida biografia. Este título sugestivo encerra em si 

mesmo a crítica: Gaspar Simões escrevera um romance sobre a vida do poeta. O autor começa 

por citar, não sem ironia, uma frase de Pessoa extraída de uma carta enviada pelo poeta a Gaspar 

Simões. A citação em causa é colocada em destaque e ocupa por inteiro a página três do livro de 

Freitas da Costa: “Se V. confessadamente não tem os elementos biográficos precisos para 

ajuizar»... porque se baseia na falta de elementos para formar um juízo?”, seguida da respetiva 

legenda: “Fernando Pessoa – Carta a João Gaspar Simões (a propósito de «O Mistério da 

Poesia»).”111  

Freitas da Costa aproveita a frase de Pessoa para “repreender” Gaspar Simões, omitindo 

pelo meio que a crítica feita pelo poeta se referia (pelo menos abertamente) a um ensaio do 

biógrafo sobre Mário de Sá-Carneiro, que fazia parte do livro O Mistério da Poesia,112 onde constava 

                                                           
110 SIMÕES, 1950. [11.ª ed., Lisboa: Bertrand, 2011: 33]. 

111 Carta de Fernando Pessoa enviada a João Gaspar Simões, a 11 de dezembro de 1931. Primeiro publicada em Julho de 1936, no número 48 da 

revista Presença, comemorativo da morte do poeta. 

112 SIMÕES, 1931: 123-168 e 169-193: «Mário de Sá-Carneiro ou a Ilusão da Personalidade»; «Fernando Pessoa e as Vozes da Inocência». 
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também um estudo sobre Fernando Pessoa. A afirmação de Pessoa, transcrita na íntegra seria: 

“Se v[ocê] confessadamente não tem os elementos biographicos precisos para ajuizar do que 

poderia ser a alma do Sá-Carneiro, porque se baseia na falta de elementos para formar um juizo?”. 

Se bem que Pessoa se interessasse pelas questões da psiquiatria e da saúde mental, 

como vimos, no capítulo um, pelas cartas esboçados nesse sentido, como o rascunho endereçado 

a Alfred Binet, diretor do Laboratório de Psicologia da Sorbonne, as “leituras psiquiátricas foram 

desde cedo, para Pessoa, uma ameaça à autonomia da crítica literária” (PATRÍCIO, 2012: 277). 

Eduardo Lourenço (1973: 14) que tinha já reconhecido que Gaspar Simões “desesperado 

diante de um processo criador  de que não descobria o «sujeito» psicológico clássico, nem a 

necessidade, acabou por ceder à tentação”, aludirá também a esta carta, num artigo publicado 

no jornal Público, em 2003, comentando que Gaspar Simões encarava a crítica como uma espécie 

de “sacerdócio social”, onde as explicações de carácter mais freudiano eram por ele tomadas 

“talvez, excessivamente à letra, como Fernando Pessoa lho lembrará.”113  

Raul Leal, companheiro literário e amigo de Fernando Pessoa, era um dos “Outros” que 

considerava a exegese da vida e da obra de Pessoa apresentada na biografia de Gaspar Simões 

como demasiado redutora e simplista. Contemporâneo de Pessoa, torna-se numa “personagem” 

involuntária da história de uma geração, que também era a de Pessoa, através de um capítulo de 

Vida e Obra denominado “Polémica em Sodoma”. A editora de Pessoa, a Olisipo, publica, em 

fevereiro de 1923, um opúsculo intitulado “Sodoma Divinizada. Leves Reflexões Teometafísicas 

Sobre Um Artigo”, assinado por Henoch (Raul Leal).  

O panfleto de Leal visava defender Pessoa por causa da polémica criada em torno das 

Canções de António Botto. Num clima de pretensa defesa da moral, Raul Leal é apelidado de 

paranóico e blasfemo pela Liga da Acção dos Estudantes de Lisboa. Pessoa vem então em defesa 

de Raul Leal e escreve o artigo “Sobre Um Manifesto de Estudantes”. João Gaspar Simões, 

impressionado com “o tom de inquebrantável dignidade com que Fernando Pessoa redigiu este 

admirável documento”, procura razões para explicar a atitude do poeta (“Porquê?”), e conclui: 

                                                           
113 “José Régio, Gaspar Simões e Casais Monteiro tornaram-se críticos e inventaram a exigência crítica entre nós (…). Se estiveram à altura desses 

desafios, se tinham a possibilidade de tirar dessas múltiplas e contraditórias tutelas aquilo que elas comportavam é uma outra história – que tem 

tanto a ver com eles como com o estado da nossa cultura. (…) foi João Gaspar Simões o mais representativo, não só por ter dedicado à crítica, 

exercida como uma espécie de sacerdócio social, grande parte da sua vida, mas por tê-lo feito em função de uma cultura fascinada por um certo 

número de evidências ou descobertas psicológicas, entre elas as de recorte freudiano, tomadas por ele, talvez, excessivamente à letra, como 

Fernando Pessoa lho lembrará.” Eduardo Lourenço “Revisitar João Gaspar Simões”, publicado no jornal Público de 1 de março de 2003. 

https://www.publico.pt/2003/.../revisitar-joao-gaspar-simoes-198720 Consultado a 24 de outubro de 2017. 

https://www.publico.pt/2003/.../revisitar-joao-gaspar-simoes-19872
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“Talvez por sentir  em jogo duas coisas que muito de perto o tocavam: a loucura e a sexualidade. 

A ameaça de uma e o recalque de outra (...) dominaram inteiramente a sua vida. E se a uma – à 

loucura – a vencera em parte pelo recurso à «ginástica sueca» e ao conhecimento directo dos 

sintomas psiquiátricos (...), à outra – à sexualidade –, irresolvida (apenas subconscientemente lhe 

dava solução de cada vez que se exprimia como poeta)”.114  

Num extenso rascunho de uma carta, datado de 23 e 24 de julho de 1950,115 Raul Leal 

explica como, a seu ver, a análise feita por Gaspar Simões está errada. Transcrevemos duas 

passagens relevantes:  

 “Á medida que ia abrindo as folhas do seu livro, li algumas passagens e notei, duma 

maneira geral, que se trata dum estudo critico muito valioso e rico em pormenores. Entretanto, 

parece-me – isto é apenas uma primeira impressão – que o João Gaspar Simões se deixa 

demasiadamente sugestionar pelos processos freudistas ou super-realistas, o que é o mesmo, de 

critica. Sem duvida, do subconsciente não brotam apenas taras ou preconceitos a explicarem 

todas as atitudes, mesmo as mais altas e dignas, dos génios ou de quem quer que seja, brotando 

tambem grandes impulsos espontaneos de verdadeira e sincera nobreza espiritual. (...) Assim, por 

que procura o meu querido Amigo uma razão subtilmente psicologica, a meu vêr injustificada, ou 

psicopatologica que ainda menos se pode justificar, da seriedade com que o Fernando me 

defendeu no seu admiravel manifesto, se, de facto, a razão é clara sem ser necessario ir-se buscar 

subtilezas de psicanalise, por vezes apenas conspurcadora, para a explicar? O Fernando viu que 

um Grande Amigo d’Ele, que merecia ser tratado com admiração e respeito pela beleza do seu 

caracter e da sua intelegencia criadora – releve-me a imodestia – estava sendo arrastado na lama 

por um bando de biltres e cretinos sem escrupulos e, evidentemente, encheu-se de sincera 

indignação contra semelhante ignominia e por um impulso espontaneamente nobre que lhe veio 

então, na verdade, do subconsciente, reconheceu que era necessario, absolutamente necessario 

empregar todo o seu grande prestigio de intelectual e artistico defendendo com seriedade o 

homem que tinha sido conspurcado, procurando, com a maior gravidade que o caso, só o caso 

requeria, erguer bem alto aquele que a canalha tão vilmente insultara. A razão da atitude 

nobilissima do Fernando para comigo foi apenas esta, sendo inutil procurar-se subtis razões 

psicanaliticas! 

                                                           
114 SIMÕES, 1950. [11.ª ed., Lisboa: Bertrand, 2011: 33]. 

115 Uma outra versão deste rascunho foi transcrito por Arnaldo Saraiva na revista Persona 7, pp. 54-57. Para além de pequenas diferenças pontuais, 

contempla um Post Scriptum que não consta desta versão. 
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 Tambem não posso aceitar que a homosexualidade platonica ou erotica, enfim, teórica do 

Fernando – aliás, veridica, a meu vêr – seja o motivo que subconscientemente o levou a criar – 

de facto metapsiquicamente e não carnalmente – em si proprio varias personalidades distintas...” 

 Não sabemos se Leal chega de facto a enviar a carta, passada a limpo, e se Gaspar 

Simões a terá recebido. Fica, no entanto, como testemunho de um “Outro” mais, que não se revia 

nas palavras do biógrafo.  

As críticas continuaram, de parte a parte, e Gaspar Simões defendeu-se como pôde, 

exaltando sempre o valor da sua Vida e Obra de Fernando Pessoa. Duas décadas mais tarde ainda 

Freitas da Costa e Gaspar Simões trocam acusações nos jornais. Nas mesmas páginas do Diário 

Popular de 7 de fevereiro de 1974, ao lado do artigo de Gaspar Simões, está um outro artigo com 

o simples título de «Nova Carta de Freitas da Costa». Mais uma vez se esgrimem argumentos 

contra a polémica Vida e Obra de Fernando Pessoa, com Freitas da Costa a reafirmar que “o 

crítico em questão não destruiu uma só (só uma que fosse!) das rectificações produzidas (...) que 

as confusões de datas e os erros de facto (mais as conclusões baseadas numas e noutros) não 

merecem qualquer consideração ao seu alto espírito de memorialista e de crítico”. 

Quando o biógrafo publica, em 1957, as cartas que recebera de Pessoa, aproveita para 

reafirmar: “Na minha Vida e Obra de Fernando Pessoa, aparecida em 1950, biografia discutida e 

caluniada (...) utilizei, sempre que foi preciso, a correspondência trocada com o Poeta durante os 

seis anos que duraram as nossas relações.” (SIMÕES, 1957: 9). 

Num artigo intitulado «XXIV – Alguns poetas que conheci: Fernando Pessoa – 2) As nossas 

relações epistolares»,116 Gaspar Simões revela que o primeiro contacto que teve com a poesia de 

Fernando Pessoa, tinha sido através da revista Athena. Quando, em junho de 1929 publica o livro 

Temas, nas Edições Presença, este contemplava um estudo sobre Pessoa.117 Envia, então,< um 

exemplar a Pessoa que, em agradecimento, lhe escreve uma carta. 

Descreve assim Gaspar Simões a carta que abre as suas relações epistolares com o poeta: 

“A carta de Pessoa – a sua primeira carta –, uma folha branca, tendo ao alto impressas estas 

palavras: «Apartado 147, Lisboa» – carta escrita corrente calamo, de uma caligrafia espraiada 

e segura, com o nome «Fernando Pessoa», seguido de um ponto final, sublinhado por um traço 

firme e grosso da sua caneta de tinta permanente, está hoje publicada, com as trinta e nove 

                                                           
116 Rubrica «Outras páginas de uma «Autobiografia literária». Diário Popular, 23 de janeiro de 1974. 

117 “O estudo a que (...) refere intitula-se «Fernando Pessoa» e é o primeiro publicado em livro sobre a sua personalidade.” SIMÕES, 1957: 33.  
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restantes, no volume, aliás esgotado, a que dei o título de Cartas de Fernando Pessoa a João 

Gaspar Simões.”118  

A carta a que se refere Gaspar Simões está datada de 26 de junho de 1929, e aparece 

transcrita em fac-símile numa edição, muito rara, de 110 exemplares assinados pelo autor, feita 

a par com a primeira edição, em 1957. Desconhecemos o paradeiro do original desta carta 

manuscrita, pois não constava do conjunto de originais a que tivemos acesso.  

E, mais adiante, no mesmo artigo, continua Gaspar Simões: “a carta de Junho de 29 

fundiu o gelo que porventura existia entre Pessoa e as gerações mais novas, e foi comigo, não 

com José Régio, que ele se carteou durante os cinco anos que nos mantivemos afastados – Pessoa 

em Lisboa, eu em Coimbra.” 

De entre os diretores da Presença foi, de facto, com Gaspar Simões que Pessoa mais 

cartas trocou. No entanto, também se carteou com José Régio e Adolfo Casais Monteiro. Aliás, 

antes de enviar a carta de 26 de junho de 1929 a Gaspar Simões, já Pessoa tinha escrito a José 

Régio quase um ano e meio antes, a primeira carta, num total de 10 missivas que viria a enviar a 

Régio antes de começar o diálogo epistolar com Gaspar Simões. A carta de 26 de janeiro de 1928, 

serviu para agradecer o convite que lhe tinha sido endereçado por Régio para colaborar “no 

numero anthologico de Presença.”  

Outro pormenor curioso e relevante é o facto de Gaspar Simões não reconhecer 

explicitamente, o contacto que Pessoa mantivera com José Régio antes de se cartear consigo. 

Porventura desconheceria a troca epistolar entre aqueles? No parágrafo em que revela como 

descobrira a morada e como entrara em contacto com Pessoa, não chega a mencionar Régio, 

mas sim um jovem poeta de vinte anos que, em 1927, frequentaria os mesmos cafés que Pessoa, 

servindo de intermediário: “O traço de união que desde logo se estabelece entre os rapazes de 

Coimbra e os homens do Orpheu é em grande parte obra de um poeta (...) Carlos Queirós”. Só 

três anos mais tarde, em junho de 1930, é que Pessoa, Gaspar Simões e Régio se conheceriam 

pessoalmente e, segundo o biógrafo, através de um encontro combinado pelo jovem Carlos 

Queirós.  

Gaspar Simões apenas esteve com Fernando Pessoa mais “duas ou três vezes”,119 depois 

do primeiro encontro no café Montanha, num domingo de junho de 1930, tinha Fernando Pessoa 

                                                           
118 Os negritos são do autor. 

119 “Quando me pergunto a mim mesmo qual teria sido o futuro das nossas relações (as de Pessoa comigo, que, com Régio, desde logo estagnaram), 

caso, em vez das duas ou três vezes mais que estivemos juntos, que juntos conversámos no Café da Arcada, uma duradoira intimidade se houvesse 
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na altura, quarenta e dois anos, Gaspar Simões e José Régio tinham vinte e sete e vinte oito anos, 

respetivamente. Conta o biógrafo que foram recebidos não por Pessoa, mas sim pelo autor da 

Ode Marítima e que o dito encontro “com o seu parceiro Álvaro de Campos, pela pouca sinceridade 

que naturalmente transparecia do não menos suspicaz Fernando Pessoa, fora uma decepção”. 

A testemunhar esse encontro estão duas cartas que Pessoa envia a Gaspar Simões, a 12 

e a 28 de junho de 1930, onde Pessoa escreve “desejo exprimir-lhe quanto prazer tive em o 

encontrar, como ao José Regio, quando, ha semanas, estiveram em Lisboa.” e depois na segunda 

carta: “Teria gostado de ter fallado mais comsigo e com o José Regio quando tive a alegria de os 

ver actualmente; mas a pressa não deixou á ocasião mais que o privilegio da opportunidade”, o 

que corrobora a afirmação de Gaspar Simões de o encontro fora breve.  

No entanto, Gaspar Simões afirma que conheceu Pessoa em junho, mas na carta de 

Pessoa, enviada a 12 desse mês, o poeta alude ao encontro, que teria ocorrido “ha semanas”. 

Pessoa pode ter pensado que o encontro teria ocorrido há mais tempo ou então, se tivessem 

decorrido semanas entre o encontro e esta carta, este teria de ter acontecido, no mínimo, em 

maio. O crítico conimbricense afirma ainda que entre 1930 e 1934, se manteve “em íntimo 

contacto com Fernando Pessoa” e que as cartas que recebeu do poeta mostram claramente que 

este não se “abrira com ninguém, salvo comigo, sobre os projectos de publicação das suas obras”. 

(SIMÕES, 1957: 13 e 26).  

Se analisarmos a correspondência enviada por Pessoa a Gaspar Simões em termos 

quantitativos, verificamos que, em 1929, o poeta escreveu quatro cartas; em 1930 enviou dez 

cartas; que o ano de 1931 foi o mais produtivo epistolarmente, com doze missivas; que, em 1932, 

o poeta escreveu apenas cinco cartas a Gaspar Simões; em 1933, endereça-lhe sete cartas e que, 

em 1934, Pessoa apenas se corresponde com Gaspar Simões por três vezes, sendo que entre a 

segunda e a última carta há um interregno de cerca de dez meses, até 24 de dezembro, quando 

Pessoa escreve a desejar boas festas e envia, com a carta, um exemplar do livro Mensagem. 

                                                           
estabelecido? A morte, que nos roubaria Fernando Pessoa cinco anos mais tarde, não permitiu, em todo o caso, que as nossas relações se 

estreitassem, pelo menos no plano de uma intimidade intelectual em que o «Sr. Engenheiro Álvaro de Campos» cedesse o poiso ao «correspondente 

estrangeiro» Fernando Pessoa.” Diário Popular, 7 de fevereiro de 1974. 

119 No número 1 da revista presença, a 10 de março de 1927, foi publicado um artigo de José Régio intitulado «Literatura viva», onde este afirmava: 

“um pequeno prefácio de Fernando Pessoa diz mais que um grande artigo de Fidelino de Figueiredo”. E no n.º 3, de Abril, no artigo «Da Geração 

Modernista», é o mesmo Régio que destaca os três «mais completos», «mais complexos» e «mais interessantes valores (...): Pessoa, Sá-Carneiro 

e Almada Negreiros. 
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Ainda sobre a relação epistolar, ressalta Gaspar Simões que a “correspondência, 

entretanto trocada entre nós, visa, principalmente, a colaboração de Pessoa na Presença, que se 

verifica a partir de Junho de 1927 (...) e irá manter-se ao longo dos oito anos que separam essa 

data da data da morte do poeta, em 30 de Novembro de 1935”. Esta afirmação de Gaspar Simões 

não é totalmente exata, uma vez que à data da morte do poeta, este já não enviava colaboração 

nem era publicado na Presença havia já cerca de dezoito meses. 

Num artigo publicado em fevereiro de 1974,120 Gaspar Simões, a propósito de um conselho 

que Pessoa lhe dera, cita as palavras do poeta, em carta enviada a 3 [4] de Dezembro de 1931. 

(...) «Nunca explicar, nunca se desculpar, nunca se arrepender», fórmula que Pessoa dizia 

pertencer a qualquer diplomata francês, e a qual ele reforçava com esta outra: «Meu querido 

Gaspar Simões, nunca peça desculpa de nada, sobretudo ao público». 

De notar que, em 1974, Gaspar Simões continuar a referir-se à “carta de 3 de dezembro”, 

por nós corrigida, para dia quatro. O biógrafo guiava-se pelo seu livro que publicara as cartas em 

1957, e não pelos originais; esses vendera-os depois de escrever o livro. Não podia, por isso, voltar 

às fontes para corrigir fosse o que fosse.  

Continua Gaspar Simões, no artigo suprarreferido: “E porque me dava ele semelhante 

conselho? Porque eu, referindo-me, no Mistério da Poesia,121 à obra ainda incipiente de José Régio, 

procurara desculpar-me da circunstância de ousar estudar-lhe a poesia, sendo ele muito novo, e 

sobretudo de, estudando-a, compará-lo a ele com grandes autores célebres que citava.” A seguir 

o biógrafo reproduz mais um parágrafo da referida carta, na qual Pessoa concluia “... quem lhe 

diz que a história definitiva da literatura não levará o José Régio tão alto, ou mais alto, que o Tosltoi 

ou o André Gide, ou quem mais v. citasse? Não me custa nada a admitir essa possibilidade, 

sobretudo em quem, sendo tão jovem como o Régio, já tanto conseguiu adentro da sua 

sensibilidade. De resto – admito –, nunca pude ler o Gide e, quanto ao Tolstoi, basta ser russo 

para eu ter dificuldade em dar por ele.” 

                                                           
120 “XXVII – Alguns poetas que conheci: Fernando Pessoa. Um conselho do poeta e o que ele pensava de André Gide e de Tolstoi”, Diário Popular, 

7 de fevereiro de 1974. 

121 O ensaio sobre José Régio intitulava-se O sentido da poesia de José Régio: “O leitor mal intencionado pode achar descabidos os pontos de 

referência de que me sirvo ao longo dêste ensaio para melhor definir a personalidade de José Régio. É claro que fazendo aproximações entre o 

nosso poeta e Tolstoi ou Pascal, está longe de mim a ideia de considerar Régio no mesmo plano. A sua obra é, por emquanto, restrita. Contudo, o 

conhecimento que dela tenho (da publicada e da inédita) fortalece-me na confiança de o ver um dia justamente considerado pelos mesmos que, 

possivelmente, leiam êste ensaio incrédulos. Além de que, tais paralelos são precisos, dadas as afinidades espirituais e mentais de Régio com os 

escritores de quem o aproximo. Pode haver afinidades sem equivalência de valor. Repito: esta explicação era desnecessária se não existissem 

aqueles a quem ela é particularmente dirigida.” SIMÕES, 1931: 235-277.  
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Aparentemente, bastou um parágrafo de uma carta para Gaspar Simões retirar conclusões 

como esta: “Não se quer ver, não se tem visto, teima-se em não se dar por tal, mas, realmente, o 

leque de interesses literários de Pessoa e dos seus camaradas do Orpheu, uma vez aberto, é 

incomparavelmente menos rico e matisado do que os doutrinários da Presença.”  

Gaspar Simões, o primeiro biógrafo de Fernando Pessoa, o primeiro a reconhecer o valor 

do poeta (título reclamado pelo próprio na badana de Vida e Obra de Fernando Pessoa “É ele o 

descobridor de Fenando Pessoa”),122 retira uma outra conclusão decorrente da breve carta que 

Pessoa lhe enviara: “Ora nem Pessoa nem o próprio Mário de Sá-Carneiro (embora este, com 

António Patrício, que não foi membro das falanges «orphicas», fossem dos primeiros autores 

portugueses a ler e a admirar Dostoievski – russo, que, como russo, Pessoa teria «dificuldade em 

dar por ele», russo que era o Tolstoi por ele desdenhado) atingiriam fora da poesia alturas 

consagratórias.”  

A partir de uma frase escrita num contexto específico de uma carta cujo conteúdo não se 

pode resumir apenas a esta “afirmação/pergunta” de Pessoa, Gaspar Simões extrai as suas 

conclusões. Esta afirmação de Pessoa tem que ser contextualizada de acordo com o objetivo 

principal da carta, que é agradecer a oferta de O Mistério da Poesia por parte de Gaspar Simões: 

“Prefiro, pois, desde já simplesmente lh’o agradecer, deixando para depois da tal leitura mais 

attenta os commentarios, quaesquer que sejam, que me occorrerem, e me parecer de qualquer 

utilidade communicar-lhe.” O tom da carta é ligeiro, Pessoa apenas folheara o livro “No decurso 

do phenomeno physico de abrir o livro e percorrer aqui e alli esta ou aquella pagina”, deixando 

para mais tarde uma análise mais completa sobre o estudo sobre si123 que Gaspar Simões inserira 

no livro.  

Gaspar Simões não cita um outro comentário de Pessoa, em que lhe diz que “no relance, 

pareceu-me que v[ocê] tendia para querer explicar de mais”, a propósito do ensaio sobre José 

Régio. A partir daqui seguem-se as partes que Gaspar Simões cita, retiradas do contexto e 

extrapoladas ao ponto de concluir: “Teria eu transigido com a incompreensão de Pessoa perante 

casos literários que o superavam”; ou, ainda: “Afirmarem, peremptórios, como alguns afirmam 

                                                           
122 Em 1925, seis anos antes do estudo de Gaspar Simões sobre o poeta, já José Régio tinha incluído o nome de Fernando Pessoa na sua dissertação 

intitulada Correntes e individualidades na Moderna Poesia Portuguesa, apresentada à Faculdade de Letras de Coimbra. Em 1927, Régio incluiria 

um artigo sobre Pessoa na Presença. Dois anos mais tarde, em 1929, escreve Gaspar Simões o estudo sobre Pessoa, inserido primeiro no seu 

livro Temas.  

123 “Fernando Pessoa e as Vozes da Inocência”, tinha sido publicado no n.º 29 da revista Presença. 



 | 74 

 

hoje, que «revolucionários» eram os poetas «órphicos», não os escritores presencistas, é 

esquecerem que aqueles, pelo menos o mais representativo de entre eles, não entendiam Gide e 

não admiravam os russos... atitude então muito pouca «revolucionária».” 

Apesar das inúmeras contradições a biografia escrita por Gaspar Simões já conheceu onze 

edições e continua a ser lida. De facto, no ano de 2017 há mais uma reedição da Vida e Obra de 

Fernando Pessoa, com a chancela da Dom Quixote, que conta com 864 páginas.  

Hoje em dia os especialistas de Pessoa recorrem menos à biografia de Gaspar Simões, 

cientes das imprecisões e dos erros que aí foram sendo repetidos ao longo de décadas. Tal não 

impede que estes mesmos especialistas e outros estudiosos continuem a citar esta obra quer para 

apontar essas imprecisões e interpretações, quer para reconhecer um lugar de destaque a João 

Gaspar Simões na divulgação da vida e da obra de Fernando Pessoa. 

O ineditismo e a dimensão desta biografia explicam, em certa medida, o sucesso que 

alcançou quando foi editada, mas sessenta e sete anos depois da primera publicação, esse 

pressuposto já não se pode aplicar. Da mesma forma, entendemos que quando Eduardo Lourenço, 

eminente pessoano, afirma que Gaspar Simões com este livro construiu “a primeira e, em certo 

sentido, definitiva imagem de Fernando Pessoa” mas, ao contrário do próprio Gaspar Simões que 

o entendeu como um elogio, essa afirmação pode ter outra interpretação. Se continuarmos a ler 

a citação de Eduardo Lourenço, este realça: “Foi obra, como se sabe, mas é bom que se repita, 

do então jovem, audacioso e penetrante crítico Gaspar Simões.” (LOURENÇO, 1973: 104). 

A biografia que João Gaspar Simões escreveu e publicou em 1950, Vida e Obra de 

Fernando Pessoa, foi a primeira, mas não foi a única pois outras lhe seguiram: Fernando Pessoa: 

Uma fotobiografia (1984), de Maria José Lencastre; Fernando Pessoa: Vida, Personalidade e Génio 

(1988), de António Quadros; A Vida Plural de Fernando Pessoa (1988), de Ángel Crespo; Estranho 

Estrangeiro (1996), de Robert Bréchon; Fernando Pessoa – Uma quase autobiografia (2011), de 

José Paulo Cavalcanti Filho e a Fotobiografia de Fernando Pessoa, de Richard Zenith e Joaquim 

Vieira (2011). 

A obra de Gaspar Simões foi amplamente censurada ao longo do tempo, tendo o próprio 

autor retocado, aqui e ali, alguns capítulos em edições posteriores da obra. Como explicar, então, 

que uma biografia sobre Pessoa, cujas imprecisões, suposições, erros e até invenções que foram 

desmontadas quase à nascença, tenha perdurado e continue ainda hoje a ser editada?  

            Talvez porque a dimensão física da obra de Gaspar Simões, com páginas e páginas 

dedicadas a esmiuçar a vida de Fernando Pessoa, entrelaçando-a depois numa teia de factos 
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verdadeiros misturados com conjeturas e adivinhações se tenha tornado difícil de ultrapassar e 

também, em parte, devido à imagem mítica e, se quisermos, romanceada do poeta que ajudou a 

criar. Pegamos nas palavras de Eduardo Lourenço (1973: 10), que se interrogava sobre o porquê 

desta dimensão que o nome de Fernando Pessoa atingiu, e atrevemo-nos a converte-las em 

respostas: precisamente “Porque nos passamos a toda a largura da rua com os bolsos atulhados 

de frases de Pessoa. Porque os seus poemas, os seus pensamentos, os seus paradoxos, a sua 

múltipla leitura do universo e da vida se tornou a matriz e o código, não apenas dos nossos sonhos 

mais raros, como da prosa triste da realidade. (...) Porque Fernando Pessoa se converteu num 

mito.”  
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Capítulo 5 

 

Transcrição das cartas e rascunhos 

 

 

“Com que espírito devemos encarar os nossos erros e assinalar os alheios? Apenas 

posso sugerir o espírito de humildade, que reconheça, indirectamente, que estamos cada vez 

mais longe da época em que viveu Pessoa, que o seu espólio é enorme, que as suas leituras 

foram imensas e que nunca nos será possível lê-lo e conhecê-lo em absoluto.” 

 

Jerónimo Pizarro (2012: 259). 
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5.1. Transcrição das cartas 

A apresentação do corpus segue a seguinte estrutura: identificação do destinatário e 

transcrição da carta. No final de cada carta procedemos à descrição do respetivo suporte físico, 

sempre que possível. A indicação das variantes de cada texto é identificada no corpo de cada 

carta, em nota de rodapé.  

Nas notas, os itálicos são nossos, podendo ocorrer os símbolos estabelecidos na Edição 

Crítica da obra pessoana. 
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1. Destinatário: D. Adelaide Pinheiro d’Andrade Neves124 

[1896]125 

Ex.ma Sra. 

D. Adelaide Pinheiro d’Andrade Neves 

Rua Nova do Almada, 11, 4º E 

Lisbôa 

Portugal. 

 

21 – Noite  

Cheguei bem, sem ter enjoado. Saudades a todos 

                                Seu sobrinho m.to amigo e obrigado 

             Homem das Nuvens 

P.S  A respeito de equinocio... ainda se não fez sentir. 

                                                                 FP126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Tia-avó de Fernando Pessoa. Bilhete postal com imagem de «Las Palmas», nas Canárias. Transcrição e fac-símile em FRANÇA, 1987: 293 e 

307. Fac-símile (frente e verso) em NOGUEIRA, 2005: 40. 

125 “Não é claro se [este] postal citado por José de Andrade Neves (primo de Pessoa, em segundo grau, é mesmo de 1896 ou posterior, sendo, 

nesse caso, de 1902 (ver França, 1987, p. 293).” PESSOA, 2013: 708. No verso de um postal com a imagem de um navio e a data manuscrita 

de 1895, está um pequeno texto manuscrito com as características do barco, além de dois desenhos de bandeiras. A letra parece ser de Fernando 

Pessoa e a assinatura é muito parecida com a que este postal, de 1896, ostenta. O carimbo dos correios não permite a leitura da data exata. Ver 

fac-símile em NOGUEIRA, 2005: 34 e 40.    

126 Trata-se de uma assinatura que parece um«F» e um «P» sobrepostos. 
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2. Destinatário: Henriqueta Madalena Rosa127 

5-9-05 

Via London. 

Miss H. Rosa, 

      C/o Portuguese Consul, 

          P. O. Box 315. 

(Natal) 

           Durban. 

 

Minha querida Teca, 

        Recebi a tua cartinha de que muito e muito gostei. Vae andando bem no collegio e estuda 

sempre para o Papá e a Mamã, e eu tambem, ficarem contentes. Tenho muitas saudades tuas e 

do Lhi, Mimi e Maria Clara.128 Teu irmão mto. amigo 

Fernando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 Trata-se da meia-irmã de Pessoa. Bilhete postal. Fac-símile em FRANÇA, 1987: 120 e NOGUEIRA, 2005: 52. 

128 “O Lhi era o Luís, o Mimi era o João e a Maria Clara morreu em criança.” NOGUEIRA, 2005: 52.  
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3. Destinatário: Henriqueta Madalena Rosa129 

 

20-5-07 

                        Via London. 

Miss H. Rosa 

C/o Portuguese Consul, 

       P. O. Box 315, 

       Durban. 

   Natal 

South Africa. 

Minha querida Teca - 

Muitos beijos e muitas saudades do teu irmão muito e muito amigo 

                                                  Fernando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
129 Trata-se da meia-irmã de Pessoa. Bilhete postal. Fac-símile em NOGUEIRA, 2005: 57. 
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4. Destinatário: Armando Teixeira Rebello 

 

Hotel Brito, Portalegre. August 24th. 1909.130  

 

Venerable portion of earthly existence!  

        In a few moments of concatenated mental activity, not unassisted by the casual fumes of the 

alcoholic beverage – no more and no less than wine – not exclusive to this locality, my soul felt, 

like a mental sigh, the necessity of giving expression to its present state and tendencies to a friendly 

brain such as yours.  

        Lonely and silent in my transitory place of existence in the hotel mentioned in the heading of 

this explosive epistle of an overburdened soul, feeling the world around me morally cold and 

materially warm – below zero towards my soul, not far from 40 in relation to my body – in these 

distressing and inspiring circumstances the thougth has come upon me that perhaps the indicting 

of this epistolary composition may be subjectively conducive131 to an alleviation of my earthly lot at 

this moment132 may be the “balm in Gilead”, dreamt of Poe, to my unsistered spirit. 

        Hence this letter.  

        Portalegre is a place where all a stranger can do is get tired of doing nothing. Its component 

qualities seem to me (upon deep and cautious analysis) to containa, in uncertain relative quantities, 

heat, cold, semi-Spanishdom,133 and nothingness. The wine is good (though not from here, I think), 

but it is decidedly alcoholic, especially when the water-pitcher is at the other endb of the table and 

you (that is, I) forget to ask for it. The style of this letter may be a “terminal” proof134 thereof. I shall 

register it that so brilliant an offspring of my mind may not be lost in the post.  

        The taking-to-pieces and packing of the printing office is taking a damned long time – 

poetically speaking, of course.135 Nevertheless,136 the men have worked quickly enough and I have 

looked on (and off) with the greatest energy.  

                                                           
130 PESSOA, 1998a: 27 «August 24th 1907.». 

131 PESSOA, 1998a: 27 «conductive». 

132 PESSOA, 1998a: 27 «moment, ». 

133 PESSOA, 1998a: 28 «semi-Spanishdom and». 

134 PESSOA, 1998a: 28 «“terminal” proof». 

135 PESSOA, 1998a: 28 «poetically speaking of course.». 

136 PESSOA, 1998a: 28 «― Nevertheless, ». 
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        I sincerely believe that, if I were to remain here a month, I would have to go to Lisbon 

afterwards – to Bombarda Hotel137. You can hardly imagine the hyper-boredom, the ultrac-get-tired-

of-everythingness, the absolute what-the-blooming-hell138-is-a-chap-to-do-hereability that reigns on 

my spiritd.139 I found a book to read, but was unable to summon140 energy to read it. I am anxious to 

get back to Lisbon; yet I think I will have to stay here yet three days more.  

 

Alentejo 

(seen from the train)  

 

  Nothing with nothing around it 

  And a few trees in between 

  None of which very clearly green, 

  Where no river or flower pays a visit. 

  If there be a helle I’ve found it. 

  For if it ain’tf here, where the Devil is it?  

 

          Fare thee well.  

                                                        

 

P.S. – Don’t write to Portalegre.141 I may not be here. Wait till I get to Lisbon.142 We will converse 

there.  

 

 

 

 

 

                                                           
137 PESSOA, 1998a: 28 «to Lisbon, afterwards to Bombarda Hotel». 

138 PESSOA, 1998a: 28 «what-the-blooming hell». 

139 PESSOA, 1998a: 28 «in my spirit! ». 

140 PESSOA, 1998a: 28 «muster». 

141 PESSOA, 1998a: 28 «Portalegre, ». 

142 PESSOA, 1998a: 28 «Wait till I get to Lisbon! ». 
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Notas: 

Fac-símile de carta manuscrita, a tinta preta, em duas folhas de papel de linhas. Três páginas, 

estando numeradas a segunda «2.» e a terceira «3.» Visível um vinco de dobra na vertical nas 

duas folhas. Papel amarelecido, em bom estado de conservação, não apresenta rasgões. Sem 

cota. 

a <be> [→ contain] 

b <side> [↑ end] 

c ult<a>/r\a 

d <†> [→ spirit] 

e If <hell be on earth> [↑ there be a hell] 

f <isn’t> [↑ ain’t] 
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5. Destinatário: Henriqueta Madalena Rosa143 

 

                        Via Londres. 

Miss Henriqueta Rosa, 

   C/o Portuguese Consul, 

       P. O. Box 315, 

       Durban 

   Natal – South Africa 

 

Muitos parabens a ti e a todos pelo dia 27 d’este mez 

 

2-11-09.    Fernando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143 Trata-se da meia-irmã de Pessoa. Bilhete postal. Fac-símile em NOGUEIRA, 2005: 57. 
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6. Destinatário: Jayme Andrade Neves 

 

   EMPREZA IBIS 

TYPOGRAPHICA E EDITORA 

OFFICINAS A VAPOR 

38 – RUA DA CONCEIÇÃO DA GLORIA – 40 

                LISBOA 

 

 

Lisboa, 14/1/10144 

 

Meu caro Jayme. 

 

Recebi hoje – retardada um tanto, creio – a tua carta datada de hontem. Não te devolvi a 

somma de que se trata no periodo que designei porque não o pude fazer. Todos os dias que desde 

23 teem decorrido tenho estado a tratar de, por uma regularização do estado financeiro d’esta 

typographia, poder obter a quantia em questão. Na tua carta dizes que a precizas “por estes dias”. 

Crê que farei tudo o que puder para a poder obter no período que essa phrase indica. Parece-me 

que não será impossivel – longe d’isso. Em todo o caso acredita que terás devolvidos os 90.000 

reis o mais depressa que me fôr possivel. 

Se eu soubesse que tanta inconveniencia te causava, não te teria maçado. Desculpa não 

ser já hoje – por impossivel – nem talvez ainda amanha que te posso restituir o que me 

emprestaste. 

Teu primo mt.º amigo e obgd.mo, 

                                            F. Nogueira Pessôa 

 

 

 

 

 

 

                                                           
144 Fac-símile em Fernando Pessoa en Palabras y en Imagenes. Seleccion de textos, traduccion y notas Jose Antonio Llardent. Madrid: Ediciones 

Siruela. 1995: 23. 
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7. Destinatário: Alvaro Pinto145 

 

Lisboa, 25 de Abril146 de 1912 

 

... Sñr. Alvaro Pinto. 

        Não respondi, como cumpria que fizesse, ao postal de V... de 19, porquanto esperava poder 

entregar a Veiga Simões, que parte amanhã para o Pôrto, o segundo artigo sôbre o aspecto 

sociológico da corrente literaria; na entrega do artigo iria, ainda que inconvencionalmente, a 

demorada resposta. Como, porém, V... comprehende, a elaboração raciocinativa de um assumpto 

originalmente concebido é difficil quando considerações de espaço typographico entram – isto é, 

teem de ser levadas em conta – na elaboração do raciocinio. 

        Por isto, só poderei prometter mandar antes do fim do mez o artigo de que se trata; mas, 

dentro d’estes 5 dias, com certeza que o mandarei. 

        Como foi no dia 7 de abril que recebi as provas do meu primeiro artigo, e ellas, revistas, 

chegaram a tempo de não demorar a sahida de A Aguia, creio (a não ser que o número 5 saia 

antes do habitual dia 15) que, dando 7 dias de margem para a composição typographica do artigo, 

dou amplo tempo ao compositor. 

        Não recebendo de V... aviso em contrário, remeterei o artigo como indiquei. 

        De V... respeitosamente 

Fernando Pessôa147 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
145 Todas as cartas dirigidas a Álvaro Pinto foram transcritas a partir de “Vinte cartas de Fernando Pessoa”, publicadas por Álvaro Pinto na revista 

Ocidente, nº 80, volume XXIV, em 1944. A única exceção está devidamente assinalada. 

146 Nesta primeira carta, o mês é grafado com maiúscula inicial, ao contrário da carta seguinte, transcrita por Álvaro Pinto, em que aparece «abril», 

com minúscula inicial. 

147 PESSOA, 1998a: 39, justificado à esquerda em todas as cartas transcritas. 
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8. Destinatário: Alvaro Pinto 

 

Lisboa, 30 de abril de 1912 

 

... Sñr. Alvaro Pinto,  

        Tendo promettido enviar, até ao fim do mez, o meu segundo artigo, remetto, inclusas, 5 

paginas d’elle, escritas á machina. Como não tivesse tempo de passar a limpo, hoje, o resto do 

artigo, julguei preferivel mandar o que já estava – para, sendo preciso, se ir já compondo – e 

enviar o resto ámanhã, a adiar, até então, a remessa integral.  

        O artigo fica mais extenso do que eu esperava. Deve levar mais outras 5 paginas de escripta 

de machina, como as que remetto. Talvez, por isso – não havendo razões em contrario – fôsse 

preferivel compor o artigo em corpo 8, para evitar confusões ulteriores. Estou, é claro, suppondo 

que para V... o artigo tem o interesse que, por mim, ainda que autor, julgo que deve ter. Pela parte 

que vae hoje, já se pode antever a conclusão do artigo. Por o julgar util e esmiuçadamente 

confirmador do primeiro artigo, é que não me esforcei por o resumir excessivamente.  

        De V... Respeitosamente  

 

Fernando Pessôa  
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9. Destinatário: Alvaro Pinto 

 

Lisboa, 1 de Maio de 1912. 

 

... Sñr. Alvaro Pinto.  

        Remetto a V... mais trez paginas do meu segundo artigo.148 As duas que faltam – enviarei 

amanhã. No escriptorio onde passo á machina os artigos, não me deixaram hoje tempo para 

completar a transcripção. – Como previ, o artigo levará umas 10 páginas149 de escripta de 

machina.150 Faltam, portanto, umas duas. Vão amanhã, sem falta. Como o meu calculo inicial fôra 

para poder receber as provas, como antes, pelo dia 7, creio que, mesmo tripartido na remessa, 

ha amplo tempo para o artigo ser composto, e mesmo ficar já revisto, por aquelle dia, do actual 

mez. 

        De V... Respeitosamente 

Fernando Pessôa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
148 Esse segundo artigo era «Reincidindo …», a continuação de «A Nova Poesia Portuguesa Sociologicamente Considerada», publicado em abril de 

1912. 

149Palavra grafada com acento e sem acento na mesma carta.  

150 PESSOA, 1998a: 41 «escrita à máquina». 
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10. Destinatário: Alvaro Pinto 

 

Lisboa, 2 de Maio de 1912.  

 

... Sñr. Alvaro Pinto.  

        Remetto as 3 paginas finaes do meu artigo. Foi impossivel resumir em 2 o resto do artigo 

sem tornar obscura a parte mais importante do raciocinio.  

        Pedindo a V... me releve a demora e a accidentação que tem havido na remessa do artigo, 

sou, de V... Respeitosamente  

Fernando Pessôa  
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11. Destinatário: Alvaro Pinto 

 

Lisboa, 24 de Junho de 1912  

 

Meu caro amigo.151  

        Apesar da minha toda vontade em satisfazer a promessa de enviar o meu artigo no dia que 

indiquei, tenho encontrado difficuldades, de ordem raciocinativa, na execução do escripto. Entre o 

fazer um artigo cuja imperfeição torturaria tanto o meu senso intellectual como a minha noção do 

que que é devido á Aguia, e não o fazer, escolhi, ainda que maguado por ter de faltar ao que 

promettera, o não enviar a collaboração152 para este mez. Logo que concluir o artigo, envial-o-hei. 

Dá-se o caso de ser este o mais difficil e importante, por incluir a caracterização da nova corrente 

literária.  

        Não posso prometer – nem me fica já muita autoridade para promessas – mandar o artigo 

em dia determinado. Mandal-o-hei logo que puder, o que, creio, será a tempo de ser incluido no 

8.º numero.  

        Pedindo me releve a falta, involuntaria apenas no grau que indiquei, sou  

        Am.º mt.º grato153  

Fernando Pessôa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
151 PESSOA, 2007: 48: «Meu caro amigo: » 

152 PESSOA, 1998a: 42; PESSOA, 2007: 48 «não enviar a tal colaboração». 

153 PESSOA, 2007: 48 «Amigo muito grato». 
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12. Destinatário: Alvaro Pinto 

 

154Meu caro amigo: 

Lisboa, 29 de agosto de 1912.  

        Estimaria muito, e agradecia muito, eu, e o raciocinador que há em mim, se o meu amigo 

pudesse conseguir que n’um só numero viessem – como, pela logica, deve ser – os tres capitulos 

do artigo que para ahi, em duas remessas, enviei.  

        O artigo deve, na sua totalidade, ocupar dois numeros; por isso puz um Continúa no fim do 

terceiro capitulo, fim do primeiro dos dois artigos. O segundo artigo levará a análise psychologica 

até ao fim. Não só o meio material, mas o meio logico155 do artigo está no fim do terceiro capitulo.  

        Digo tudo isto porque podiam pensar em quebral-o pelo fim do segundo capitulo, visto, de 

mais a mais, que o terceiro foi uns dias depois. Se fôr absolutamente necessario, assim seja; era 

preferivel porém que assim não fôsse. Se o meu amigo me conhecesse pessoalmente não 

estranharia, como deve estranhar, a inconveniencia (é-o, sem duvida alguma) desta carta. Tenho 

uma tal ancia de perfeição dialectica que ella me antisocializa o trato, como n’este caso epistolar.  

        Resta-me pedir-lhe a costumada desculpa. Demorei o final do primeiro artigo. Pensei-o, e ao 

passal-o a limpo, contraraciocinei. Tornei a escrevel-o e tornei a contrapensal-o. Cheguei 

finalmente aos raciocinios que finalmente fôram. Creio que faziam justiça, de algum modo, á 

Renascença.156 Os outros também a faziam, mas faziam-a errando157, o que, para mim, é não a 

fazer.  

        Am.º certo e obg.mo158  

        Fernando Pessôa  

 

 

 

 

 

                                                           
154 PESSOA, 1998a: 43: «Lisboa, 29 de Agosto de 1912. | Meu caro amigo: »; PESSOA, 2007: 48: «LISBOA, 29-8-1912 | Meu caro amigo: » 

155 PESSOA, 1998ª: 43: «mas o meio lógico »; PESSOA, 2007: 48: «mas o meio lógico » 

156 PESSOA, 2007: 49: «à Renascença », segundo critério da edição, deveria estar em itálico. 

157 PESSOA, 1998a: 43: «faziam-no errando»; PESSOA, 2007: 48 «faziam-na errando». 

158 PESSOA, 2007: 48 «Amigo certo e obrigadíssimo». 
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13. Destinatário: Alvaro Pinto 

 

30-XI-1912 

  

Meu caro amigo:  

        A falta, n’este fim de mez, do seu costumado, e por mim tão merecido, bilhete de advertencia 

para remessa de artigo leva-me a julgar que possa estar doente – hypothese a que desejo sorte 

contraria á que ambiciono ás minhas hypotheses sociologicas – isto é, que seja falsa. – Escrevo 

para participar que, não havendo catastrophe nervosa, lhe enviarei de aqui amanhã o meu fim de 

artigo. – Não159 sei ainda, quando precisamente, lhe poderei enviar o pamphleto. – Se o pamphleto 

tiver a estensão – em c. 10 – de uma Aguia (de 32 paginas) quanto tempo levará a compôr e 

imprimir?  

        Am.º muito grato  

                                          Fernando Pessôa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 PESSOA, 1998a: 53: «o meu fim de artigo! – Não». 
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14. Destinatário: Alvaro Pinto 

 

Lisboa, 4 de Dezembro de 1912.  

Meu caro amigo:  

        Remetto hoje, com esta carta, o pequeno resto do meu artigo.160 Como da extensão quasi 

constará, só a grande acumulação de trabalho, que hontem tive no escriptorio, me obrigou a adiar 

para hoje a sua remessa, o que, por elle ser tão pequeno, creio lhe não terá feito inconveniente 

de vulto. 

        Recebi o seu postal, que muito agradeço.  

        Tenho uma cousa a dizer. Caso não tenha ainda plano feito para o n.º 1 do segundo anno 

da 2.ª série, queria propor-lhe a inclusão de dois escriptos que, parece-me, teriam interesse. Como 

sabe, prometti-lhe nunca mais atirar para cima da sua desprevenida amabilidade remessas que 

me houvessem pedido. Cumpri isto á risca; já a trez amigos recusei enviar escriptos que elles me 

pediram para eu lhe remetter, e cujo valor não era tão flagrante que me levasse a fallar-lhe n’elles.  

        Supponho, porém, que o meu amigo não me levará a mal que lhe aponte o que me pareça 

bom e que eu possa obter; se lhe convier, dir-me-ha, como, com toda a franqueza, caso lhe não 

convenha. É para bem de A Aguia que lhe fallo n’isto.  

        Dos dois escriptos a que me referi, um tenho a certeza de poder obter, e é muito interessante; 

outro, que é mais interessante ainda – porque de genero mais raro, e, no genero, perfeito – não 

posso absolutamente assegurar que obtenha, porque não sei se já recebeu do autor a demão final.  

        O primeiro é uma poesia um pouco extensa – deve levar de 3 a 4 paginas – chamada 

Romaria das Arvores; é do Antonio Cobeira e revela-o de modo original e flagrantemente bello. – 

O segundo é um magnifico conto O Homem dos Sonhos161, de Mario de Sá-Carneiro, que está 

actualmente em Paris, e é, como não sei se sabe, autor de um bello e revelador livro recente, 

«Principio»162 de seu titulo. O conto não é grande e o autor é o unico novo em quem está o poder 

de contestar a Antonio Patricio o primeiro logar entre os contistas. Como constructor do enredo é 

já mais do que uma promessa; este conto é, de resto, superior em construcção aos que veem no 

“Principio”. Elle leu-me aqui o conto e, como eu gostei muito, dedicou-m’o; mas espero que me 

                                                           
160 «A nova Poesia Portuguesa no seu aspecto psicológico», publicado em 3 fascículos do Vol. II de A Águia, 2.ª série. 

161 PESSOA, 1998a: 55 «magnífico conto, O Homem dos Sonhos». PESSOA, 2007: 50 «magnífico conto, «O Homem dos Sonhos»». 

162 Fernando Pessoa não costumava usar aspas rectas, contudo como estamos a transcrever a partir de Álvaro Pinto, optámos por manter igual. 
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fará a justiça de crêr que não é por isso que tinha empenho em o vêr publicado em A Aguia. É por 

elle – autor – e pela Aguia.  

        Como disse, não sei se por qualquer razão me será impossivel obter este conto. Farei o que 

puder. E creia que o conto vale a pena que se obtenha.  

        Sobre os dois casos diga-me se quér que proceda como lhe indico. Pode crêr que nenhum 

dos autores me pediu a inserção.  

        Disponha sempre do seu mt.º am.º163  

                              Fernando Pessôa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
163 PESSOA, 1998a:55 «m.to am.º»; PESSOA, 2007: 50 «muito amigo». 
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15. Destinatário: Mario Beirão164 

 

Lisboa, 6 de dezembro de 1912  

 

Meu caro Mário. 

        Recebi, ha dias, a sua plaquette Cintra, que muito lhe agradeço. Além de ter demorado um 

pouco o responder-lhe por não sei que razão propriamente definivel, demorou-me um pouco mais, 

ao pensar em escrever-lhe emfim, o não saber bem o que lhe hei de dizer, que v[ocê] já não saiba, 

da alta opinião que tenho do seu genio. A Cintra, porém, se não me revela esse genio sob fórma 

nova – porque eu já conhecia, de lh’o ouvir e de o ler, o soneto «Ausente» escripto em estylo 

identico – confirma essa revelação e mostra-me quão artisticamente certeira tem sido, e continua 

sendo, a sua ascensão. Desde que lhe conheço estylo definidamente proprio, lhe nóto a perfeição 

artistica como flagrante caracteristico. A sua evolução não tem sido para maior perfeição na fórma, 

senão porque tem sido para maior perfeição da idéa. A sua prodigiosa interioridade tem ido 

complicando-se, e a fórma tem seguido, naturalmente, essa complexisação.  

        V[ocê] hoje é tão perfeito e muito mais perfeito do que era quando escreveu “As Queimadas”. 

Este paradoxo diz a verdade. O que era subtil tornou-se hyper-subtil, e a perfeição da expressão 

acompanhou perfeitamente essa subida da sua alma.  

        Isto podia acontecer sem v[ocê] ter originalidade. O que de mais curioso há em si é que 

v[ocê] a tem, e eloquentemente. Estou-lhe dizendo cousas que v[ocê] já sabe que eu penso; mas 

v[ocê] notará que, de novo, nada tenho para lhe dizer.  

        Permitta-me que lhe faça, a par d’isto, a minha acompanhante observação de sempre. Não 

se disperse, «nem mesmo dentro em si proprio». Cuide em não perder a noção do conjuncto. A 

sua fórma escusa de subir mais. A complexidade da sua ideação tão original, tão interior, tão de 

fogo e sombras, escusa de se complicar mais ainda. O que é preciso obter é aquella qualidade 

que os gregos tiveram maximamente – a noção da poesia como «um todo composto de partes», 

e não aquella em que v[ocê] tende a cahir – pelo genero da sua intensa inspiração – a da poesia 

como «partes compondo um todo».  

                                                           
164 Publicada pela 1.ª vez pelo destinatário no Diário Popular (Lisboa), nº 52, na rubrica Quinta-Feira à tarde, 5/12/1957. 
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        Sei bem, acima disse,165 que o genero da sua inspiração, o seu modo de sentir, o faz compôr 

mais por sobreposição, do que por crystallisação, de sensações. A sua arte, porém é,166 no detalhe, 

tão equilibrada que não parece que seja esperar impossiveis o esperar que attinja o equilibrio no 

«todo», no «conjuncto». De resto, na sua edade, aquelle poeta inglez de quem lhe tenho fallado 

como seu parente espiritual, John Keats, tinha – além de menos perfeição no detalhe, quanto a 

fórma e quanto a idéa167 – ainda menos cuidado no conjuncto do que v[ocê] tem. E elle mais tarde 

– e pouco mais tarde foi, porque morreu aos vinte e cinco annos – attingiu, em cinco ou seis 

poesias o168 equilibrio perfeito não só de idéa e fórma, mas tambem de detalhe e conjuncto. Se 

elle dava muito menos esperanças do que v[ocê] de o fazer; se, na mesma169 edade que v[ocê], 

era170 espiritualmente inferior – porque razão não attingirá v[ocê] a perfeição que elle veiu a attingir, 

superiorizada pela sua maior complexidade e intensidade de alma? 

        Digo-lhe estas coisas171 como critico, e digo-lh’as porque sei que v[ocê] me conhece 

sufficientemente para nem sequér me suppôr quási capaz de lh’as dizer com occulta intenção 

ironica ou malévola. Eu que não sou172 nem malévolo nem irónico173 para quem me fere ou irrita, 

não havia de ir sel-o para v[ocê], a quem tanto estimo e admiro. 

        E, mais, digo-lhe estas cousas criticas porque tenho a certeza que v[ocê] subirá no genero 

de perfeição onde v[ocê] ainda se mostra jovem. Se eu julgasse que essa perfeição lhe seria 

inattingivel, ficaria no elogio, dedicadamente174, e não lhe faria estes reparos onde, garanto-lhe, o 

amigo está tanto como o critico, e tão empenhado o portuguez em que v[ocê] realise atravez de 

si, em plena altura espiritual, o que pudér dar á nossa Raça, como o artista em que v[ocê], de 

ascensão em ascensão, suba até onde estão os deuses, e receba d’elles a corôa que não o 

murcha,175 porque as suas folhas são d’aquella materia de que as cousas eternas são divinamente 

feitas.  

                                                           
165 PESSOA, 1998a: 57; PESSOA, 2007: 51 «Sei bem, acima disso,». 

166 PESSOA, 1998a: 57; PESSOA, 2007: 51 «A sua arte, porém, é,». 

167 PESSOA, 1998a: 57; PESSOA, 2007: 51 «quanto à forma e quanto à ideia». 

168 PESSOA, 1998a: 57; PESSOA, 2007: 51 «ou seis poesias, o». 

169 PESSOA, 1998a: 57; PESSOA, 2007: 51 «se na mesma». 

170 PESSOA, 1998a: 57 «que V. era»; PESSOA, 2007: 51 «que você era». 

171 coisas / cousas ] aparece, na mesma carta, grafada das duas formas. Tal não era incomum em Pessoa.  

172 PESSOA, 1998a: 57 «que V. era»; PESSOA, 2007: 52 «Eu, que não sou». 

173 ironica / irónico ] aparece, na mesma carta, com e sem acento. 

174 PESSOA, 1998a: 58 «delicadamente». 

175 PESSOA, 1998a: 58 «que V. era»; PESSOA, 2007: 52 «a coroa que não murcha,». 
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        Escreva-me quando pudér; cumprimente em meu nome o Villa-Moura, a quem (diga) breve 

escreverei; e creia que ninguém mais sinceramente e confiadamente o felicita e o abraça do que 

o seu muito amigo e fervoroso admirador.    

Fernando Pessôa 
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16. Destinatário: Alvaro Pinto 

 

Lx.ª 31/XII/12  

 

Meu caro amigo:  

        Tenho estado doente, com grippe estes últimos dias176; tencionava escrever-lhe e não me foi 

possivel.  

        Ainda não me chegou de Paris o conto de Sá-Carneiro, e não sei onde pára o Cobeira. Como, 

porém, supponho que o meu amigo não deve ter estado á espera d’esta collaboração – 

rigorosamente á espera d’ella – não lhe deve ter causado transtorno. 

        Quanto ao meu pamphleto, cá o vou fazendo e desfazendo e refazendo. A tortura d’isto, 

misturada com a de estar doente e outros ingredientes de mal-estar psychico fórma um composto 

espiritual mui pouco favorecedor e apressador de trabalho.  

        Ia-me esquecendo, o que realmente nunca me passaria esquecido, desejar-lhe, a si, 

pessoalmente, e á nossa sociedade, um anno novo cheio de prosperidade material e espiritual.  

        Disponha do seu am.º mt.º grato  

 

Fernando Pessôa  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                                                           
176 PESSOA, 1998a: 65 «com gripe, estes últimos dias». 
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17. Destinatário: Alvaro Pinto 

 

Lisboa, 28 de janeiro177 de 1913 

Meu caro amigo:  

        Permitta-me, antes de tudo, e em referencia ao folheto da obra e contas da Renascença178, 

que fervorosamente o felicite por quanto pôde realizar a sua maravilhosa tenacidade, a sua 

capacidade organizadora e aquella dedicação que, tendo-a posto, como tem, ao serviço de uma 

causa cuja importancia é maior do que talvez o mais ousado de nós ousa dizer, não é senão um 

sentimento intensamente patriotico mostrando-se, não atravez de palavras, como é costume dar-

se, mas em obras, como é raro ver-se, e, ao ver-se, e no grau de justo exito que o seu esforço tem 

tido, humilhador das mais calorosas expressões que pretendam elogial-o.  

        Não estou n’este momento na posse em que queria estar de qualquer cousa como um estylo, 

para lhe poder dizer estas cousas com o perfeito dizer que conviria. Mas atravez da frouxa 

expressão que o meu cansaço, agua de sempre, imprime ao meu pensamento, creio que 

transparece a calorosa sinceridade do que digo.  

        Envio-lhe junta – creio que ainda a tempo de tomar logar no n.º 14 – a poesia Romaria das 

Arvores, que pedi ao Antonio Cobeira, e que, acho, não direi uma cousa assombrosa, mas uma 

cousa com certeza classificável de “magnifica”. A impressão do conjunto, afinal, ainda é melhor 

que a dos trechos que eu conhecia. – O Cobeira não diz mal da Renascença. O mais que lhe tenho 

ouvido são apreciações pouco enthusiasticas a respeito de alguns collaboradores de A Aguia e 

espiritos dirigentes da R. P., mas a gente inteiramente ligada á Renascença tenho ouvido tanto ou 

pior, a propósito de collegas. De resto, mesmo que elle tivesse dito realmente e flagrantemente 

mal de nós, eu creio que deviamos estar acima de o excluir por causa d’isso. A nossa Causa é 

importante de mais para nos estarmos a constituir em partido politico ou seita religiosa. Cada 

poeta lusitano a mais que possamos pôr em evidencia, mais uma honra será para nós, mais um 

serviço á literatura patria, e á Patria portanto. Creio que a isto pouco se pode responder que 

realmente colha ou valha. Eu – que sou quanto ha de mais renascente em toda a extensão da 

alma – não teria duvida, por exemplo, se tivesse uma revista minha, ou dirigisse uma publicação 

da Renascença, em obter para lá collaboração, digâmos, do Garcia Pulido, se a julgasse boa.  

                                                           
177 PESSOA, 1998a: 77 «Janeiro». 

178 Não destacado na transcrição feita por Álvaro Pinto. 
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        Mas isto tudo de nada vale, porque apesar de tudo, e como isso poderia ser desagradavel 

ahi, se o Cobeira tivesse dito mal da Renascença eu não lhe teria pedido a poesia. De modo que 

pode estar confiado em que, que eu saiba, não vae publicar obra de inimigo da nossa Sociedade.  

        Disponha sempre do seu dedicadissimo  

Fernando Pessôa  

 

        P. S. Sabe se o Jayme Cortesão recebeu ahi uma carta minha agradecendo-lhe as duas 

plaquettes? É que, se a carta se perdeu por acaso, estou passando por indelicadissimo. Elle, é 

claro, não tinha que me escrever. Porisso é a si que pergunto isto.  
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18. Destinatário: Mario Beirão179 

 

1 de Fevereiro de 1913 e foi escrita em Lisboa180: 

 

Meu querido Mario Beirão:  

 

        Deu-me um grande prazer a sua carta de 25, que ha dias recebi. Tinha muita pena, é certo, 

que v[ocê] não me tivesse escripto ainda mas, como eu tambem lhe não tinha escripto, não me 

cabia o direito objectivo de ter essa pena. O peor para mim é que eu, por certo, sinto mais a falta 

de correspondencia que v[ocê]. Estou, quanto a companhia espiritual e immediata, quasi só, se 

não só em absoluto... Não sou das pessoas menos acompanháveis por si proprias, mas ainda 

assim – e de vez em quando aborreço-me de não andar senão comigo.  

        Por isto a sua carta, ainda que breve, me causou uma grande alegria.  

        Estou actualmente atravessando uma d’aquellas crises a que, quando se dão na agricultura, 

se costuma chamar «crises de abundancia».  

        Tenho a alma num estado de rapidez ideativa tão intenso que preciso fazer da minha atenção 

um caderno de apontamentos, e, ainda assim tantas181 são as folhas que tenho a encher, que 

algumas se perdem, por ellas serem tantas, e outras se não podem lêr depois, por com mais que 

muita pressa escriptas. As idéas que perco causam-me uma tortura immensa, sobrevivem-se 

n’essa tortura, escuramente outras. V[ocê] dificilmente imaginará que Rua do Arsenal, em matéria 

de movimento tem sido182 a minha pobre cabeça. Versos inglezes, portuguezes, raciocinios, 

themas, projectos, fragmentos de cousas que não sei o que são, cartas que não sei como 

começam ou acabam, relampagos de criticas, murmurios de methaphysicas... Toda uma 

literatura, meu caro Mário3, que vae da bruma – para a bruma – pela bruma… 

        Destaco de cousas psychicas de que tenho sido o logar, o seguinte phenomeno que julgo 

curioso. V[ocê] sabe, creio, que de varias phobias que tive guardo unicamente a assaz infantil mas 

terrivelmente torturadora phobia das trovoadas. O outro dia o ceu ameaçava chuva e eu ia a 

caminho de casa e por tarde não havia carros. Afinal não houve trovoada, mas esteve imminente 

                                                           
179 Publicada pela 1ª vez pelo destinatário no Diário Popular (Lisboa), nº 51, na rubrica Quinta-Feira à tarde, 28/11/1957. 

180 Frase de Fernando Pessoa. 

181 PESSOA, 1998a: 79; PESSOA, 2007: 64 «e, ainda assim, tantas». 

182 PESSOA, 1998a: 79; PESSOA, 2007: 64 «de movimento, tem sido». 
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e começou a chover – aqueles pingos graves, quentes e espaçados – ia eu ainda a meio do 

caminho entre a Baixa e minha casa. Atirei-me para casa com o andar mais próximo do correr que 

pude achar, com a tortura mental que v[ocê] calcula, perturbadissimo, confrangido eu todo. E 

neste estado de espirito encontro-me a compôr um soneto – acabei-o uns passos antes de chegar 

ao portão de minha casa –; a compôr um soneto de uma tristeza suave, calma, que parece escripto 

por um crepusculo de ceu limpo. E o soneto é não só calmo, mas tambem mais ligado e connexo 

que algumas coisas que eu tenho escripto. O phenomeno curioso do desdobramento é cousa que 

habitualmente tenho, mas nunca o tinha sentido n’este grau de intensidade. Como prova do 

genero calmo do soneto, aqui lh’o transcrevo:  

                

          ABDICAÇÃO  

          Toma-me, ó Noite Eterna, nos teus braços  

          E chama-me teu filho... Eu sou um Rei  

          Que voluntariamente abandonei  

          O meu throno de sonhos e cansaços.  

 

          Minha espada, pesada a abraços lassos,183  

          Em mãos viris e calmas entreguei, 

          E meu sceptro e corôa – eu os deixei  

          Na ante cámara, feitos em pedaços.  

 

          Minha cota de malha, tão inutil,  

          Minhas esporas d’um tinir tão futil –  

          Deixei-as pela fria escadaria.  

 

          Despi a Realeza, corpo e alma  

          E regressei á Noite antiga e calma  

          Como a paisagem ao morrer do dia.  

 

 

                                                           
183 PESSOA, 1998a: 80; PESSOA, 2007: 65 «Minha espada, pesada a braços lassos,». 
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        Dê saudades minhas ao Vila-Moura e escreva-me breve e o mais extensamente que pudér.  

        Um grande abraço do seu dedicadíssimo  

 

Fernando Pessoa184 

Rua Passos Manuel, 24 3.º E. 

Lisboa185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
184 PESSOA, 1998a: 81; PESSOA, 2007: 65 «Pessôa». 

185 PESSOA, 1998a: 81 «Rua Passos Manuel, 24, 3.º E.». 
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19. Destinatário: Alvaro Pinto 

 

Lisboa, 24/II/1913186  

 

Meu querido amigo:  

        Mando-lhe uma pagina de verso para A Aguia.187 É outro que principia, e creio util auxilial-os, 

especialmente quando, como este, entram em casa das Musas com o pé direito. Valho-me da sua 

autorização para lhe fazer esta pequena remessa, cuja qualidade, porém, me parece justificativa 

de remettel-a.  

        Como me esqueci de perguntar ao rapaz onde mora, pode o meu amigo mandar as provas 

para minha casa que dentro de um dia lhe serão devolvidas, emendadas.  

        Na ausencia de collaboração minha, faço o que posso com o fito de ajudar a dar qualidade 

e variedade á Aguia. O ultimo numero (14) vinha muito bom.  

        Disponha sempre do seu mt.º amigo e grato188  

Fernando Pessôa  

 

 

        P. S. O nome do rapaz é Côrtes Rodrigues. Isto para que ponha no summario o nome com 

a devida acentuação, para que se não julgue que é Cortês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186 A data, na transcrição por nós seguida, vem no final da carta. 

187 «Sinfonia do Amor» de Côrtes-Rodrigues publicados na revista A Águia, no Vol. III, 2.ª série. 

188 PESSOA, 1998a: 82 «do seu m.to amigo e grato»; PESSOA, 2007: 66 «seu muito amigo e grato». 
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20. Destinatário: Alvaro Pinto 

 

Lisboa, 4 de Março de 1913  

 

Meu caro amigo  

        Recebi hontem o seu postal, que me feriu um pouco.  

        Pelo que de mim tem visto, deve o meu amigo calcular que não é nem por falta de interesse 

pela Renascença, nem por falta de interesse por questões literarias (tanto mais que as considero 

mais importantes do que se as tivesse por meramente literarias) nem mesmo, por falta189 de 

interesse por mim-proprio, que não tenho enviado collaboração minha para A Aguia ou original 

para o folheto sobre o inquerito literario.  

        Circunstancias varias da minha vida, acrescentadas ao que é talvez uma morbidez de 

escrupulo em que não falhe elo na argumentação, teem-me reduzido a um estado de espirito que 

talvez seja muito bom para a producção de obras de imaginação, mas que para a calma e 

esforçada elaboração de raciocínios não é auxiliador. Essas circunstancias de minha vida, que são, 

umas de ordem material, outras de especie moral, – parece-me190 que o meu amigo não considera 

que possam existir, visto que declara não perceber o meu silencio literário.  

        Não é das cousas mais agradaveis a quem já sem auxilio da incomprehensão alheia tem 

bastante com que se ralar, estar a lêr attribuida a outra causa que não a um estado de espirito 

infeliz a inactividade – effeito d’esse estado de espirito. 

        Se o que diz sobre o folheto do Inquerito deve ser entendido como significando que o meu 

amigo acha que á Renascença não convém, por considerações commerciaes ou outras, publicar 

o meu folheto, teria sido melhor que com absoluta franqueza m’o tivesse escripto, sem o 

subinsinuar na rudeza delicada das suas palavras. Eu não tenho vaidade nenhuma, de especie 

nenhuma. Nada em mim feria se francamente me dissesse que a Renascença ou não está disposta 

a publicar o folheto, ou acha inutil a sua publicação. Nem por isso eu deixava de pertencer a ella 

e de a auxiliar conforme pudesse.  

        Por uma outra circumstancia veiu em momento infeliz a sua extranheza do meu silencio. No 

sabbado passado sahiu, no 1.º numero da revista Theatro, de Lisboa, o meu pequeno artigo de 

                                                           
189 PESSOA, 1998a: 83; PESSOA, 2007: 66 «mesmo por falta». 

190 PESSOA, 1998a: 83; PESSOA, 2007: 66 «moral, parece-me». 
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ataque ás baboseiras do Lopes-Vieira.191 Como este é da Renascença, e dada a attitude de duvida 

que o meu amigo tem para commigo, pareceu-me possivel que, lido esse escripto, me traduzisse 

para inimigo da Renascença. Ainda assim creio que comprehenderá que nada ha que 

espiritualmente relacione a Renascença com os disparates que o Lopes-Vieira atira á cabeça das 

creanças.  

        Já que estamos n’este assumpto, e para que não surjam duvidas futuras, desde ja lhe devo 

dizer que o meu folheto sobre o Inquerito contém uns paragraphos de critica por vezes severa ao 

que considero certos defeitos de attitude na Renascença e em alguns dos seus autores. Assim, 

farei objecto de especial severidade a pavorosa critica do Pascoaes ao livro de Basilio Telles, e o 

artigo (tão estranho para quem tem responsabilidades de raciocinador) que o Leonardo Coimbra 

escreveu sobre o Regresso ao Paraiso.  

        O meu amigo comprehende bem: eu não sou para cousa alguma que se pareça com coterie 

ou seita, e acho do meu dever atacar o que de seita e coterie se tem misturado com os altos 

propositos e a fundamental verdade nacional da Renascença. É n’estas condições, e no tom que 

isto indica, que eu escrevo o folheto. Não tenha duvidas sobre que ele seja uma ampla e completa 

defeza da Renascença. Mas, para o ser, urge que seja uma defeza do que n’ella é bom, que é 

muito, e um ataque firme e explicado ao que n’ella é mau, que é alguma cousa.  

        Releve-me o tempo que lhe tomei com esta exposição, que julguei necessaria por, atravez 

de um simples postal, não perceber bem qual a sua attitude. Inutil é acrescentar que esta carta 

não é confidencial, e que aos proprios Pascoaes192 e Leonardo Coimbra, a quem acima me refiro 

como viu, o meu amigo a pode mostrar.193 De resto, ao Pascoaes direi eu cousas criticas sobre 

aquelle ponto e outros, na carta que hoje lhe vou escrever, agradecendo O Doido e a Morte, carta 

que é, como o meu amigo pode calcular, no geral amplamente, e mesmo enthusiasticamente, 

elogiadora. Ao Leonardo Coimbra apontarei tambem o trambolhão que foi o tal artigo; mas ainda 

não lhe escrevo, porque não tive ainda o socego necessario para acabar de ler O Creacionismo.  

                                                           
191 Refere-se ao artigo «Naufragio de Bartholomeu», em que Pessoa atacava Bartholomeu Marinheiro, de Afonso Lopes Vieira. “A respeito do seu 

próprio artigo, diz Pessoa no diário: «Eduardo Freitas [...] provocou-me a que escrevesse o ataque [...]. Entre tentado e querendo fugir á maçada, 

sentei-me, e das 16¾ ás 18¼ escrevi o artigo. Boavida apreciou-o muito»” PESSOA, 2003, pp. 113 a 115. 

192 PESSOA, 1998a: 84 «Pascoes». Trata-se de uma gralha. 

193 “F. P. pedia repetidas vêzes que lhe falasse com tôda a franqueza sôbre o que propunha para A Águia. Mas bastava uma pequena obervação, a 

menor estranheza, para que logo se susceptibilizasse. As cartas mais impressivas que dêle recebi são precisamente aquelas em que teve de reagir 

contra o menor reparo feito ou sôbre a menor discordância. Também não mostrei a Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra a carta de 4 de 

Março. Conhecia bem um e outro para saber que seria muito mau fazê-lo.” Revista Ocidente, n.º 80, volume XXIV, 1944, p. 318. 
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        Disponha sempre do seu am.º mt.º grt.º194  

Fernando Pessôa  

 

 

P. S.195 – Não sei se recebeu os dois sonetos do Côrtes Rodrigues,196 que para lá mandei. Sempre 

franqueza... Se não conveem, diga francamente. Eu não quero que me faça favores, pelo menos 

em cousas d’estas, onde o favôr fôsse, a meu ver, prejudicial á literatura. – F. P.197  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
194 PESSOA, 1998a: 85 «do seu am.º m.to gr.to»; PESSOA, 2007: 68: «do seu amigo muito grato». 

195 PESSOA, 1998a: 85 «P.S». 

196 Os sonetos de Côrtes-Rodrigues «Sinfonia do Amor» foram publicados no Volume III. 

197 PESSOA, 1998a: 85 «F.P». 
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21. Destinatário: Mario Beirão198 

 

Meu querido Mário Beirão: 

        Quando é que v. me re-escreve?199 Quando sahe O Ultimo Lusiada? Dê-me noticias suas. Seja 

ao menos briza para a minha estagnação. 

        Escrevo hoje ao Villa-Moura200. 

        Um abraço do seu dedicadissimo 

F. Pessôa 

4-3-1913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
198 Publicada pela 1.ª vez pelo destinatário no Diário Popular (Lisboa), nº 52, na rubrica Quinta-Feira à tarde, 5/12/1957. 

199 PESSOA, 1998a: 85 «me escreve?». 

200 Pessoa tanto escrevia «Vila-Moura» como «Villa-Moura». 
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22. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues  

 

 

201 

Meu caro amigo: 

        Chegaram as provas e é urgente devolvel-as, corrigidas. Veja se pode estar amanhã (7) na 

Brazileira do Chiado202 ao meio-dia203 em ponto. Não podendo, poderá aparecer á uma e meia no 

mesmo local? Pontualmente, entende-se. Cito duas horas para havera menos risco de coincidencia 

comb horas suas. Não se esqueça de trazerc o original. – Se não aparecer, terei de corrigir as 

provas eu, porque teem que seguir amanhã. 

        Disponha sempre do seu muito dedicado 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
201 Esta é a primeira epístola conhecida entre Fernando Pessoa e Armando Côrtes-Rodrigues. Seguimos sempre os originais que constam do espólio 

de Côrtes-Rodrigues. As exceções, por falta de original, estão devidamente assinaladas.  

202 “A Brasileira era assim chamada porque nela se podia beber o café vindo do Brasil bem como outras iguarias importadas pelo dono Adriano 

Telles. Fundada em 1905, apenas em 1908 se tornou um café. Na casa onde nasceu Pessoa, no Largo de S. Carlos é instalado o Directório 

Republicano em 1910 e a partir daí o café ganha um renovado volume de clientes e muito maior importância.” HIPÓLITO, 2013: 36.  

203 PESSOA, 1998a: 86: «meio-dia», não foi colocada em itálico, segundo o critério adotado por esta edição para identificar os sublinhados de 

Pessoa. 
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Notas: 

Bilhete postal, manuscrito a tinta preta, aspeto amarelecido e com algumas manchas, com o 

escudo da República Portuguesa no canto superior esquerdo e o selo (impresso) no canto superior 

direito «REPUBLICA PORTUGUESA/1 c./CORREIO». Por cima do selo, um carimbo a tinta preta, 

esbatido, com a data de 7-3-1913. No lado esquerdo, impresso a tinta verde «Deste lado e no 

verso a correspondencia» Pessoa escreveu na diagonal, de cima para baixo, a morada «De:/F. 

Pessoa – Rua/Passos Manoel, 24, 3º/E. Lisboa». No lado direito, impresso a tinta verde 

«Endereço», Pessoa escreveu a morada «Exmo. Senhor/Armando Côrtes Rodrigues, /Rua da 

Piedade, N. G., r/c, dto / ALGÉS.» sublinhando por baixo. Com a cota «Reg. 3-948». Pertencente 

ao espólio de Côrtes-Rodrigues, conservado na Biblioteca Regional dos Açores, em Ponta Delgada. 

 

a <men> [↑ haver] 

b <h>/c\om 

c tra<s>/z\er 
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23. Destinatário: Alvaro Pinto 

 

Lisboa, 7 de Março de 1913. 

  

Meu caro amigo:  

        Muito obrigado pelo seu cartão de 5, que normalisou tudo, que afinal, só por mal-entendido 

tinha tomado ares de anormalisado. O inevitavel laconismo das suas expressões no bilhete-postal 

é que tornou possivel a minha hesitação, por isso mesmo semi-justificada.  

        Eu não suppuz que o meu amigo tivesse lido o Theatro. Na hypothese de que ahi houvesse 

duvidas sobre a razão do meu «silencio»204 é que, suppondo-as de momento possivelmente 

atribuiveis a qualquer afastamento meu, citei como infeliz para mim a coincidencia do artigo sobre 

o Lopes-Vieira sahir n’esta occasião. É isto e mais nada. 

        Vem a proposito dizer (mas não tome isto como um mero querer – chamar a sua atenção 

sobre o que eu escrevo) que no numero 2 do mesmo Theatro continúo a obra: d’esta vez rompo 

jogo contra o Manuel de Sousa Pinto. Eu explico tudo isto. Ha aqui varias coteries (meras e reles 

coteries) que nos fazem uma guerra esquerda e assolapada. Uma d’ellas – a do João de Barros, 

Sousa Pinto, Joaquim Manso, etc. – estende-se até incluir o Lopes-Vieira e (parece-me) até 

enganchar, em Coimbra, gente que espiritualmente é o mais Renascença possivel. Outra anda em 

volta do Augusto Gil e do Guedes Teixeira.  

        Proponho-me tomar a offensiva. Não vou, é claro, commetter injustiças, mas como elles 

(felizmente para este caso) teem todos pontos por onde se lhes pegue, e por onde é útil mesmo 

para elles, que se lhes vá pegando, municio-me da justiça que ha em apontar esses defeitos e 

caio-lhes em cima conforme posso. Uns teem valor, verdadeiro valor, mas puzeram-os205 a tal altura 

que é de justiça que, concedendo-lhes o que valem, serenamente os desçamos para onde esse 

merito os manda pôr. O que acho especialmente preciso (e é o que estou fazendo) é atacal-os 

pela troça, que é ataque que elles não esperam e a que não estão acostumados.  

        Havia mais a expôr, n’esta ordem de considerações, e eu tinha varias cousas a dizer – alvitres 

– que podiam ser de interesse para a Renascença, mas o tempo é-me escasso e são assumptos 

que, propriamente, só fallando lhe podia explicar de modo satisfatorio. 

                                                           
204 Pessoa não costumava usar aspas retas, contudo como estamos a transcrever a partir de Álvaro Pinto, optámos por manter. 

205 PESSOA, 1998a: 87 «puseram-nos». 
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        Creia-me sempre amigo muito grato  

Fernando Pessôa  

 

        P.S. Remetto, emendadas, as provas dos sonetos de Côrtes Rodrigues. Não fôram hontem 

porque não encontrei a tempo o autor. F. P.  

 

        P.S. 2 – Bem entendido que as criticas á Renascença, que acho necessarias e de que na 

outra carta lhe fallei, não veem no Theatro nem em publicação alguma que não seja da 

Renascença. Aquillo é entre nós. Seria tão prejudicial de fóra quanto mais valoriza a defeza quando 

feito de dentro.  
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24. Destinatário: Garcia Pullido  

 

Rua Passos Manoel, 24, 3º, E. 

Lisboa, 18 de Março de 1913. 

 

Querido Amigo:  

        Diversas circumstancias, de minimo relevo artistico cada uma, teem sido salteadoras do meu 

tempo. Por isso não lhe escrevi ainda, como, creio,206 promettera. A sua amizade e bondade ter-

me-hão desculpado ante si-proprio. 

        Dê-me noticias, se as houvér, quanto ao pamphleto. Pouco mais ou menos quando conta 

que possamos arremessar o primeiro numero sobre os esmigalhandos? Combina-se ou não que 

fique semanal? Continúo a achar vantajoso que assim venha a sera. Até ao fim d’este mez 

prepararei os dois primeiros numeros meus. O primeiro d’estes é a Historia Comicab de que lhe 

fallei; o segundo deve ser, ou um outroc ataque ao Af[onso] C[osta], ou uma Carta a um 

Monarchicod (o titulo é provisorio)e, que é naturalmente aquillo que temos que fazer para nos 

livrarmos de ser encollegados pelo Diaf, Ridiculosg, etc. N’essa Carta ponho de modo novo o 

problema politico actual, e mostro a necessidade de ser republicanog com argumentos ainda 

virgens. Depois lhe exporei o assumpto. Este deve sêr o 4º folhetoi, porque são seus o 1º e 3º, e 

este, seuj, naturalmente207 terá de ser a Carta ao França. 

        No principio de abril208 vae sahir tambem um folheto do Victor Falcãok e outro typo cujo nome 

me não chega até á memoria n’este momento – chama-se (o folheto)l A Cambadam e vender-se-

han a 20 reis. – Não creio que nos venha fazer senão bem, pelo contraste. 

        Recebi ha dias do Mario de Sá-Carneiro um conto magnifico que lhe hei-de lêr quando v[ocê] 

aqui viér. N’este conto está bem toda a ancia de Além, a tortura de estar aquio que o autor, 

commummente comnosco, vive. É muito interessante. 

        V[ocê] não se esqueça de me ter informado sobre os seus movimentos, para eu saber para 

onde tenho que dirigir cartas para si.209 Muito menos se esqueça de me participar as suas vindas 

a Lisboa. 

                                                           
206 PESSOA, 1998a: 88 «como creio, ». 

207 PESSOA, 1998a: 89 «porque são meus o 1.º e 3.º, e este, meu, naturalmente». 

208 PESSOA, 1998a: 89; PESSOA, 2007: 69 «Abril». 

209 PESSOA, 1998a: 89 «dirigir as cartas para si.». 
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        Vou lavar a alma esta semana (em humano isto quer dizer, pôr em ordem os meus papeis 

para me orientarp sobre o que ha que se aproveite para fins aggressivosq). Emquanto façor isso, 

vou escrevendo a Historia Comica que está (o que ha d’ella) reunida, e aqui na minha pasta. 

        Não se esqueça de me escrever, ainda que seja para me dizer que me não pode escrever. 

Sempre é escrever me. 

        Um abraço do seu amigo e admirador dedicadissimo  

        (as) Fernando Pessoa. 

 

     (In another paper:)210 

 

        Em vez de Post-scriptum:t 

        Mando quatro poesias do Camillo Pessanha. Por lealdade espontaneau para com o ineditismo 

do autor, peço a v[ocê] que as mostre ao menor numero possivel de gente. Sei que v[ocê] assim 

fará, mas sempre queria lembrar. O seu (av) F. Pessoa. 

        (The four poems are: Tatuagens, O meu coração desce…, Passeia no jardim… and 

Violoncellos).211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
210 PESSOA, 2007: 69, não foi transcrita a frase. 

211 PESSOA, 2007: 69, não foi transcrita a frase. 
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Notas: 

Cópia datilografada, a tinta preta, esbatida. Duas folhas, quatro páginas, apenas numerada a 

terceira «3», escritas frente e verso, apresentam um vinco na vertical. No verso da página três, 

centrado, está datilografado «Garcia Pulido, | Vidigueira.». Com a cota na frente da primeira folha 

«40/54» e «1143-23», no canto superior esquerdo e canto superior direito, respetivamente. Na 

terceira página, a cota «40/55» no canto superior esquerdo, e a cota «1143-24», no canto superior 

direito. Tem algumas palavras datilografadas a tinta vermelha.  

 

a venhaaser] no original. 

b “Histori a Comica”] no original. 

c ou uma outro] emendado no texto pelo autor, colocando uma barra oblíqua «/» sobre a letra «a». 

d “Carta a uma Monarchico] emendado no texto pelo autor, colocando uma barra oblíqua «/» sobre 

a letra «a». 

e (o titulo é provisorioo) ] emendado no texto pelo autor, colocando o parêntese por cima do 

segundo «o». 

f Palavra datilografada a tinta vermelha. 

g Palavra datilografada a tinta vermelha. 

h repu<l>/b\licano 

i fol<e>/h\eto 

j <a><r>/s\<l>/e\u 

k Falção] no original. 

l (o folheto t)  ] emendado no texto pelo autor, colocando o parêntese por cima do «t». 

m Título dactilografado a tinta vermelha. 

n vend<l>/e\r-se-ha 

o tortura de estar aqui ] dactilografado a tinta vermelha. 

p or<e>/i\<i>/e\ntar 

q a<†>/g\gressivos 

r <o>/f\aço 

s Letra «a» datilografada a tinta vermelha. 

t Frase datilografada a tinta vermelha. 

u <p>/e\sp<a>/o\ntanea 

v Letra «a» datilografada a tinta vermelha. 
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25. Destinatário: Alvaro Pinto  

 

Lisboa, 22 de março212 de 1913  

 

Meu caro amigo:  

        Recebi ante-hontem á noite o seu cartão, e foi-me hontem impossivel informar-me. Hoje, 

porém, tenho todas as informações de que precisa. O Gomes Leal vive em casa de um individuo, 

de quem me disseram que era pouco instruido mas admirador do Poeta –  e «vive»213 quer dizer, 

mora, tem um quarto apenas; porque essa pessoa, pobre ao que parece214, não pode infelizmente 

dar-lhe mais do que o quarto. O Poeta come em casa de uma prima, mas ás vezes passa sem 

almoço ou sem jantar, e não sei se algumas vezes sem ambos. Não insisti com o meu informador 

por mais detalhes, primeiro porque mais não eram precisos, depois porque me impressionou para 

além de toda a vontade de fallar sobre o assumpto o pouco, mas sufficiente, que me contaram. 

Tem, pois, o meu amigo, n’estes parcos, mas bastantes, factos a triste informação que me pede. 

Creio, pois, que nada obsta á intenção da Renascença de levar o Poeta para o Porto, para ahi 

tratar d’elle.215  

        Quanto á folha para subscripção que o meu amigo me remette, só amanhã ou segunda-feira 

me porei em campo para obter o que puder. Pouco será infelizmente, porque pouco posso fazer, 

                                                           
212 PESSOA, 1998a: 90 «Março». 

213 Pessoa não costumava usar aspas retas, contudo como estamos a transcrever a partir de Álvaro Pinto, optámos por manter. 

214 Ocidente, 1944, nº 80, p. 310: «ao que que parece». Trata-se de uma gralha. PESSOA, 1998a: 90; PESSOA, 2007: 70: «ao que me parece». A 

gralha no texto de Álvaro Pinto pode ter duas leituras: ou a palavra «que» está “apenas” repetida, ou a palavra «que» está erradamente transcrita, 

em vez da palavra «me».  

215 N’A Vida Portuguesa, no n. º 9 de 4 de março de 1913 sai uma notícia na primeira página, com o título “GOMES LEAL na miseria”: “Ha dias 

chegou-me aos ouvidos esta dolorosissima noticia. Gomes Leal passa fome, está na miséria! | Noticia de dôr, mas não de espanto. (...) A miseria 

do Poeta representa uma ingratidão dos portugueses, porque eu sou dos que imaginam que uma patria não deve nunca desamparar os seus filhos 

eleitos, aqueles que lhe dão presença espiritual entre as outras patrias. (...) É necessario, portanto, que toda a gente, atendendo ao que, por 

ventura, possua de humano, apareça a socorrer aquelas grandes almas, a quem a Patria muito deve e que se encontram perseguidas pela má 

sorte. (...) A Renascença Portuguesa está prompta a concorrer com todas as suas forças e a animar todas as iniciativas nesse sentido.” O artigo é 

assinado por Teixeira de Pascoaes. A 1 de abril, sai outro artigo com o título “A subscrição a favor de Gomes Leal”, onde se comunica que o poeta 

aceitou a subscrição feita em seu nome e que, à data, contava já com “algumas centenas de mil réis”. Nesse mesmo número se publica a carta 

que Gomes Leal escrevera a agradecer a iniciativa, que termina com um lamento: “Eu preferia que Portugal lesse os meus livros e os comprasse. 

Mas Portugal não lê. A todos um abraço enternecido e espiritual.”  
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dado que poucas relações tenho, mas pode estar certo que irei até ás fronteiras do que me fôr 

possivel n’este sagrado intuito.216  

        Aproveito o estar-lhe escrevendo para tratar de outro assumpto.  

        Se o Teixeira de Pascoes estiver ahi, peço ao meu amigo que lhe diga que, se ainda lhe não 

escrevi agradecendo O Doido e a Morte é porque a carta, principiada, é extensa e no género de 

uma carta-estudo que escrevi ao Jayme Cortesão; demora um pouco, em si, e eu tenho muito 

reles circunstancias de quotidiano poder a desviar-me de dar a attenção que é necessária áquella 

carta como a outros escriptos… E não julgue o Pascoaes, se acaso viu a minha carta dubitativa ao 

meu amigo, que o que lhe vou escrever orça, em materia de apreciação, pelo que contém a phrase 

sêcca como alli fallo do artigo sobre o Basilio Telles.  

        Para o proximo numero de A Aguia devo mandar um estudo sobre a caricatura em geral, a 

propósito do caricaturista Almada Negreiros, que aqui tem aberta uma exposição.217 É cousa 

pequena. Já tenho em meu poder o maravilhoso conto de Mario de Sá-Carneiro de que ha tempo 

lhe fallei, mas não o mando por não querer tomar-lhe o numero de assalto com cousas minhas e 

de amigos; de mais a mais218 o Sá-Carneiro pediu-me que d’aqui lhe enviasse as provas para Paris, 

o que exige certa antecedencia na composição do conto.  

        O Boavida Portugal vae d’aqui a pouco publicar o livro contendo as respostas ao Inquerito. 

De modo que vou preparar o folheto para sahir logo depois do livro; assim terá a opportunidade 

que (como com razão o meu amigo dizia) hoje lhe faltaria bastante. E com certeza terei o folheto 

prompto a tempo, porque basta (e sobra) os dias que o livro do Boavida leva a imprimir para eu 

completar o que já tenho escripto e adaptal-o ao livro, que o Boavida me permitte que eu vá lendo 

á medida que se vae imprimindo. 

        De modo que, assim, fica tudo salvo.  

        Naturalmente antes d’este folheto terei prompto um outro, em que o Leonardo Coimbra 

talvez lhe tenha fallado, sobre a questão da autoria da obra shakespeareana. 

                                                           
216 “(...) a subscrição a favor de Gomes Leal, que rendeu 1.600$00, e teve o Poeta a coberto da miséria durante mais de 3 anos. Logo no princípio 

da subscrição, fui autorizado a oferecer a Gomes Leal quatro casas onde êle poderia descansar e trabalhar confortàvelmente: três de Teixeira 

Lopes, Visconde de Vila-Moura e Teixeira de Pascoaes e a casa da «Renascença» no Pôrto. O Poeta respondeu aceitando a casa da «Renascença», 

onde queria trabalhar e prestar todos os serviços que pudesse, mas nunca apareceu no Pôrto. Preferiu gastar em Lisboa o produto da subscrição 

e arrastar depois uma existência miserável.” Revista Ocidente, nº 80, volume XXIV, 1944, p. 318. 

217 “O artigo sôbre as caricaturas de Almada Negreiros ocupa as pág. 134/135 do Vol. III.” Revista Ocidente, n.º 80, volume XXIV, 1944, p. 318. 

218 PESSOA, 1998a: 91 «demais a mais». 
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        Era favôr, logo que receba esta carta, o meu amigo, n’um postal, accusar-me a recepção. 

Isto por causa da informação que leva a respeito do Gomes Leal, que quero ter a certeza que ahi 

chegou.  

        E disponha sempre do seu mt. º ded.º219  

Fernando Pessôa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
219 PESSOA, 1998a: 92 «do seu m.to ded.º»; PESSOA, 2007: 71 «do seu muito dedicado». 
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26. Destinatário: Mario Beirão220 

 

Meu querido Mário221 Beirão:  

        Razão de sobra tem v[ocê] para se queixar do meu silencio. Mas tem cahido sobre mim tudo 

quanto furta tempo, roe paciencia e põe alma em desvairo. Não tenho outra razão senão esta para 

lhe pedir desculpa. A sua indulgente bondade me desculpará – a sua e a do Villa-Moura, a quem, 

desde o mesmo dia, devo resposta a carta. 

        Não mudei de casa e aqui terei muitíssimo prazer em receber O Ultimo Lusiada. Ancioso e 

confiado o espero. V[ocê] perdoará á minha amizade e admiração que empurrem para o lado a 

delicadeza e lhe peçam que me mande o livro logo que o tenha prompto e m’o possa mandar. 

        Escrevo á pressa, e logo sobre a recepção do seu postal.222 Assim não me foge a energia para 

responder. Estou altamente neurasthenisado. Trago com a consciência quotidiana de mim-próprio 

a impressão que me perdi dentro de mim, e, andando continuamente em minha procura, tenho 

contudo receio de me encontrar, não vá eu descobrir-me outro.223 

        Dê saudades minhas, embrulhadas em pedidos de desculpa, ao Villa-Moura; e imagine-se 

recebendo um grande abraço do seu muito amigo 

Fernando Pessôa 

8 de Abril 1913. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
220 Publicada pela 1ª vez pelo destinatário no Diário Popular (Lisboa), nº 52, na rubrica Quinta-Feira à tarde, 5/12/1957. 

221 Pessoa escrevia quase sempre «Mario», sem acento. 

222 PESSOA, 1998a: 92 «recepção do postal.». 

223 PESSOA, 1998a: 92; PESSOA, 2007: 72 «não vá eu descobrir-me outro.». 
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27. Destinatário: Alvaro Pinto  

 

Lisboa, 3 de Maio 1913 

  

Meu caro amigo:  

        Só hoje de manhã chegou o seu postal.  

        Remetto o conto do Mario de Sá Carneiro com um papel com a assignatura d’elle.224 

        Vae também um soneto do Nuno d’Oliveira que, sabendo que eu escrevia hoje para ahi,225 

me pediu que incluisse tambem na carta. Realmente da minha parte vae o conto do Sá-Carneiro. 

Vae a tempo? As provas do conto veem para mim, é claro; as do soneto, é natural que vão para a 

Redacção da Republica, onde o autor é redactor.  

        Quero ver se consigo encher a minha lista de subscripção, ainda que de somas pequenas; 

sempre tinha empenho que fôsse cheia.226 Espero ainda uma resposta de Paris para lh’a mandar.  

        Quanto ao resultado que temos obtido, não o acho nada mau sabendo bem o que são 

subscripções, especialmente subscripções desta ordem. Em pais algum dão muito, e, se dão, é 

por grandes quantias de dois ou tres capitalistas. Relativamente a certas subscripções inglezas no 

genero que conheço, esta não me parece nada má.  

        Escrevo á pressa. Desculpe-me o meu caro amigo o cortar aqui a carta. Disponha sempre 

do seu mt.º grato  

F. Pessôa 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
224 “O conto de Mário de Sá-Carneiro – «O Homem dos Sonhos», saíu no Vol. III (pág. 150/156). Revista Ocidente, nº 80, volume XXIV, 1944, p. 

318. 

225 PESSOA, 1998a: 93 «sabendo que eu escrevia para aí,». 

226 “Sôbre a subscrição a favor de Gomes Leal, as palavras de F. P. contrastavam profundamente com as de certos literatos requintados que 

disseram e escreveram barbaridades contra a deprimente iniciativa da «Renascença». Êsses literatos não ampararam o Poeta quando a subscrição 

se extinguiu.” Revista Ocidente, n.º 80, volume XXIV, 1944, p. 318. 
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28. Destinatário: Mario Beirão227  

 

15-5-1913 

 

Querido amigo: 

        Peço-lhe mil desculpas. Sempre o querer escrever ámanhã paralysando o escrever 228hoje.229 

        Mais que mil agradecimentos pelo seu livro maravilhoso. 

        Breve escreverei, detalhando, sobre elle. 

        O Pascoaes, a quem ainda devo carta a agradecer O Doido e a Morte, tem logica e justa 

precedencia. 

        Um grande abraço do seu 

F. Pessôa 

        Saudades ao Villa-Moura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
227 Publicada pela 1ª vez pelo destinatário no Diário Popular (Lisboa), nº 52, na rubrica Quinta-Feira à tarde, 5/12/1957. 

228 PESSOA, 1998a: 94 «hoje.». 

229 hoje ] sem ponto final na transcrição do Diário Popular. 
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29. Destinatário: Alvaro Pinto  

 

Lisboa, 13 de Junho de 1913 

  

Meu caro amigo:  

        Estive cinco dias de cama com grippe e foi no ultimo d’elles (11) que recebi o seu cartão a 

respeito do «Só»230. Hoje fui o mais cedo que pude tratar do assumpto. Já estão esgotados os 

exemplares brochados do livro. Porisso, e por não saber se o meu amigo quereria exemplares 

encadernados, não comprei dois mas só um, que por este correio lhe envio, registado. Caso 

precise de outro exemplar, queira dizer-m’o immediatamente, porque creio que mesmo dos 

encadernados poucos restam.  

        Sobre este assumpto231 tenho uma cousa que pode ser importante a comunicar-lhe. No dia 

6 á noite, (lembro-me bem, porque foi o ultimo dia que estive bem) o Alfredo Guimarães disse-me, 

na Brazileira (casualmente e fallando de outros assumptos), que o Aillaud lhe tinha mostrado um 

recibo do Antonio Nobre vendendo á Livraria Aillaud a propriedade do Só.232 Até o Guimarães 

suppunha que a publicação do Só pela Renascença233 tivesse sido violentamente sustada pelo 

Aillaud com a apresentação d’este recibo. 

        Desculpe-me o meu amigo se não sou muito lucido, mas não tenho a cabeça ainda no estado 

normal.  

        Se quizer que indague qualquer cousa a respeito do Só, diga-m’o; se eu o poder fazer, fal-o-

hei com muito gosto.  

        Terminando, quero lhe explicar porque não mandei o artigo para A Aguia. De accordo que 

sou o ultimo dos bandidos em faltar assim tão safadamente á minha palavra, mas o caso é que o 

artigo que eu começára a escrever se tornou por um excesso de critica, improprio para um numero 

                                                           
230 Pessoa não costumava usar aspas retas, contudo como estamos a transcrever a partir de Álvaro Pinto, optámos por manter. 

231 «asumpto» na transcrição de Álvaro Pinto. 

232 “O caso do «Só» foi muito simples. O sr. Aillaud julgou que tinha comprado a propriedade, mas não tinha. António Nobre só lhe vendera a 2.ª 

edição. Contratada a 3.ª entre a «Renascença» e o irmão do Poeta, logo que apareceu a edição Aillaud, foi o assunto tratado e resolvido 

amigàvelmente. A Livraria pagou uma indemnização pelos exemplares vendidos e enviados para o Brasil e entregou os restantes. Êsse resto, por 

acôrdo ulterior, foi dividido em partes iguais pela Livraria e pela «Renascença». A Livraria continuou a vendê-los como estavam e a «Renascença» 

mudou a capa nos seus e juntou-lhes um retrato do Poeta, por António Carneiro, e a «Memória» da 1.ª edição, que A. Nobre desejava fôsse reposta 

no seu lugar.” Revista Ocidente, n.º 80, volume XXIV, 1944, p. 318. 

233 «Renascença»] não está destacado na transcrição de Álvaro Pinto. 
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commemorativo de Camões. Porisso o desalento tomou-me e não o conclui. Queria ter-lhe 

explicado isto mais cedo, penitenciando-me mas234 então adoeci. Só agora lh’o posso explicar. 

Releve-me o meu amigo mais esta falta e disponha sempre do seu muitissimo grato  

Fernando Pessôa 

 

        P. S. – O Sá-Carneiro deve estar em Lisboa em Julho. Quando elle viér fallo-lhe235 em mais 

collaboracão. Por o que o meu amigo me dizia, parece-me ter agradado ahi o conto d’elle, o que 

immensamente estimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
234 PESSOA, 1998a: 96 «penitenciando-me, mas». 

235 PESSOA, 1998a: 96 «Quando ele vier, falo-lhe». 
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30. Destinatário: Alvaro Pinto 

 

L.ª 10236/7/1913  

 

Meu caro amigo:  

        Recebi a sua carta de 8 á qual teria respondido hontem se não se tem dado o facto, que 

continúa dando-se, de eu me vêr tão de perto apertado pelo meu trabalho quotidiano, acrescido 

de outro, que só tive tempo para acabar de passar a limpo aquella minha prosa que hoje deve ter 

recebido.  

        Pelas razões que acima exponho deve o meu caro Amigo calcular que é infeliz o momento 

para fins como o de obter as cartas de apresentação que ninguem mais de que eu teria 

enthusiasmo e empenho em obter para os dois artistas de que me falla.  

        Em todo o caso verei o que tenho tempo para fazer – amanhã é dia de escravidão para mim 

e sabbado tenho meio-livre – e com certeza uma carta lhe consigo, que é minha e para um amigo 

meu, poeta e portuguez, que está no Rio e que se dá com literatos e artistas de lá.  

        O Caldeira e o Angelo237 que estejam na Brazileira238 do Chiado das 3 ás 4 de domingo (13) e 

eu alli lhes entregarei o que tiver obtido que oxalá fosse tudo o que eu quero, que com o peso das 

cartas não poderiam.     

        Disponha sempre do seu mt. º am. º e grato  

F. Pessôa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
236 PESSOA, 1998a: 96 «L.ª, 10». 

237 “Américo Ângelo e Inocêncio Caldeira foram artistas que auxiliaram a «Renascênça» e que a «Renascença», por seu turno, quis auxiliar no 

Brasil.” Revista Ocidente, nº 80, volume XXIV, 1944, p. 318. 

238 «Brazileira» não está destacado na transcrição de Álvaro Pinto. 
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31. Destinatário: Alvaro Pinto  

 

Lisboa, 29 de Julho de 1913  

 

Meu caro Amigo:  

        Como não vieram no ultimo numero de A Aguia, nem a minha prosa nem os versos do 

Cobeira e do Côrtes Rodrigues239, desejava saber se lá tinham chegado. A minha collaboração iria 

tarde, provavelmente, mas julguei ter remetido240 a tempo as outras cousas. O Cobeira foi para 

Castello Branco (se não tiver ahi o endereço, obtenho-lh’o, para lhe mandar as provas) e as provas 

do C. R.241 podem ser mandadas para minha casa. 

        Em todo o caso, penso sempre se desagradará ahi qualquer das trez cousas remettidas. O 

meu amigo sabe que nada mais estimo do que absoluta franqueza n’estes assumptos. O Na 

Floresta do Alheiamento242 será ultra-excessivo, em materia de requinte, para que achem prudente 

que A Aguia o insira? Diga-m’o francamente.243  

        Sobre as poesias dos outros rapazes, não creio que pudesse haver duvida.244  

        Tenho tido,245 nos escriptorios varios por onde espalho traductoriamente o meu conhecimento 

do inglez,246 innumeras, constantes cousas que fazer, e isto me tem inhibido, tanto de lhe enviar 

collaboração para A Vida Portugueza247 (o que tinha muito empenho em fazer) como de lhe fallar 

sobre a passagem por aqui do Americo Angelo e do Innocencio Caldeira. E – para acabar as 

explicações quanto ao primeiro ponto – não tenho encontrado o Boavida Portugal para ao menos 

lhe pedir um artigo meu, prompto já, que elle tem não sei aonde.  

        O meu amigo escreveu-me já muito tarde sobre aquillo do Angelo e do Caldeira, e n’um 

periodo em que eu estava no escriptorio até á meia-noite. Só no sabbado (elles chegaram aqui no 

                                                           
239 PESSOA, 1998a: 97 «Côrtes-Rodrigues». Mantivemos a transcrição de Álvaro Pinto; Pessoa escrevia, por vezes, sem hífen. 

240 «remetido e remettidas» palavra escrita de duas formas na transcrição de Álvaro Pinto. 

241 PESSOA, 1998a: 97 «C.R.». 

242 PESSOA, 1998a: 98 «Na Floresta do Alheamento». 

243 “«Na Floresta do Alheiamento» apareceu a pág. 37/42 do Vol. IV e logo a seguir (pág. 47/54) «O fixador de instantes», de Mário de Sá-Carneiro, 

que êste Escritor me enviou directamente.” Revista Ocidente, n.º 80, volume XXIV, 1944, p. 318. 

244 Ocidente, 1944: 314; PESSOA, 1998a: 98 um parágrafo em branco entre este e o próximo. 

245 PESSOA, 1998a: 98 «Tenho dito, ». 

246 PESSOA, 1998a: 98 «de inglês, ». 

247 A Vida Portugueza, quinzenário de inquérito à vida nacional. Propriedade da Renascença Portuguesa. Sai o 1.º número a 31 de outubro de 1912, 

custando 20 réis, avulso. O diretor era Jaime Cortesão e o secretário da redação e administrador era Álvaro Pinto.  
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domingo) consegui obter trez cartas que talvez de alguma cousa lhes sirvam. Fiquei de mandar 

durante a semana seguinte – iriam disse-me248 o A. A., ainda a tempo – trez outras cartas, 

melhores, que o Silva-Passos me prometteu, mas este todos os dias m’as promettia e nunca m’as 

escreveu. De maneira que – com grande pena, com grandissima pena minha – quasi nada pude 

fazer do que desejava.  

        Releve-me isto o meu caro Amigo e disponha sempre (mas escrevendo-me mais 

antecipadamente)  

        do seu muito am.º e grato  

Fernando Pessôa  

 

        P. S. – Por acaso parou A Vida Portugueza? Parece-me que ha um mez que a não recebo. 

Em todo o caso, não tenho a certeza. Há 15 dias com certeza que não.  

F. P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
248 PESSOA, 1998a: 98 «iriam, disse-me». 
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32. Destinatário: Mario Beirão249  

 

Meu querido Mário Beirão: 

        Acabo de vêr A Aguia, numero 14, e, lido o Ermos, mando-lhe um grande abraço por aquilo, 

maravilhoso e integro como é. Registo a crescente complexidade e certeza250 intrincada do seu 

exprimir. Você subiu até divinamente encontrar-se. 

        Recebeu a minha carta em resposta á sua? Escreva. 

        O referido grande abraço do seu 

Fernando Pessôa 

 

        20-11-1913. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
249 Publicada pela 1ª vez pelo destinatário no Diário Popular (Lisboa), nº 52, na rubrica Quinta-Feira à tarde, 5/12/1957. 

250 PESSOA, 1998a: 100 «certeza». 
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33. Destinatário: Teixeira de Pascoaes251  

 

Lisboa, 5 de Janeiro de 1914. 

 

Meu querido Camarada: 

 

Ha dias, n’um dos atalhos de uma conversa com o Mario Beirão, soube que, já depois da 

perda do seu sobrinho, soffrêra o meu querido Amigo a do seu cunhado. Talvez porque quasi 

nunca leio jornaes e porque vivo, sem necessidade252 de attenção a sensações exteriores, dedicado 

sem querer a presenciar-me apenas a mim-proprio, essa noticia só assim me chegou. Não sendo 

assim, já antes lhe haveria escripto para lhe manifestar o quanto a alta e quasi-religiosa sympathia, 

que me liga fraternalmente ao seu grande Espirito, faza com que me commova com a sua dôr, 

redobrada agora. Eu creio que o meu Amigo tomará esta carta no sentido de sinceridade que ella 

tem e não olhará ao seu aspecto de condolencia banal, que cartas d’estas, por sinceras que sejam, 

inevitavelmente vestem. Os pesames que esta carta lhe leva veem de mais alto que o social de 

mim.  

Já que me encontro escrevendo-lhe, aproveito-o para lhe pedir desculpa de antes lhe não 

ter escripto, agradecendo a offerta de “O Doido e a Morte”. Logo após receber este poema, 

comecei uma carta para si, em que cuidadosamente delineava – isto é, começava a delinear – o 

que para mim se afigurava ser, litterariamente, o valôr da sua Alma. Circunstancias exteriores, 

minimas salvo na sua repercurção em mim, deixaram-me, ha mais que alguns mezes, sempre 

sem acrescentar uma linha ás poucas linhas que pensára. Adiei indefinidamente essa carta, que, 

ainda assim, conto um dia poder terminar e expedir. Perdôe-me o que indelicado e moroso 

resultou, perante a delicadeza da sua prompta offerta, do meu constante e dominador desalento. 

Nenhuma culpa teve n’essa demora o que em mim é consciente e superior a mim-proprio, e é 

com essa parte da minha alma que admiro e me enterneço ante a sua Obra. Não que eu julgue 

“Ob Doido e a Morte” uma das suas obras melhores. Mas tem, como tudo quanto o meu Amigo 

escreve, um sabôr espiritual ac Eterno. N’aquellas paginas algidas, onde o Mysterio esfriou em 

Medalha, tendo de umd ladoe a Loucura e do outro a Morte, Deus é presente na sua nocturna fórma 

                                                           
251 Publicada pela 1ª vez in Cadernos de Poesia, III Série, fascículo 14, Lisboa, 1953. Transcrita a partir do original. Carta manuscrita. 

252 PESSOA, 1998a: 105 «vivo sem necessidade». 
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de Pavôr e Silencio. A sombra de uma esphinge ao luar – eis o que é para mim esse seu poema.f 

Bem sei que isto é pouco lucido, mas o meu espirito está bambog e desfiado e não supporta já o 

peso de um raciocinio ou de uma analyse. Digo-lhe tudo por imagens e metaphoras, e estas são 

a moeda-falsa da Intelligencia. 

        Tenho seguido com attenção o que o meu Amigo tem escripto. Ha paginas das “Elegias” em 

que a Dôrh é quasi divina. E ha periodos do “Verbo Escuro” que são estatuetas do Mysterio, 

encontradas em tumulos de reis que, n’um outr’orai impossivel, fallaram talvez com Deus. 

        Releve-me que me aproveite de lhe estar escrevendo sobre outro e tão diverso assumpto 

para emfim lhe agradecerj “Ok Doido e a Morte” e lhe fallar do que tem escripto. Senão lhe fallasse 

d’isso agora, quem sabe quando lh’o diria? Passo a vida a adiar tudo – e para quando? 

        Ao menos ganho com isso o ser symbolico. O que é cada um de nós, na sua essencia 

absoluta e divina, senão uma Perfeição adiada para Deus? 

        Abraça-o commovidamente o seu sincero amigo e eterno admirador 
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta, em duas folhas duplas, de linhas, ao que parece, de um caderno. 

São seis páginas com algumas emendas mas que, mesmo assim, Pessoa enviou sem passar a 

carta a limpo. Envelope branco, com o selo ainda colado, com o valor pecuniário de 2½ centavos. 

Ostenta o carimbo dos correios, a preto (ilegível). Na parte da frente do envelope, está o endereço 

do destinatário: «Exmo. Senhor | Dr. Teixeira de Pascoaes, | Amarante. ». No verso, o endereço 

do remetente: «De: Fernando Pessoa; Rua Passos Manoel, 24, 3.º, E – LISBOA. ». Visível o carimbo 

dos Correios, com a data de chegada a Amarante: «6. JAN 14». 

 

a Espirito, <me> faz 

b <o>/O\  

c <e> [↑  a] 

d <por> [↑  um] 

e lado<o> 

f mim <†> ess<a>/e\ <sua obra.> [↑  seu poema.] 

g <†> [→ bambo] 

h <dô> [→ Dôr] 

i que [→ ,] [↑  n’um] outr’ora 

j agradec<e>/er\ 

k  <o>/O\ 
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34. Destinatário: Antonio Corrêa d’Oliveira253 

Rua Passos Manoel, 24, 3.º, E.  

Lisboa, 11 de Março de 1914.  

 

Meu prezado Camarada:254  

        A custo, contra mim – porque provavelmente a minha carta vae interromper-lhe o seu 

trabalho, e eu isso menos que tudo desejariaa fazer – venho pedir-lhe os nomes dos livros dos 

quaes se serviu para travar conhecimento com os nossos proverbios. 

        Sei que um d’elles foi o pequeno volume de Proverbios da Bibliotheca do Povo e das Escolas, 

mas o meu amigo referiu-se a haver outros. São esses cujos nomes lhe peço, porque antes do fim 

d’este mez tenho que fazer chegar a Inglaterra a minha escolha traduzida de proverbios 

portuguezes.  

        A circumstancia de tão pouco auxilio existir para um trabalho d’estes leva-me a entrar no seu 

tempo pela janella, desviando-lhe a attenção do que é mais importante e mais bello do que a 

minha exportação para Inglaterra de proverbios nacionaes.  

        Eu tinha fallado ao João255 em que elle lhe escrevesse sobre isto, mas a memoria d’elle anda 

com a Natureza e com a Paysagem e não habita Lisboa.  

        Desculpe o meu pedido. Agradeço-lhe desde já os nomes dos livros, e peço-lhe que creia na 

alta e sincera admiração, assim como na sincera amisade do seu  

 

 

                                                           
253 A título de curiosidade, o poeta Correia de Oliveira foi nomeado para o Prémio Nobel da Literatura, pela primeira vez em 1933, num total de 

quinze vezes em nove anos (1933 a 1940 e 1942). 

254 Casais Monteiro refere-se a Correia de Oliveira, na Introdução, em A Poesia de Fernando Pessoa, 1999, pp. 23 e 24: “Não posso pôr em dúvida 

que a «minha» contemporaneidade começa com Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro. E, todavia, eles eram contemporâneos (à letra) daquele 

grupo de escritores com o qual não posso sentir a menor contemporaneidade: os «nacionalistas» Malheiro Dias e Correia de Oliveira, Afonso Lopes 

Vieira e Antero de Figueiredo, Alberto de Oliveira e Agostinho de Campos, etc., etc. O seu tempo os ignorou, enquanto apreciava estes”, e mais à 

frente, acrescenta: “Precisamente, essa geração «nacionalista» remava contra a corrente do tempo; (...) preferindo reviver a viver; e não foi sem 

motivo que se pretendeu fazer de António Correia de Oliveira o «poeta do Estado Novo», pois que, cantando o passado, as aldeias adormecidas, 

os encantos da vida rural (vistos de fora), ele correspondia exactamente ao ideal estadonovista de «regresso à tradição».” 

255 Como refere Cruz Pontes “Em 1914 já António Corrêa d’Oliveira deixara Lisboa, onde continua, porém, o irmão, ao qual Pessoa começou por 

recorrer como intermediário para solicitar uma informação. Acaba por se lhe dirigir para Belinho:” De facto, no envelope a morada que Pessoa 

escreveu foi «Exmo. Senhor | Antonio Corrêa d’Oliveira, | Quinta de Bellinho, | Esposende. | Fernando Pessoa». A carta é depois remetida de 

Esposende para Lisboa pela esposa do poeta que risca «Quinta de Bellinho, | Esposende. » e escreve na margem esquerda «Praça Luiz de Camões 

| n. º 6 – 3.º | LISBOA». Prelo, outubro/dezembro 1984, Cruz Pontes, Dizeres do Povo, pp. 14 e 15. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_Literatura
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Notas: 

Carta manuscrita. Fac-símile do original publicado na revista Prelo, outubro/dezembro 1984. Fac-

símile do envelope, com selo no canto superior direito, com o valor pecuniário de «20 C.» e 

carimbo sobreposto.  

a eu <tudo> [↑ isso] menos <isso> [↑ que tudo] desejaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 133 

 

35. Destinatário: João de Lebre e Lima  

 

Rua Pascoal de Mello, 119, 3.º, Dto. 

Lisboa, 3 de maio de 1914. 

 

Meu caro Joãoa: 

        Releve-me o ser tão pouco esthetico o papel em que lhe escrevo. Mas é o que tenho á mão 

e eu sinto absoluta a necessidade de lhe escrever. 

        N’este dia de sol, claro e simples, assaltou-me um tedio de tal maneira profundo que não o 

posso exprimir senão expondo-lhe que sinto uma mão a estrangular-me a alma. 

        Li hoje, pela não-sei-que-éssima vez, parte do seu livro256 e fez-me bem, como sempre me 

faz, por tãob bem em fallar do meu mal. 

        Excuso de empregar o vulgar “não imagina” para lhe descrever o abysmo de torpor de todo 

o Eu em que estou cahido; sei de sóbra que v[ocê] imagina isso muito bem, para mal da sua 

felicidade. 

        Estou n’um d’estes momentos em que tudoc perde o sabôr a vida que tem e em que adoece 

dentro de nós o nosso modo de sentir as cousasd; repare que eu digo que adoece, não as 

sensações, mas o modo como ellas são sensações. 

        Estou talvez fatigando-o com isto. Desculpe-me que o faça. Sou impellido a fazel-o. 

        A proposito de tedios, lembra-me perguntar-lhe uma cousa… Viu, n’um numero, do anno 

passado, de A Aguia, um trecho meu chamado Na floresta do alheamento? Se não viu, diga-me. 

Mandar-lh’o - hei. Tenho immenso interesse em que v[ocê] conheça esse trecho. É o único trecho 

meu publicado em que eu faço do tedio, e do sonho esterile e cançado de si-proprio mesmo ao ir 

começar a sonhar-se, um motivo e o assumpto. Não sei se lhe agradará o estylo em que o trechof 

está escripto: é um estylo especialmente meu, e a que aqui varios rapazes amigos, brincando, 

chamam, “o estylo alheio”, por ser n’aquelle trecho que apparece. E referem-se a “fallar em 

alheio”, “escrever em alheio”, etc. 

        Aquelle trecho pertence a um livro meu, de que ha outros trechos escriptos mas inéditos, 

mas de que falta ainda muito para acabar; esse livro chama-se Livro do Desassocego, por causa 

                                                           
256 Pessoa refere-se, ao que tudo indica, ao único livro de João de Lebre e Lima publicado em 1913, O Livro do Silêncio: seguido dos Poemas do 

coração e da terra. 
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da inquietação e incerteza que é a sua nota predomminante. No trecho publicado isso nota-se. O 

que é em apparencia um mero sonho, ou entressonho, narrado, é – sente-se logo que se lê, e 

deve, se realizei bem, sentir-se atravez de toda a leitura – uma confissão sonhada da inutilidade e 

dolorosa furia esteril de Sonhar.                                                        

        Tenho-lhe fallado de mim demasiadamente. Queria ter agora, n’este momento, ao mesmo 

tempo em que as estou desejando, extensas novas suas. O que tem v[ocê] feito? Tem escripto? E 

tem escripto versos? 

        Espero para breve noticias suas. Se me pudesse escrever, não um postal, mas uma carta…! 

        Como vê pelo en-tête8 d’esta carta, mudei de residencia. Mudei ha trez dias apenas. É para 

aqui que me deve escrever agora. 

        Adeus. Um grande e fraterno abraço do  

muito e sempre seu 

 

 

                                                                                                                  14 de maio. 

          Escripta a 3 de maio, esta carta vae para o correio a 14. Como v[ocê] vê continúa aquella 

minha comedia de atrazar mesmo aquillo que parece impensavel que se atraze. 

          Emfim…  
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Notas: 

Carta manuscrita com as cotas «18A/213» no canto superior esquerdo e «114²-67» no canto 

superior direito da primeira página. As cotas «18A/214» e «114²-68» e «18A/215» «114²-69» na 

segunda e terceira páginas, respetivamente. Duas folhas de papel de bloco quadriculado, 

picotadas ao alto. Visível um vinco de dobra na horizontal nas três páginas. Carta manuscrita a 

tinta preta, exceto o último paragráfo «14 de maio» até «Emfim...» escrito posteriormente, onde 

Pessoa indica que a carta segue pelo correio 11 dias depois de redigida. Numeradas a segunda e 

terceira páginas, «2.» e «3.», respetivamente. No verso da última folha, há um pequeno fragmento 

dramático em inglês e a referência a um duque. 1.ª publicação em 1989, Mª M. Parreira Silva, As 

Cartas de Pessoa. 

a João de Lebre e Lima, segundo proposta de Luís Amaro. 

b <†> /t\ão 

c <se> [↑ tudo] 

d <caus> [→ cousas] 

e es<tr>/t\eril 

f <vae> [→o trecho]  

g <end> [→ en-tête] 
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36. Destinatário: Alvaro Pinto  

 

Lisboa, 25 de maio257 de 1914  

 

Meu caro amigo:  

        Dentro em pouco mandar-lhe-hei, para a «Renascença»258, caso queira editar, um escripto 

meu – uma peça n’um acto, d’um genero especial a que eu chamo estatico. Claro está que o meu 

amigo com toda a franqueza me dirá, depois de ler a peça, se convem realmente edital-a. Exijo, e 

não me offenderei com uma recusa – uma franqueza absoluta.  

        A peça formará uma mera plaquette. Não lh’a remetto para A Aguia porque para esse fim é, 

além de extensa, vagamente imprópria.  

        Naturalmente poderei agora mais frequentemente collaborar n’A Aguia. Vai caminhando para 

cessar um estado de espirito em que ha tempo tenho habitado, e que nem me deixa collaborar 

em mim proprio. Oxalá eu não me engane.     

        Veremos se para o mez que vem consigo pôr de pé o pamphleto sobre as criticas da 

Renascença. É a hora de tratar d’isso, porque o livro do Boavida apparecerá – creio – não de aqui 

a muito tempo. Mas isto do pamphleto é mais complexo. No fim d’elle tratarei do Antonio Sergio.  

        Disponha sempre do seu mt.º am.º e grt.º259  

Fernando Pessôa  

 

 

        P. S. Mudei-me para a Rua Pascoal de Mello, 119, 3.º Dt. para onde o meu amigo deverá 

dirigir correspondencia – F. P. 

 

 

 

 

 

                                                           
257 PESSOA, 1998a: 114 «Maio». 

258 Pessoa não costumava usar aspas retas, contudo como estamos a transcrever a partir de Álvaro Pinto, optámos por manter. PESSOA, 1998a: 

114 «Renascença»; PESSOA, 2007: 84: «Renascença». 

259 PESSOA, 1998a: 114: «do seu m.to am. º e gr.to»; PESSOA, 2007: 85 «do seu muito amigo e grato». 
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37. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues  

 

Irmão em Além!260 

        Eu vos saúdo e vos peço que amanhã, entre o soar duplo das duas e oa soar simples das 

duas e mais metade de uma hora, surjaes com a vossa presença carnal – sem prolongamento 

gesticulante de bengala aggressiva – a261 vil cova ou jazigo de utilidades e propositos artisticos queb 

dá pelo nomec humano de Brazileira do Rocio. Da vossa these vos fallarei, insciente ainda se então 

prompta, mas prompta decerto,d se não a essa, ora marcada, hora, ao cahir lento e morno do 

crepusculo de amanhã. Não vos aflijaes! Os deuses teem tempo para tudo. E no dia 30 entregareise 

a vossa these, se antes o Destino a não dactylographar de prompta.262 

        Guarde-vos Deus; e que af Futura Divindade Tutelar das Extranhezas Irritantes vos assente á 

sua mão direita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
260 Ao contrário do primeiro Bilhete Postal, aqui Pessoa usa o hífen no nome do destinatário «Côrtes-Rodrigues». 

261 PESSOA, 1945: 22 e PESSOA, 1985:33 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 118 «à».  

262 Pessoa, por diversas vezes, datilografou ou passou a limpo trabalhos universitários de Côrtes-Rodrigues. Ver também as cartas de 16 e 19 de 

outubro de 1915. 
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Notas: 

Bilhete Postal, manuscrito a tinta preta, amarelecido e com algumas manchas, com o escudo da 

República Portuguesa no canto superior esquerdo. Selo (impresso) no canto superior direito 

«REPUBLICA PORTUGUESA/1 c./CORREIO». Por cima do selo, um carimbo a tinta preta, 

esbatido, onde, da data, apenas é legível o número 28. No lado esquerdo, impresso a tinta verde 

«Deste lado e no verso a correspondencia», Pessoa escreveu o resto do texto, por falta de espaço 

no verso, na vertical, de cima para baixo. No lado direito, impresso a tinta verde «Endereço», 

Pessoa escreveu a morada «Exmo. Senhor/Armando Côrtes-Rodrigues, /Rua da Piedade, 

20/Algés.» Com a cota «Reg. 3950». Pertencente ao espólio de Côrtes-Rodrigues, conservado na 

Biblioteca Regional dos Açores, em Ponta Delgada. 

 

a <e>/o\ 

b <p>/q\<e>/u\e 

c <mon> [→ nome] 

d <;>/,\ 

e entregareis] a vossa these,] continua na parte da frente do bilhete postal por falta de espaço. 

f e [↑que] a 
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38. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues263  

 

Irmão em Jupiter–Alma:264 

     Leia cuidadosamente as minhas copias, porque pode haver engano. E veja se a pontuação e 

a orthographia lhe servem. A sua pontuação, meu caro......... 

                                                                      Vale! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
263 Bilhete Postal, manuscrito a tinta preta. Pertencente ao espólio de Côrtes-Rodrigues, à guarda da Biblioteca Regional de Ponta Delgada, com a 

cota «Reg. 3956».  

264 Não consta da seleção de Joel Serrão, nem está transcrito em nenhuma edição por nós consultada. Fac-símile em BARROS, 2013: 196.  
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39. Destinatário: Mario Beirão265 

Lisboa, 19 de Julho de 1914. 

 

Meu querido Mário Beirão: 

        O João Corrêa d’Oliveira, que hontem encontrei, disse-me que v[ocê] estava no Porto. Por 

isso escrevo-lhe para ahi, para a séde da Renascença. 

        Tenho andado de mão em mão dos acontecimentos mínimos, e por isso sem aquelle tempo 

mental que é necessario para escrever muitas cartas. De resto, no escriptorio tenho escripto 

muitas. A literatura que tenho recentemente feito tem sido principalmente sobre rêdes de pesca e 

cabos de aço. A Materia tem vencido.  

        Exaggéro, é claro. Alguma cousa tenho feito. Mas não creio que seja de genero que lhe 

agrade muito. Tenho lido, de resto, alguma sociologia. Soffri hontem, por exemplo, a influencia 

refrescadora de algumas paginas de estatistica. Pensando bem, o mysterio do Universo também 

alli está. Mas não parece. 

        Sim; gostei muito da Charneca das Naves. E gostei tambem da sua ultima poesia, já minha 

conhecida, de resto. Mas nenhuma d’ellas me parece marcar um novo estádio dentro da sua obra. 

Tenho curiosidade em saber em que sentido você vae evoluir. Nunca me detive – não sei porque 

– a estudar o problema; mas, de repente, á priori, não vejo qual o caminho que será provável que 

você siga. Claro está que sei que n’esse caminho, seja elle qual fôr, você será sempre o grande 

poeta e o grande artista que é. Mas não ante-sei mais. 

        Não sei se você está em Ancêde. Se estiver (e mesmo que não esteja) dê saudades minhas 

ao Villa-Moura. 

        Abraça-o muito affectuosamente o seu sempre amigo e sempre admirador 

 

Fernando Pessôa266 

 

 

      P.S. A «ultima poesia» sua a que me refiro, e que eu já conhecia, é a que vem no Numero 1 

de A Labareda. 

                                                           
265 Publicada pela 1ª vez pelo destinatário no Diário Popular (Lisboa), nº 52, na rubrica Quinta-Feira à tarde, 5/12/1957. 

266 «Pessoa», sem acento, na transcrição de Mário Beirão. 
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40. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues 

Lisboa, 2 de setembro de 1914. 

 

Meu querido Amigo: 

Recebi o seu postal, e foi-me muito grato saber que a sua viagem foi boa267. Aguardo a sua 

carta promettida. Escreva tão extensamente quanto lhe fôr possivel. Por mim, para que não tarde 

a minha carta, começo-a hoje. 

Mau grado a alguma depressão, constante desde que lá fóra é guerra268, tenho passado 

com razoavel calma pela illusão successiva dos dias. Nada tenho escripto que valha a pena 

mandar-lhe. Ricardo Reis e Alvaro futurista – silenciosos. Caeiro perpetrador de algumas linhas, 

que269 encontrarão talvez asylo n’um livro futuro. Mas essas linhas são esboços de poesias, não 

poesias propriamente fallando. O que principalmente tenho feito é sociologia e desassocego270. 

V[ocê] percebe que a ultima palavra diz respeito ao “livro” do mesmo; de facto tenho elaborado 

varias paginas d’aquella producção doentia. A obra vae pois complexamente e tortuosamente 

avançando. 

Quanto á sociologia, além de ter acrescentado alguns raciocinios e analyses á minha 

Theoria da Republica Aristocratica, tenho deliberado theorias varias sobre a guerra presente e 

sobre as fôrças sociais271, nacionaes e civilizacionaes em acção. Creio ir-me approximando de uma 

interpretação do conflicto com visos de verdadeira, ou, pelo menos (sejamos sempre um pouco 

scepticos), de plausivel. 

O facto é que n’este momento atravesso um periodo de crise na minha vida. Preocupa-

me quotidianamente a necessidade de dar ao conjuncto da minha orientação, tanto intellectual 

como “existente na vida”, uma linha methodica e logica. Quero disciplinar a minha vida (e, 

consequentemente, a minha obra) como a um estado anarchico, e272 anarchico pelo proprio 

excesso de “forças vivas” em acção, conflicto e evolução interconnexaa e divergente. Não sei se 

                                                           
267 “Em agosto de 1914, ainda com o curso por terminar, Côrtes-Rodrigues parte com a mulher e o filho, que nascera nesse mês, (...) para S. 

Miguel”. BARROS, 2013: 38.  

268 PESSOA, 1945: 22: «é guerra»; PESSOA, 1985:34 (3.ª ed) «é guerra». 

269 PESSOA, 1998a: 120 «algumas linhas que». 

270 “Refere-se às análises de Teoria da Republica Aristocratica, às teorias sobre a I Guerra Mundial e ao Livro do Desassossego.” PESSOA, 2009: 

656. 

271 PESSOA, 1945: 23, a palavra «sociais» foi, primeiro, lida como «vivas»; depois foi emendada para «sociais», como consta da errata: “Pág. 23 – 

Linha 18 – leia-se: as forças sociais, nacionais e”, mas omitindo o acento circunflexo em “fôrças”. 

272 PESSOA, 1985:34 (3.ª ed.) e PESSOA, 1998a: 121 «anarchico, anarchico». 
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estou sendo perfeitamente lucido. Creio que estou sendo sincero. Tenho pelo menos aquelle 

amargo de273 espirito que é trazido pela pratica anti-social da sinceridade. Sim, eu devo estar a ser 

sincero.274 

Não se admire v[ocê] d’esta minha attitude para commigo mesmo. Tenho vivido tanto e 

tão cançado tempo commigo que estou sempre de pé atraz para com o que sinto e penso. Muitas 

vezes, creio firmemente, levo horas intellectuaes a intrujar-me a mim-proprio. D’ahi a necessidade 

em que estou de me acautelar sempre com que o que digo.275 Repare v[ocê] em que, se ha parte 

da minha obra que tenha um “cunho de sinceridade”, essa parte é... a obra do Caeiro. 

Inutil e criminal, porém, o estal-o maçando com isto. Passo adeante, deixando-me. 

O Sá-Carneiro resolveu-se afinal a deixar Paris. Agora está em Barcelona, se é que não 

decidiu já vir para Lisboa, o que naturalmente, mais tarde ou menos,276 acontece. Acho que elle 

fez bem. Como a guerra vae correndo, não pareceb impossivel um cerco de Paris pelos allemães 

– o que, de resto, naturalmente pouco altéra a sua probabilissima derrota277 final. 

4 Setembro 1914.278 

O Sá-Carneiro está actualmente no Palace-Hotel, Ronda de S. Pedro, Barcelona.279 

Na ultima carta que me escreveu deu-me como muito provavel a sua proxima vindac para Lisboa. 

parece que embirrou solemnemente com Barcelona280. 

                                                           
273 PESSOA, 1945:  24 o «de» não foi transcrito, aparecendo uma emenda a caneta azul a indicar essa falha, com «de» manuscrito. Na «Errata: 

Pág. 24 – linha 5 – leia-se: aquêle amargo de espírito». Notamos que no texto da carta a palavra «aquele» não está acentuada.   

274 “O problema que a leitura das cartas a seguir publicadas logo levanta é êste: Pessoa esforça-se por, numa carta íntima a um amigo querido, 

explicar a sua anarquia psíquica pelo «próprio excesso de forças vivas em acção». Apresenta uma hipótese explicativa bem inteligente, mas, logo 

a seguir, aquêle demônio da dúvida que nêle estava sempre presente, insinua sub-repticiamente: «estarás tu a ser sincero? ». E, perante a pergunta, 

¿ que responder senão o que respondeu Pessoa? «Sim, devo estar a ser sincero».”, PESSOA, 1945: 7. 

275 PESSOA, 1945: 24, PESSOA, 1985:35 (3.ª ed.), e em PESSOA, 1998a: 121 «com o que digo.». 

276 PESSOA, 1985:35 (3.ª ed.) e PESSOA, 1998a: 121 «mais tarde ou mais cedo, ».  

277 Todas as edições aqui referidas, de acordo o critério por estas adotado, não destacaram, em itálico, esta palavra, sublinhada no original. 

278 Escrita a dois tempos, dado que Pessoa antes de terminar a carta coloca também a data de 4 de setembro, na última página «4». Escrita esta 

parte no verso da folha numerada como «3» e enviada no mesmo sobrescrito, como atestam os vincos de dobra, e não era incomum Pessoa deixar 

uma carta e voltar a ela noutra altura, foi nosso critério deixar esta segunda parte como fazendo parte da mesma carta. Serrão, na edição de 1945, 

assume o mesmo critério por nós escolhido; na 3.ª edição de 1985, esta segunda parte é dada como carta independente e separada (carta 4); 

assim como PESSOA, 1998a: 121 (carta 51). 

279 Sá-Carneiro escreveu uma carta a Pessoa com data de 29 de Agosto de 1914, um “bifólio timbrado do «Lion d’Or | Gran Café-Restaurant» (...). 

O envelope associado, com timbres do mesmo café-restaurante, apresenta um carimbo de Barcelona de 29 de Agosto de 1914, e carimbos de 

Lisboa de 2 de Setembro. (...) O remetente (...), o «Palace Hotel | Barcelona».” SÁ-CARNEIRO, 2015: 589-90. 

280 “Estava mal em Paris, estou mal em Barcelona – estarei horrivelmente mal em Lisboa. (...) Barcelona, detestavel quanto a figuração. Nesse 

sentido terra de provincia, lepidóptera, só a subgente. Mas belas avenidas e edificios.” SÁ-CARNEIRO, 2015: 268-69. 
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Meu caro Côrtes-Rodrigues: tenho tido immenso que fazer no escriptorio estes ultimos 

dias, inesperadamente, com a entrada de um novo socio ou semi-socio. Porisso lhe escrevo tão 

pouco. Para a outra mala conto dar melhor conta de mim como correspondente. 

Esta carta, estou a terminando literalmente á ultima hora.d  

Dê os meus cumprimentos ao seu Pae281 e sinta-se apertadamente abraçado pelo 

sempre e muito seu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
281 António César Rodrigues (1858 – 1946), médico e poeta. 
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Carta manuscrita, duas folhas, escritas frente e verso, numerada a partir da segunda página, de 

2 a 4. As páginas apresentam um vinco na horizontal. Com as cotas «CR/1» e «ACR/Corr.4478-

1». Pertencente ao espólio de Côrtes-Rodrigues, conservado na Biblioteca Regional dos Açores, 

em Ponta Delgada. 

a [↑ inter] connexa 

b <julgo> [↑ parece] 

c <chegada> [↑ vinda] 

d ultima hora] sem ponto final no original. 
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41. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues 

Lisboa, 4 de outubro de 1914. 

 

Meu querido Amigo: 

        Recebi a sua carta de 12 a 15 de setembro, e muito lh’a agradeço. Antes de tudo mais 

responderei a ella.  

        Muito me agrada lêr que a bucolização do seu ser se tem operado a seu contento. Sim, 

depois de alguns annos de vida em Lisboa, esse reingresso na vida mais proxima da do Universo 

deve ter-lhe trazido calma e antiguidade ao espirito. Comprehendo isso muito bem. Não sei se no 

seu caso sentiria o mesmo. Eu nunca sei, n’este ou n’aquelle caso, o que sentiria. Ás vezes nem 

mesmo sei o que sinto. 

        A proposito, cheio de uma idéa physica do campo, me cita você as odes classicas do Ricardo 

Reis. Essas são em verdade contemporaneasa por dentro da edade eterna da Natureza. Por signal 

que, recentemente, só uma, e essa inemendadamente, fiz. Pelo facto contido no, citado, insolito 

adverbio, não lh’a mando. Nem lhe mando outras pequenas cousas que tenho escripto n’estes 

dias. Não são muito dignas de serem mandadas, umas; outras estão incompletas; o resto tem 

sido quebrados e desconnexos pedaços do Livro do Desassocego. Verdade seja que descobri um 

novo genero de paulismo. Mas preciso completar o feito. Então lh’o mandarei. Para a mala 

seguinte, provavelmente. 

        Já me desviei da linha do assumpto. Deixei de responder directamente á sua carta, para lhe 

fallar dos meus trabalhos. Não importa: fica dito. E de certo modo, sempre é responder á sua 

carta, poisque n’ella v[ocê] me pede que lhe mande versos que tenha feito. 

        Retomo, para evitar mais desvios, a resposta, verdadeiramente, á sua carta. 

        Não tenho visto o Ferro. Elle está – sei282 – no Algarve. Não sei quando volta. Não tive por 

isso occasião para lhe dizer o que v[ocê] me indica. 

        O Sá-Carneiro está na sua quinta. Deve alli demorar-se até ao fim d’este mez. Acabou ha 

dias A Grande Sombra. Acabou-a completamenteb, isto é, passada a limpo e tudo. É, a meu vêr, a 

melhor cousa que elle tem feito. Magistral, meu caro, magistral. 

                                                           
282 PESSOA, 1945: 27; PESSOA, 1985: 36 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 124: «vi». Carta transcrita em PESSOA, 2009: 350 a 353, não a partir do 

original, mas sim conforme a edição de 1945. 
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        Como, apezar das melhores intenções minhas, lhe escrevo á ultima hora, não copio a ode á 

Noite, ou, antes, o trecho “á Noite” da Ode Triumphal N.º 3 do283 Alvaro de Campos. 

        A mala passada não lhe escrevi. Adiei tanto uma carta, pensada extensa284, que lhe 

tencionava escrever, que, á ultima hora – dado, de mais a mais, um subito aparecimento de muito 

trabalho no escriptorio – não tive tempo para lhe escrever. Poderia, é certo, ter escripto um postal. 

Mas, ante a extensa carta que eu pensára285 em lhe escrever, isso era tão ignobil que preferi o 

silencio. 

        Em todo o caso v[ocê] desculpe-me. 

        Mesmo esta carta vae rapida e mais breve – muito mais breve – do que eu desejaria. Mas 

d’esta vez alguma cousa hei-de escrever. 

        O Guisado vem aqui trez dias e depois volta para a Galliza. Recebi hoje carta d’elle. 

        Antes que me esqueça: O endereço do286 Sá-Carneiro é: Quinta da Victoria, Camarate 

(Sacavem). O do Guisado já v[ocê] sabe. 

        Noticias, propriamente noticias, não ha nenhumas. Parece, porém, que v[ocê] não fez mal 

em ir para ahi. Devem agora ir para a França tropas nossas. Pelo numero que possivelmente 

attingirão, v[ocê] corria risco de ter de seguir. 

        Duas notas curiosas e engraçadas, ambas com respeito ao mesmo assumpto: 

        Ha dias passava eu de carro na Avenida Almirante Reis. Levantando287 os olhos por acaso, 

leio no cabeçalho de uma loja: Pharmacia A. Caeiro. 

        A outra é melhor. Como a unica pessoa que podia suspeitar, ou, melhor, vir a suspeitar, a 

verdade do caso Caeiro era o Ferro, eu combinei com o Guisado que elle dissesse aqui, como que 

casualmente, em occasião em que estivesse presente o Ferro, que tinha encontrado na Galliza 

“um tal Caeiro, que me foi apresentado como poeta, mas com quem não tive tempo de fallar”, ou 

uma cousa assim, vaga, n’este genero. O Guisado encontrou oc Ferro acompanhado de um amigo, 

caixeiro-viajante, aliás. E começou a fallar no Caeiro, como tendo-lhe sido apresentado, e tendo 

trocado duas palavras apenas com elle. “Se calhar é qualquér lepidoptero” disse o Ferro. “Nunca 

                                                           
283 PESSOA, 1945: 27 «do»; PESSOA, 1985:37 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 124 «de». 

284 Ed. de 1945, p. 27: «pensada extensa»; 3.ª ed., 1985, p. 37; PESSOA, 1998a: 125 «pensada, extensa». 

285 PESSOA, 1945: 27 «pensara»; PESSOA, 1985:37 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 125 «pensava». Assumimos que a leitura da palavra possa ter as 

duas interpretações. 

286 PESSOA, 1945: 28 «do»; PESSOA, 1985:37 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 125 «de». 

287 PESSOA, 1945: 28 «Levantando»; PESSOA, 1985:37 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 125: «Levanto». 



 | 147 

 

ouvi fallar n’elle…” –288 E, de repente, soa, inesperada, a voz do caixeiro-viajante: “Eu já ouvi fallar 

n’esse poeta, e até me parece289 que já li algures uns versos d’elle”. Hein? Para o caso de tirar 

todas as possiveis suspeitas futuras ao Ferro não se podia exigir melhor. O Guisado iad ficando 

doente de riso reprimido, mas conseguiu continuar a ouvir. E não voltou ao assumpto, visto o 

caixeiro-viajante ter feito tudo o que era necessario. 

        Agora o mais importante, o que era mais preciso não esquecer dizer-lhe. 

        Em vez de uma revista interseccionista, contendo o manifesto e obras nossas, decidimos (e 

v[ocê], estou certo, concordará), para evitar possiveis fiascos de290 não se poder continuar a revista, 

etc., e, ao mesmo tempo, ficar cousa mais escandalosa e definitiva, fazer apparecer o 

interseccionismo, não em uma revista nossa, mas em um volume, uma Anthologia do 

Interseccionismo. Seria,291 este, mesmo, o titulo. 

        Seria publicado logo que fôsse possivel, logo depois de acabada a Guerra, é de suppor. A 

composição do volume deve ser esta, pouco mais ou menos: 

        1. Manifesto (Ultimatum, aliás). 

        2. Poesias e prosas de Fernando Pessôa. 

        3. Poesias e prosas (Eu-proprio oe Outro, pelo menos) do Sá-Carneiro. 

        4. Poesias e prosa292 de A[rmando] Côrtes-Rodrigues.  [vá v[ocê] vendo o que de mais 

caracteristicamente interseccionista tem; e vá mandando, para não se perder tempo. Não 

sabemos ainda ao certo o espaço que competirá a cada um, mas, devendo o livro ter entre 96 e 

128 paginas, v[ocê] deve poder fazer um calculo approximado.]293 

        5. Poesias e prosas de A[lfredo] P[edro] Guisado. 

        6. Poesias de Alvaro de Campos. (Chuva Obliqua – Rei Cheops, etc.).294 

                                                           
288 Nenhuma das edições aqui referidas transcreveu o travessão «–». 

289 PESSOA, 1998a: 126 «aprece». Trata-se de uma gralha. 

290 PESSOA, 1945: 29 «de»; PESSOA, 1985:38 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 126: «e». 

291 PESSOA, 1945: 29 «Seria êste»; 3.ª ed., 1985, p. 38; PESSOA, 1998a: 126: «Seria este». 

292 PESSOA, 1945: 30 «prosa»; 3.ª ed., 1985, p. 38; PESSOA, 1998a: 126 «prosas». 

293 As edições aqui referidas não transcreveram os parênteses retos do original. 

294 “Os seis poemas interseccionistas da série Chuva Obliqua foram inicialmente atribuídos a Alberto Caeiro (48-27r; ver «Projectos»); pouco depois 

a Álvaro de Campos (carta de 4-I0-1914 a Côrtes-Rodrigues; (...); e finalmente a Fernando Pessoa, que assim os publicou em Orpheu, n. º 2a 

[aAparentemente também a Bernardo Soares, sob a indicação Experiencias de Ultra-Sensação; cf. 48C-22r, in Livro do Desassossego (1982, tomo 

I: XXXIV).] Aí surgiram datados de 8 de Março de 1914, isto é, com a data que Pessoa daria mais tarde – não sem hesitações prévias – ao célebre 

dia triumphal.” PESSOA, 2009: 103. 
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        7. O Interseccionismo explicado aos Inferiores [É aquella explicação do Interseccionismo por 

meio de graphicos295 que, uma vez, na Brazileira, lhe delineei. Recorda-se?]296 

        É boa idéa, não é? Feito o livro, não temos que pensar mais no assumpto. 

        Decidimos não incluir na Anthologia, por ainda muito creanças, social-297 e paulicamente, o 

Ferro, o Mourão, etc. 

        Agora a parte financeira do assumpto. Segundo calculo do Guisado, quando fôsse preciso 

fazer o volume, seria bom saber se podiamos contar com v[ocê] para entrar com 10.000 reis para 

of custo da producção. Pode ser? 

        Ahi fica exposto tudo. Já v[ocê] fica inteirado dos nossos planos, que espero poderemos 

considerar nossos totalmente, isto é, tambem seus. 

        O meu estado de espirito actual é de uma depressão profunda e calma. Estou ha dias ao 

nivel298 do Livro do Desassocego. E alguma cousa d’essa obra tenho escripto. Ainda hoje escrevi 

quasi um capitulo todo. 

        Escreva-me sempre que pudér e tanto (em quantidade) quanto possa. 

        Dê os meus cumprimentos a seu Pae e sinta-se apertadamente abraçado pelo seu sempre 

e muito dedicado 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
295 Numa “página do caderno 144C [Março 1914 – Junho 1916] manuscrita a tinta preta no sentido do pautado” aparece sob «Manifestos 

interseccionistas: – (...)3. Graphicos do interseccionismo.» PESSOA, 2009: 284 e 577. 

296 PESSOA, 1945: 30 parênteses retos desenhados por Pessoa no original. 

297 PESSOA, 1945: 30; PESSOA, 1985:38 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 127 «social e». 

298 PESSOA, 1945: 31; PESSOA, 1985:39 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 127: «Estou há dias, ao nível». 



 | 149 

 

Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta, frente e verso, numerada a partir da segunda página, de 2 a 6. As 

folhas estão juntas, parecendo ter sido retiradas de um caderno. A primeira e a quarta folhas com 

uma cor mais amarelecida e as restantes com uma cor mais acinzentada. Apresentam um vinco 

de dobra na vertical e outro na horizontal, estando este último mais acentuado, já com alguns 

cortes no papel. Carta dobrada em quatro partes. Com as cotas, na primeira folha, «CR/2» e 

«ACR/Corr.4479-1». Na página numerada «5», a cota «ACR/Corr.4479-2». A gramagem do papel 

é de fraca qualidade, uma vez que a tinta de um lado é visível do outro. A título de curiosidade, 

são visíveis duas impressões digitais nas folhas 1 e 2, em cima, talvez devido à tinta da caneta 

preta (de Pessoa?). Pertencente ao espólio de Côrtes-Rodrigues, conservada na Biblioteca Regional 

dos Açores, em Ponta Delgada. 

a contempora<†>/n\eas 

b acabou [↑ -a] completamente 

c encontrou <†> o 

d <ahi> [→ ia] 

e <†>/o\ 

f <a>/o\ 
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42. Destinatário: Alvaro Pinto  

 

Endereço: Fernando Pessôa  

Na casa, Lavado, Pinto & C.ª  

Campo das Cebolas, 43,  

Lisboa.  

 

P. S. Há quatro dias que ando com esta carta na algibeira; e tem me esquecido deital-a ao 

correio. Vae, emfim, hoje, dia 16. Desculpe-me a demora. – F. Pessôa.299  

 

 

Lisboa, 12 de Novembro de 1914 

  

Meu caro Amigo:  

        Só hoje me foi entregue o seu postal do dia 7. Como o Universo, mudo constantemente, e 

succede que a correspondencia muitas vezes,300 só depois de cinco ou seis dias seguindo a minha 

pista domiciliária, logra encontrar-me emfim. Com o seu postal aconteceu isto.  

        Ou eu me expliquei exaggeradamente mal ao Jayme Cortesão, ou elle tirou conclusões 

excessivas do pouco que eu disse sobre o assumpto.301 Isso era, de resto, natural que acontecesse, 

visto o proprio facto de eu sobre o assumpto ter fallado pouco. 

        Não mandei para ahi livro nenhum. Posto que prompto, nem sequér se encontra passado a 

limpo o trabalho literario de que se trata. Ha mezes escrevi para ahi,302 ao meu Amigo, como de 

costume, perguntando-lhe se a «Renascença» editaria uma plaquette303 minha, e expliquei que se 

tratava de um drama n’um acto, de um genero a que eu chamo «estatico», e sobre cuja fórma e 

feitio eu disse, para d’elle dar alguma idéa, que se assemelhava, como com effeito se assemelha, 

ao escripto Na Floresta do Alheamento que publiquei n’A Aguia.  

                                                           
299 PESSOA, 1998a: 128 a 130, não estão transcritos a morada e o P. S.; PESSOA, 2007: 94, transcrito no final da carta apenas o P. S. 

300 PESSOA, 1998a: 128; PESSOA, 2007: 92: «a correspondência, muitas vezes,». 

301 “Após uma conversa, em Lisboa, de Jaime Cortesão com Fernando Pessoa, relativa a edições da «Renascença», recebi esta carta, que separou 

da Sociedade um dos seus maiores apologistas.” Revista Ocidente, nº 80, volume XXIV, 1944, p. 318. 

302 Refere-se à carta de 25 de maio de 1914. 

303 PESSOA, 1998a: 128; PESSOA, 2007: 92: «plaquette». 
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        Depois d’isto, pedia eu na carta referida que o meu Amigo me dissesse francamente se a 

«Renascença» podia ou queria editar aquelle trabalho. Fiz esta pergunta porque tomei os seus 

anteriores offerecimentos sobre editar trabalhos meus como referindo-se a trabalhos de critica ou 

sociologia, e não a producções propriamente literarias. Eu acrescentei, até, que de modo algum 

me offenderia com uma recusa. Sei bem a pouca sympathia que o meu trabalho propriamente 

literario obtem da maioria d’aquelles meus amigos e conhecidos, cuja orientação de espirito é 

lusitanista ou saudosista; e, mesmo que não o soubesse por elles m’o dizerem ou sem-querer o 

deixarem perceber, eu à-priori saberia isso, porque a mera analyse comparada dos estados 

psychicos que produzem, uns o saudosismo e o lusitanismo, outros obra literaria no genero da 

minha e da (por exemplo) do Mario de Sá-Carneiro, me dá como radical e inevitavel a 

incompatibilidade de aquelles para com estes. Não veja o meu caro Amigo aqui a minima sombra 

de despeito ou, propriamente, desapontamento; o facto, que acima lhe citei, de que eu de antemão 

posso calcular o effeito do que escrevo sobre este ou aquelle individuo, dado que elle me tenha 

levantado o véu de sobre a sua orientação ou predilecção literaria, não me deixa ter sobre o 

assumpto illusões que eu tenha que perder.  

        Foi por estas razões que eu – ao fallar-lhe do meu drama – lhe indiquei expressamente que 

elle era aparentado com o Na Floresta do Alheiamento. Pelas mesmas razões, conforme já disse, 

não me espantaria uma recusa, nem me offenderia; e essa recusa, facilitei ao meu Amigo o dar-

me quando lhe pedi que me fallasse francamente.  

        A essa carta eu não recebi resposta, e foi isso que eu estranhei, dado que a hypothese de 

que a carta se perdera se encontrava affastada pelo facto de que, sendo essa carta em que eu pra 

ahi indicava que me mudára para a Rua Pascoal de Mello, o numero immediato de A Aguia veio 

endereçado já para o meu então novo domicilio. 

        Tomei o seu silencio por uma recusa, e mesmo com esse silencio me não offendi, tomando-

o por o possivel effeito de uma prolongada hesitação – apezar de eu ter facilitado uma resposta 

negativa – em nitidamente me recusar a edição da obra.  

        Isto, que é muito pouco, é tudo que ha sobre o assumpto. Se lh’o expuz prolixamente, foi 

para ser explicito e para não dar com a seccura das poucas palavras, a impressão, que seria 

erronea – de todo erronea – de que eu, ou por isto ou por outra cousa, realmente estava 

melindrado.  

        Quanto ao referido trabalho, ou outros trabalhos quaesquer, permitta-me o meu Amigo que 

lhe peça para collaborar commigo em não fallarmos mais n’isso. Cessei. Compenetrei-me 
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cellularmente da absoluta inutilidade de qualquér esforço e da ridicula incongruencia do acto 

fundamental de escrever – expor aos outros cousas que ou são opiniões ou sonhos, como se as 

opiniões, quando por acaso alguma acção teem, fizessem mais do que perturbar para fora dos 

seus saudaveis e naturaes instinctos os pobres cerebros humanos; e como se o destino logico e 

nobre dos sonhos não fosse ficarem apenas sonhados dentro de nós, sem a ousada imperfeição 

de serem expressos. Não podendo ter a maravilhosa e natural saúde de não ter opinião nem 

sonhos, esforcemo-nos ao menos por adquirir a artificial saúde da renuncia.    

        Desculpe-me ter-lhe tomado tanto tempo, e ter acabado de modo tão indecorosamente 

literario.  

        Creia sempre seu mt.º am.º e grato304  

Fernando Pessôa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
304 PESSOA, 1998a: 114 «seu m.to am.º e gr.to»; PESSOA, 2007: 85 «seu muito amigo e grato». 
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43. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues  

Lisboa, 19 de novembro de 1914. 

 

Meu querido Amigo: 

        Creio que ha duas malas que lhe não escrevo. Não lhe escrevo ha uma,a com certeza. 

Desculpe-me. Eu já não sou eu. Sou um fragmento de mim conservado n’um museu abandonado. 

Agora que a minha familia que aqui estava foi para a Suissa, desabou sobre mim toda a casta de 

desastres que podem acontecer. Porisso estou n’uma abulia absoluta, ou quasi absoluta, de modo 

que fazer qualquér cousa me custa como se fôsse levantar um grande peso ou lér um volume do 

Theophilo. 

        Você tambem não me tem escripto. Pelo menos, desde a carta que v[ocê] me escreveu da 

cama, não recebi mais nenhuma. Por misericordia, escreva-me; não se esqueça de me escrever. 

Estou no meio d’uma desolação infinita. 

        Tenho feito versos, isso tenho; eu, na minha propria pessoa, mas esqueci-me hoje de os 

trazer para o escriptorio, de onde lhe estou escrevendo. Oxalá para a mala seguinte eu não me 

esqueça, e lhe possa mandar, como queria, uma copia d’elles todos. Tinha tambem para lhe 

mandar, por ter relação com aquelle estudo a meu respeito para o qual v[ocê] me pediu elementos, 

a genealogia dob meu terceiro avô, que, porissoc, vem a ser a minha. Estad tenho na algibeira, mas 

custa-me muito, no meu actual estado de não-ser copial-a,305 mesmo á machina, porque é muito 

extensa. Outra vez e por esta outra razão eu lhe peço desculpa. 

        A nossa idéa da Anthologia está de pé, mas, é claro, só pode ser posta em pratica depois de 

terminar a guerra, visto que é um acto esthetico de caracter europeu, não é verdade? Quando será 

isso? 

        O meu estado de espirito obriga-me agora a trabalhar bastante, sem querer, no Livro do 

Desassocego. Mas tudo fragmentos, fragmentos, fragmentos. 

        Para acabar a minha desolação material e exterior, imagine você que a unica cousa com que 

eu n’este momento podia (parecia-me que podia) contar – as cinco libras da traducção dos 

proverbios (parece-me que v[ocê] viu-me aqui a trabalhar n’isso) – faltou-me. Os homens só me 

mandam aquillo quando publicarem o livro, depois da guerra! Uma catastrophe, meu caro. 

                                                           
305 PESSOA, 1998a: 131: «de não ser, copiá-la». 
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        Olhe lá, a este proposito e se o pedido o incommodar tenha-o como não feito, v[ocê] podia 

emprestar-me vinte mil reis? Eu não sei quando lh’os poderia306 devolver, e de mais a mais, já lhe 

devo aquelles cinco que v[ocê] uma vez me emprestou na Avenida. Mas se lhe peço isto, meu 

caro, é que estou absolutamente à bout de ressources. Literalmente naufragando307, meu caro 

Amigo. E nem familia aqui, nem ninguem conhecido, salvo o Sá-Carneiro, que tambem está 

atrapalhado e que, em todo o caso, só com uma quantia muito pequena me poderia escorar. Veja 

se v[ocê] me pode fazer este favôr – o que v[ocê] pudér em todo o caso. 

        Não móro já na Rua Pascoal de Mello, é claro.308 Melhorf modo de me escrever agora: 

Fernando Pessoa309 

Na casa Lavado, Pinto e C.ª 

Campo das Cebolas, 43, LISBOA. 

 

        É o escriptorio onde pseudo-trabalho, e é o logar mais seguro para onde me escrever. Para 

maior lucidez, porque310 a minha lettra está muito nervosa, junto um papel com o endereço exacto, 

á machina. 

        Desculpe-me a monotonia e o desconchavo d’esta carta, que v[ocê] comprehenderá bem. E 

não julgue que cousas, como o “olhe lá” de alguns paragraphos atraz, indicam alegria. Meu caro 

Amigo, isso de alegria está na Ilha Longinqua, aquella que v[ocê] sabe e eu sei311 e nenhum de nós 

sabe. 

        Dê meus cumprimentos312 a seu Pae. 

        Um grande abraço do seu 

                                             muito amigo 

 

 

 

                                                           
306 PESSOA, 1945: 33 «poderia»; PESSOA, 1985:40 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 132: «poderei». 

307 PESSOA, 1945: 33 «naufragando»; PESSOA, 1985:40 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 132: «naufragado». 

308 “Por falta de recursos, depois de parte da sua família partir para a Suíça, Pessoa deixa a Rua Pascoal de Melo, 119, 3.º Dto, e aluga um quarto 

na Rua D. Estefânia, 127, r/c Dto.” PESSOA, 2009: 657. 

309 PESSOA, 1945: 33; PESSOA, 1998a: 132 «Pessôa». 

310 PESSOA, 1945: 33; PESSOA, 1985:40 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 132 «lucidez porque». 

311 PESSOA, 1945: 34 «que v. sabe e eu sei»; PESSOA, 1985:41 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 133 «que v. e eu sei». 

312 PESSOA, 1998a: 133 «Dê cumprimentos meus». 
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Notas: 

Carta manuscrita, bifólio com três páginas, escritas frente e verso, em papel de linhas com marca 

de água, com dois vincos na vertical e um na horizontal. Com as cotas «CR/3» e 

«ACR/Corr.4480». Pertencente ao espólio de Côrtes-Rodrigues, conservado na Biblioteca Regional 

dos Açores, em Ponta Delgada. 

a uma <mala>, 

b do do] no original, gralha de Pessoa, uma vez que muda de página e repete a palavra. 

c <conforme> [↑ porisso] 

d Est<e>/a\ 

f M<an>/elh\or 
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44. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues  

 

                       4 de Dezembro de 1914. 

 

 

Meu caro Côrtes-Rodrigues: 

        Tinha hoje muita cousa que lhe contar, muita cousa especialmente com respeito ao meu 

curioso estado de espirito actual, e a uma, não menos curiosa, evolução que se tem dado em mim 

ultimamente. Mas para isso era preciso que eu tivesse tempo e socego de espirito – um relativo 

socego de espirito, pelo menos – e nenhuma das cousas hoje está commigo. Não ha pressa em 

lhe fallar n’estes assumptos, mas tenho interesse em fazel-o; especialmente porque – consoante 

v[ocê] verá quando tomar conhecimento do que esses assumptos são – só a v[ocê] me dá geito 

fallar d’elles. Pertencem a uma regiãoa do meu psychismo onde v[ocê], melhor do que qualquér 

outro meu amigo, entra e comprehende.313 Não é nada de extranho nem de phantastico: no fundo, 

um curioso conflicto entre partes superficiaes e estheticas do meu sêr de alma, e outras partes 

religiosas e profundas d’elle. Isto apenas, mas ha assumptos que se prendem com isto sobre314 os 

quaes eu o desejaria consultar, saber a sua opinião. 

        Emfim, fica para a mala do dia 19. 

        Dê cumprimentos meus a seu Pae e visione-se abraçado pelo seu muito amigo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
313 Num rascunho manuscrito, a tinta preta, datado de 21-XI-1914, Pessoa escreveu: “Carta a Côrtes-Rodrigues.|É o C[ôrtes] R[odrigues] quem, de 

todos, melhor e mais dentro me comprehende. Diser-lhe isto.” PESSOA, 2009: 119 e Aparato Genético, p. 507. 

314 PESSOA, 1985:41 (3.ª ed.): «com isto e sobre». 
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Notas: 

Carta manuscrita, numa folha em papel timbrado da firma «Lavado, Pinto & C.ª». Apresenta dois 

vincos de dobra na vertical e um na horizontal. Com as cotas «CR/4» e «ACR ACR/Corr.4481». 

Pertencente ao espólio de Côrtes-Rodrigues, conservado na Biblioteca Regional dos Açores, em 

Ponta Delgada. 

a <†> [↑ região] 
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45. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues 

 

 

Lisboa, 4 de Janeiro 1915. 

Meu caro Côrtes-Rodrigues: 

        Muito obrigado pela sua carta e pelas suas (excusadas) explicações. Eu não precisava de 

tanto. Bastava-me menos, porque felizmente sei315 que posso contar (e espero sempre poder 

contar) com a sua amisade316, que altamente prézo, e sei que uma resposta negativa da sua parte 

representaria um caso de impossibilidade. O que lhe agradeço muito é o que o caracter intimo 

das suas explicações (aliás, como já disse, excusadas) prova sobre a sua amizade. 

        Entristeceu-me muito o que me diz do seu actual estado de espirito. Mostra-o bem o soneto 

– deveras bello – que me mandou e que muito agradeço. 

        Por mim, o meu estado de espirito é mau. Dezembro foi uma noite de tempestade para mim. 

Nem cabeça tenho tido para escrever a alguem, mesmo á minha familia. Quebro esse 

encantamento de depressão para lhe escrever hoje, e isto para que não faltasse em responder á 

sua carta. 

        Espero adquirir durante este mez aquella sufficiente dose de serenidade que me permitta 

escrever-lhe o milhão de cousas que tenho para lhe expôr e contar. Espero poder mandar-lhe os 

poucos versos que tenho feito. Que, apesar de tudo, e atravez de tudo, trabalho sempre, produzo 

sempre. Mesmo nos pantanos do meu espirito ha lotus que florescem. 

        Sim, para a minha carta proxima devo ter apanhado do chão dos meus propositos a energia 

sufficiente para lhe contar cousas e para lhe copiar versos. 

        Por ora, só isto e os meus agradecimentos. 

        Os meus cumprimentos a seu Pae, e para você um grande e amigo abraço do  

sempre seu 

 

 

 

                                                           
315 PESSOA, 1945: 35; PESSOA, 1985:42 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 137 «vi».  

316 Pessoa grafou de forma diferente, na mesma carta, «amizade» e «amisade». 
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta, em duas folhas, escritas frente e verso; 4 páginas não numeradas, 

em papel de linhas timbrado da «A BRAZILEIRA – LISBOA», inscrito no canto superior esquerdo 

da primeira folha. Papel algo amarelecido, visíveis algumas manchas nas páginas 1, 2 e 4. Com 

as cotas «CR/5» e «ACR/Corr.4482». Pertencente ao espólio de Côrtes-Rodrigues, conservado na 

Biblioteca Regional dos Açores, em Ponta Delgada. 
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46. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues 

 

Lisboa, 19 de Janeiro de 1915. 

 

Meu querido Amigo: 

        Ha tempos que lhe ando promettendo uma extensa carta. Não sei mesmo se, especificando, 

lhe não fallei n’uma carta de genero psychologico, a meu proprio respeito. Em todo o caso, é d’isso 

que se trata. 

        Eu ando ha muito – desde que lhe prometti essaa carta317 – com vontade de lhe fallar 

intimamente e fraternalmente do meu “caso”b, da natureza da crise psychica que ha tempos venho 

atravessando. Apezar da minha reserva, eu sinto a necessidade de fallar n’isto a alguem, e não 

pode ser a outro senão a você – isto porque só você, de entre todos quantos eu conheço, possue 

de mim umac noção precisamente no nivel da minha realidade espiritual. Dá-se esta sua 

capacidade para me comprehender porque você é, como eu, fundamentalmente um espirito 

religioso; e, dos que de perto literariamente me cercam, você sabe bem que (por superiores que 

sejam como artistas) como almas, propriamente, não contam, não tendo nenhum d’elles a 

consciencia (que em mim é quotidiana) da terrivel importancia da Vida,318 essa consciencia que 

nos impossibilita de fazer arte meramente pela arte, e sem a consciencia de um dever a cumprir 

para com nós-proprios e para com a humanidade. 

        N’esta explicação apparentemente preliminar vae já exposta uma grande parte do problema. 

Não sei como lh’o hei de expôr ordenadamente; de modo perfeitamente lucido. Mas, como isto é 

uma carta, eu irei expondo conforme possa; e você ordenará, em seu espirito, depois, os dispersos 

e alterados elementos. 

        A minha crise é do genero das grandes crises psychicas, que são sempre crises de 

incompatibilidade, quando não com os outros, por certo com nós-proprios. A minha, agora, não é 

de incompatibilidade commigo proprio; a minha, gradualmente adquirida, auto-disciplina319 tem 

conseguido unificar dentro de mimd quantos divergentes elementos do meu caracter eram 

susceptiveis de harmonização. Ainda tenho muito a emprehender dentro do meu espirito; disto 

                                                           
317 PESSOA, 1945: 37; PESSOA, 1985:43 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 138; PESSOA, 2009: 353 «esta carta». Ver nota textual 2.  

318 PESSOA, 1985:43 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 139 «da terrível importância, da Vida».   

319 PESSOA, 1985:43 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 139; PESSOA, 2009: 354 «auto disciplina,». 
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ainda muito de uma unificação como eu a quero. Mas, como disse, não é d’essa banda que sopra 

o vento do meu desconsôlo actual. 

        A crise de incompatibilidade com os outros – não, entenda-se desde já, uma 

incompatibilidade violenta, como a que resultasse de divergencias declaradas, nitidas, de ambas 

as partes. Trata-se de outra cousa. A incompatibilidade é sentida por mim, dentro de mim, e é 

commigo que está o peso todo da minha divergencia de aquelles que me cercam. O facto de eu 

estar agora vivendo só, por não ter aqui familia proxima (minha tia320, em cuja casa eu estava, está 

na Suissa, onde foi ficar com a filha, que casou ha pouco com um rapaz estudante, pensionista 

do estado321) vem aggravar este estado de espirito, por me deixar a nú com a minha alma, sem 

affeições e interesses familiaese proximos a desviar de mim a minha attenção. 

        Temos pois que vivo ha mezes n’uma continua sensação de incompatibilidade profunda com 

as creaturas que me cercam – mesmo com as proximas, amigos, literarios é claro, porque os 

outros não são individuos com quem eu tenha que poder ter intimidade espiritual e porisso – 

como, em materia de relações sociaes, me douf bem com toda a gente, dou-me bem com elles. 

        Em ninguem que me cerca eu encontro uma attitude para com a vida que bata certo com a 

minha intima sensibilidade, com as minhasg aspirações e ambições, com tudo quanto constitue o 

fundamental e o essencial do meu intimo ser espiritual. Encontro, sim, quem esteja de accordo 

com actividades literarias que são apenas dos arredores da minha sinceridade. E isso não me 

basta. De modo que, á minha sensibilidade cada vez mais profunda, e á minha consciencia cada 

vez maior da terrivel e religiosah missão que todo o homem de genio recebe de Deus com o seu 

genio, tudo quanto é futilidade literaria, mera-arte, vae gradualmente soando cada vez mais a ôco 

e a repugnante. Pouco a pouco, mas seguramente, no divino cumprimento intimo de uma evolução 

cujos fins me são ocultos, tenho vindo erguendo os meus propositos e as minhas ambições cada 

vez mais á altura d’aquellasi qualidades que recebi. Ter uma acção sobre a humanidade, contribuir 

com todo o poder do meu esforço para a civilização veem-se-me tornando os graves e pesados 

fins da minha vida. E, assim, fazerj arte parece-me cada vez mais importantek cousa, mais terrivel 

missão – dever a cumprir arduamente, monasticamente, sem desviar os olhos do fim creador-de-

civilização de toda a obra artistica. E porisso o meu proprio conceito puramente esthetico da arte 

subiu e difficultou-se; exijo agora de mim muitol mais perfeição e elaboração cuidada. Fazer arte 

                                                           
320 “A Tia Anica (Ana Luísa Pinheiro Nogueira) partiu em Novembro de 1914 para a Suíça com Maria, a filha, que então tinha vinte e um anos, e 

Raul Soares da Costa, o genro, que era engenheiro naval.”, PESSOA, 2009: 354. 

321 PESSOA, 1985:44 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 140 «Estado». 
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rapidamente, ainda que bem, parece-me pouco. Devo á missão que me sinto uma perfeição 

absoluta no realizado, uma seriedade integral no escripto. 

        Passou de mim a ambição grosseira de brilhar por brilhar, e ess’outra, grosseirissima, e de 

um plebeismo artistico insupportavel, de querer épater. Não me agarro já á idéa do lançamento 

do Interseccionismo com ardor ou enthusiasmo algum. É um ponto que n’este momento analyso 

e reanalyso a sós commigo. Mas, se decidir lançar essam quasi-blague, será já, não a quasi-blague 

que seria, mas outra cousa. Não publicarei o Manifesto “escandaloso”. O outro – aquelle dos 

graphicos – talvez. A blague só um momento, passageiramente, a um morbido periodo transitorio, 

de grosseria (felizmente incaracteristico322), me poude agradar ou attrahir. Será talvez util – penso 

– lançar essa corrente como corrente, mas não com finsn meramente artisticos, mas, pensando 

esse acto a fundo, como uma serie de idéas que urge atirar para a publicidade para que possam 

agir sobre o psychismo nacional, que precisa trabalhado e percorrido em todas as direcções por 

novas correntes de idéas e emoções que nos arranquem á nossa estagnação. Porque a idéa 

patriotica, sempre mais ou menos presente nos meus propositos, avulta agora em mim; e não 

penso em fazer arte que não medite fazel-o para erguer alto o nome portuguez atravez do que eu 

consiga realizar.323 É uma consequencia de encarar a serio a arte e a vida. Outra attitude não pode 

ter para com a sua propria noção-do-dever quem olha religiosamente para o espectaculo triste e 

mysterioso do Mundo.  

        Tenho lhe explicado tudo isto muito mal. Quasi que me tenta a idéa de rasgar esta carta 

onde, até, pouca justiça fiz a mim-proprio. Mas você deve comprehendero o que eu sinto, e, creio, 

regosijar commigo, atravez da sua amisade, por estap minha evolução ascendente dentro de mim. 

        Regresso a mim. Alguns annos andei viajando a colher maneiras-de-sentir. Agora, tendo visto 

tudo e sentido tudo, tenho o dever de me fechar em casa no meu espirito e trabalhar, quanto 

possa e em tudo quanto possa, para o progresso da civilização e o alargamento da consciencia da 

humanidade. Ouxalá me [não]324 desvie d’istoq o meu perigoso feitio demasiado multilateral, 

adaptavel a tudo, sempre alheio a si-proprio e sem nexo dentro de si. 

                                                           
322 PESSOA, 1945:41«incaracterística»; PESSOA, 1985:45 (3.ª ed.) «incaracterístico». 

323 “Nesta carta (...) aponta para a força da relação entre o indivíduo e a nação quando defende que as suas acções deveriam transformar e glorificar 

a pátria, aliando a estas um sentido de missão e encontrando nesta espécie de simbiose de identidades uma justificação para a sua obra literária.” 

Em “Sebastianismo e Quinto Império: o nacionalismo pessoano à luz de um novo corpus.” Uribe e Sepúlveda. Pessoa Plural: 1 (P./Spr. 2012), p. 

144. 

324 Ver nota textual 18. Também PESSOA, 1945: 42; PESSOA, 1985:46 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 142 «[não]». 
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        Mantenho, é claro, o meu proposito de lançar pseudonymamente325 a obra Caeiro-Reis-

Campos. Isso é toda uma literatura que eu creeir e vivi, que é sincera, porque é sentida, e que 

constitue uma corrente com influencia possivel, benefica incontestavelmente, nas almas dos 

outros. O que eu chamo literatura insincera não é aquella analoga á do Alberto Caeiro, do Ricardo 

Reis ou do Alvaro de Campos (o seu homem, este ultimo, o da poesia sobre a tarde e a noite). 

Isso é sentido na pessoa de outro;326 é escripto dramaticamente, mas é sincero (no meu grave 

sentido da palavra) como é sincero o que diz o Rei Lear, que não é Shakespeare, mas uma creação 

d’elle. Chamo insinceras áss cousas feitas para fazer pasmar, e ás cousas, tambem – repare n’isto, 

que é importante – que não conteem uma fundamental idéat metaphysica, isto é, por onde não 

passa, ainda que como um vento, uma noção da gravidade e do mysterio da Vida. Porisso é serio 

tudo o que escrevi sob os nomes de Caeiro, Reis, Alvaro de Campos. Emu qualquér d’estes puz 

um profundo conceito da vida, diverso em todos trez, mas em todos gravemente attento á 

importancia mysteriosa de existir. E porisso não são serios os Paues, nem o seria o Manifesto 

interseccionista de que uma vez lhe li trechos desconnexos. Emv qualquer d’estas composições a 

minha attitude327 para com o publico é a de um palhaço. Hoje sinto-me affastado de achar graça a 

esse genero de attitude.328 

        Que pouco lucido e explicito tudo isto! Mas eu tenho que lhe escrever tudo rapidamente; é 

hoje o dia 19 e eu não quero deixar de conversarw com o seu espirito sobre estas cousas. Como 

já dissex, você é o unico dos meus amigos que tem, a par d’aquella apreciação das minhas 

qualidades que lhe permittirá não julgar esta carta um documento de megalómano, a profunda 

religiosidade, e a convicçãoy doz dolorosoaa enigma da Vida, para sympathisar commigo em tudo 

isto. 

        Excuso agora de lhe explicar o quanto esta attitude – que eu, aliás, não revelo, por varias 

razões, desde a de ser ella uma cousa329 intima até á de ser incomprehensivel ás sensibilidades 

dos que me cercam – me incompatibiliza surdamente com os que estão em meu redór. Não é 

uma incompatibilidade violenta, disse; mas é uma impaciencia para com todos quantos fazem 

arte para varios fins inferiores, como quem brinca, ou como quem se diverte, ou como quem 

                                                           
325 PESSOA, 1945: 42 «pseudònimamente»; PESSOA, 1985:46 (3.ª ed.) «pseudonicamente», a nosso ver talvez porque Pessoa emendou o «n» 

para «m», acrescentando uma “perninha” à letra. 

326 Todas as edições aqui referidas transcreveram «na pessoa de outro». 

327 PESSOA, 2009: 356 «atitude». 

328 Ver nota 10 da carta a Casais Monteiro, datada de 20.1.1935. 

329 PESSOA, 1945: 43 «desde a de ser ela uma cousa»; PESSOA, 1985:47 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 143 «desde a de ser uma coisa».  
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arranja uma sala com gosto – genero de arte este que dá bem o que eu quero exprimir, porque 

não tem Além nem outro proposito que o, por assim dizer, decorativamente artistico. E d’ahi a 

minha “crise” toda. Não é crise para eu me lamentar. É a de se encontrar só quem se adeantoubb 

de mais aos companheiros de viagemcc – d’esta viagem que os outros fazem para se distrahir e 

acho tão gravedd, tão cheia de termos de pensar no seu fim, de reflectir no que330 diremos ao 

Desconhecido paraee cuja casa a nossa inconsciencia guia os nossos passos… Viagem essa, meu 

querido Amigo, que é entre almas e estrellas, pela Floresta dos Pavores… e Deus, fim da estrada 

infinita, á espera no silencio da Sua grandeza…  

        Bem ou mal – mal, por certo – expuz-lhe tudo. Sinto-me contente por lhe ter fallado assim, 

e porque sei que o seu espirito acolhe com sympathiaff e amizade estas minhas tristezas de altura. 

Tudo isto, excuso dizer-lhe, é segredo… De resto, a quem o poderia você contar?... 

        Termino, a tempo felizmente. Mande-me quando pudér, cuidadosamente copiados dos 

originaes, os ineditos de Anthero de que me falla. Pode ser que, tendo-os aqui, seja conveniente 

publical-os n’alguma parte. Haverá autorização para isso.331 É bom saber-se. 

        Mando-lhe alguns versos meus…. Leia-os e guarde-os para si… A seu Pae, se quizér, pode 

lel-os, mas não espalhe,332 por que333 são ineditos. Amo especialmente a ultima poesia, a da Ceifeira 

onde consegui dar a nota paulica em linguagem simples. Amo-me por ter escripto 

“Ah, poder ser tu, sendo eu! 

Ter a tua alegre inconsciencia 

                                                            E a consciencia d’isso!... 

e, emfim, essa poesia toda. 

        Tenho escripto mais, mas mando o que está completo e é mais fácil copiar. É pena que vágg 

tudo emhh lettra de machina, que torna a poesia pouco poetica, mas assim é mais rapido e nitido. 

        Escreva-me sempre, meu caro Côrtes-Rodrigues. Dê cumprimentos meus a seu Pae e receba 

um grande e fraterno abraço do seu 

 

                                                           
330 PESSOA, 1945: 44 «no que»; PESSOA, 1985:47 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 143 «no aqui». 

331 PESSOA, 1945: 45; PESSOA, 1985:47 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 144 «Haverá autorização para isso?», assumindo o ponto de interrogação. 

PESSOA, 2009: 357, transcreveu-se «Haverá autorização para isso.» Poderá, a nosso ver, tratar-se de uma afirmação assertiva, culminando no “É 

bom saber-se” (sabermos disso). 

332 PESSOA, 1985:47 (3.ª ed.), não se transcreveu a vírgula. 

333 PESSOA, 2009: 357 «porque». 
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P. S. – Vi ha dias uma esplendida composição – um “tumulo de Wagner”334 – do Norberto Corrêa. 

Bella devéras. Você gostaria immenso de a conhecer.  

                                                                                    

 

P. S. 2335 – Não tenho tempo para relêr esta carta. Naturalmente faltam palavras aqui e acolá, 

dada a rapidez com que eu escrevi.336 E a letra em altura nenhuma será muito legivel. Você 

desculpe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
334 PESSOA, 1945: 45; PESSOA, 1985:48 (3.ª ed.), assumiram as aspas em toda a expressão «um túmulo de Wagner»; a 3.ª ed., não fecha aspas 

a seguir a «Wagner». 

335 PESSOA, 1985:48 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 145 «P. S. – Não». 

336 PESSOA, 1945: 46 «com que eu escrevi.»; PESSOA, 1985:48 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 145; PESSOA, 2009: 358 «com que eu a escrevi.»   
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta, em papel quadriculado, folhas agarradas, como fazendo parte de 

um caderno. Com a cota «Reg. 3952», no canto superior esquerdo da primeira, quinta e nona 

páginas. Numeradas a partir da página 5 até à 11. Visível um vinco de dobra na vertical e outro 

na horizontal. 11 páginas pertencentes ao espólio de Côrtes-Rodrigues, conservadas na Biblioteca 

Regional dos Açores, em Ponta Delgada. 

a es<t>/s\a 

b <caso> [→ meu “caso”] 

c <a> [↑ uma] 

d de[ntro] <ele> de mim 

e famil<e>/i\aes 

f d<e>/o\<i>/u\ 

g as <a> [→ minhas]  

h e <grave> [→ religiosa] 

i d’aquell<e>/a\s 

j <a> [↑ fazer]  

k <grave> [→ importante]  

l agora [↑ de mim] muito 

m <esse sys> [→ essa] 

n fi<m>/ns\ 

o compre<n>/x\hender 

p <n’> [↑ por] esta 

q Ouxalá me desvie d’isto] no original. Pessoa escreveu «Ouxalá me» no fim da página e continuou 

noutra página «desvie d’isto», pensamos tratar-se de uma gralha. 

r cree<†>i 

s <†> [→ ás] 

t idea] no original. 

u <Porisso> [→ Em] 

v <†>/E\m 

w <lhe> [→ conversar] 

x <eu> [→ disse] 
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y e [↑ a] convicção 

z d<a>/o\ 

aa doloros<a>/o\ 

bb se <aff> [→ adeantou] 

cc viagem<,> 

dd <seri> [→ grave] 

ee <a> [↑ para] 

ff <†>/sy\mpathia  

gg <fosse> [↑ vá] 

hh <á> [→ em] 
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47. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues 

 

     

Lisboa, 19 de Fevereiro 1915. 

Meu querido Amigo: 

        Naturalmente receberei de aqui a dias, emfim, carta sua. É com urgencia que lhe escrevo 

esta; mal tenho tempo para lhe escrever esta mala, mas ha a urgencia que consta do seguinte, 

para o que peço a sua, não melhor, mas optima, attenção. 

        Vae entrar immediatamente no prélo a nossa337 revista, Orpheu338, de que é director em 

Portugal um poeta, Luiz de Montalvôr339, amigo intimo do340 Sá-Carneiro, e meu amigo tambem, e 

no Brazil um dos mais interessantes e nossos dos poetas brazileiros de hoje, Ronald de Carvalho.341 

        Vae entrar amanhã mesmo no prélo. Deve ter perto de 80 paginas, e é trimestral. Se você 

mandar collaboração para chegar aqui no vapôr do principio do mez que vem era optimo. Não nos 

faltea. Seria para nós um grande desgosto que a revista apparecesse sem v[ocê] collaborar. 

        Naturalmente teremos occasião de publicar umas 6 paginas suas, a pagina contendo ou 2 

sonetos ou 6 quadras – isto para v[ocê] fazer idéa do tamanho. Mande quanto original v[ocê] 

possa, excedendo bastante o necessario; v[ocê] não se importará naturalmente que eu aqui 

escolha de entre essas poesias as mais adaptadas ao nosso fim? 

        Não se importa, com certeza. Por isso não falteb. 

        Olhe que a revista vae amanhã entrar na typographia, começar a compôr-se. V[ocê] tem 

tempo, mas não perca vapor. Mande quanto possa pelo primeiro. Mande o mais interseccionista 

                                                           
337 PESSOA, 1998a: 148, não destacou a palavra «nossa», conforme critério da edição. 

338 ORPHEU – revista Trimestral de Literatura. – N.º I (Janeiro-fevereiro-março 1915) – Depositários, Livraria Brasileira, de Monteiro & C.ª, Lisbôa. 

339 “Luís da Silva Ramos, mais conhecido pelo pseudónimo de Luís de Montalvor, com o qual surge como o responsável português pela direcção de 

Orpheu, nº I. Em 1942 Montalvor empreendeu a publicação das primeiras Obras Completas de Pessoa, para a editora Ática, de que foi fundador.” 

PESSOA, 2009: 330, nota b. 

340 PESSOA, 1998a: 148 «de». 

341 “Do n.º I, sabe-se que Montalvor (que tinha baptizado a revista) procurou a colaboração de Ronald de Carvalho, com quem primeiro a visionara; 

que Pessoa assegurou a colaboração portuguesa e rapidamente (pois a publicação de Orpheu só se decidiu em Janeiro de 1915) tomou um papel 

preponderante; que António Ferro, sem ser consultado, surgiu como editor, com apenas dezoito anos; e que Pessoa, o autor mais representado 

no primeiro número, ficou ainda a completar o Opiário de Campos, depois de a revista ir para a tipografia.” PESSOA, 2009: 23. 
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que tivér – nãoc as Odes Propheticas, por exemplo.342 Mande cousas genero Outro (não tenho aqui 

copia) e cousas analogas. NÃO NOS FALTE. 

        Meus cumprimentos a seu Pae. Um grande abraço do todo e sempre seu 

                                                                               

 

 

P. S. – Se pudér registe a carta, para não se perder. Meu endereço, (lembra-se?): 

Fernando Pessôa, 

Na casa A. Xavier Pinto e Cª. 

Campo das Cebolas, 43, LISBOA 

 

 

343A casa commercial onde estou mudou de firma agora. Mas não fazia mal pôr o nome antigo.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
342 PESSOA, 1985:57 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 149 «Proféticas por exemplo.». 

343 “A firma Lavado, Pinto & Cª Ltd, foi dissolvida como tal (sociedade por quotas) para constituir uma sociedade em nome colectivo (ver Aparato 

Genético, 144-33 e 34r).” PESSOA, 2009: 368. 
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta, 1 folha, escrita frente e verso, em papel timbrado «Café Restaurant 

Montanha/Numa Serriére/PROPRIÉTAIRE/R. da Assumpção /LISBOA” no canto superior 

esquerdo da 1ª página. Papel quadriculado, amarelecido e com desgaste nos vincos, um na 

vertical e outro na horizontal. Com as cotas «CR/06» e «ACR/CORR. 4483-1». Pertencente ao 

espólio de Côrtes-Rodrigues, conservado na Biblioteca Regional dos Açores, em Ponta Delgada.  

a Sublinhado duplo, no original. 

b Sublinhado duplo, no original. 

c Sublinhado duplo, no original. 

d Texto escrito no canto inferior esquerdo da 2ª página, em diagonal, de cima para baixo. 
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48. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues  

 

Meu querido Amigo: 

        Agradeço-lhe muito o seu telegramma, posto que sinta que v[ocê] se tivesse dado ao 

incommodo e á despeza de o fazer. Isso mostra o seu interesse pela nossa revista, mas era 

realmente desnecessario que v[ocê] se tivesse incommodado assim. Chegando os seus poemas 

na mala de de aqui a dias chegam bem a tempo.344 Oxalá345 v[ocê] tenhaa mandado bastantes 

cousas, para podermos vêr bem quaes devem representar melhor para ob publico a feição do seu 

Espirito. 

        A composição da nossa revista será a seguinte: 

        1. Introducção. – Luiz de Montalvôr. 

        2. Para os “Indicios de Oiro” – poemas de Mario de Sá-Carneiro. 

        3. Poemas – de Ronald de Carvalho. 

        4. O Marinheiro – drama estatico emc um quadro, de Fernando Pessôa346. 

5. Treze sonetos – de Alfredo Pedro Guisado. 

6. Frisos – contos dod desenhador347 José de Almada Negreiros. 

7. Poemas (ou outro titulo qualquér) de Côrtes-Rodrigues. 

8. Narciso – poema de Luiz de Montalvôr. 

        Tudo isto deve dar para cima de 80 paginas. A revista – não sei se já lhe disse – é trimestral. 

O primeiro numero deve sahir no fim de Março corrente; os outros, correspondentemente, em fins 

de Junho, Setembro, Dezembro. O preço de cada numero é 300 reis348. A assignatura para 

continente ou ilhas349 é 1.000 reis por anno, pelos 4 numeros. 

                                                           
344 PESSOA, 1985:58 (3.ª ed. )e PESSOA, 1998a: 154 «de de aqui a dias chegam bem a tempo.» PESSOA, 2009:  369 «de aqui a dias chegam 

bem a tempo.». 

345 Pelo critério PESSOA, 1985:58 (3.ª ed.), transcreveu-se «Oxalá», como estando sublinhado no original.  

346 “Com o subtítulo “Drama estático em um quadro” – género que, atendendo a diversas listas no seu espólio, pretendia vir a desenvolver –, 

Pessoa publica “O Marinheiro” no primeiro número da revista Orpheu em Março de 1915, com indicação da data de escrita “11/12 de Outubro 

de 1913”. Único drama alguma vez publicado por Pessoa, (...) sempre mereceu por parte do seu autor uma convicção de excelência poética.” 

FISCHER, 2012: 4-5.  

347 PESSOA, 1985:58 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 154; PESSOA, 2009: 369 «desenhador,». 

348 PESSOA, 1945: 65 «é 300 réis»; PESSOA, 1985:59 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 155; PESSOA, 2009: 369 «é de 300 réis». 

349 PESSOA, 1945: 65 «continente ou ilhas»; PESSOA, 1985:59 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 155; PESSOA, 2009: 369 «continente e ilhas». 
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        Vamos a vêr se conseguimos aguentar a revista até, pelo menos, ao 4.º numero, para que 

ao menos um volume fique formado. Vae ficar uma cousa muito boa, come um ar definitivo, de 

cousa que fica. Bem orientada, deve pegar a valêr. Parece-me isto, sobretudo por causa da venda 

e das assignaturas no Brazil, que o Luiz de Montalvôr (directorf em Portugal), que esteveg bastante 

tempo no Brazil, e o Ronald de Carvalho, director no350 Brazil, devem conseguir obter. 

        Ora, a proposito de assignaturas, ocorre-me que, quando nós aqui fallámos emh sahir, não 

sei se era com a Lusitania, se era com a Europa,351 v[ocê] me citou nomes de varias pessoas cuja 

assignatura para a revista v[ocê] disse poder obter. V[ocê] recorda-se sem duvida que tratámos 

d’este assumpto nos Irmãos Unidos e que eu assentava n’um livrinho os nomes dos assignantes 

provaveis, pondo adeante, entre parenthesesi, as iniciaesj de aquelle de nós que os352 poderia obter. 

Tenho aqui esse livrinho e transcrevo os nomes seguintes, de assignantes353 provaveis, aos quaes 

estão appensas as iniciaes de v[ocê]. É para v[ocê] vêr se pode conseguir, então, estas 

assignaturas, e outras de que se recorde. Escreva-me sobre este assumpto, dizendo-me tudo o 

que fôr preciso para nós aqui tratarmos d’essas assignaturas; ak saber – (1) se devemos enviar as 

revistas para v[ocê], ou para elles, ou para outra parte qualquér; (2) se as revistas deverão ser 

dirigidas a cada um dos que v[ocê] indicar acompanhadas de uma carta da gerencia da revista 

pedindo a assignatura – tendo v[ocê], é claro, préviamente fallado com esses individuos a respeito 

d’isso. Indique-me tudo como pudér, na primeira mala, visto que essa sua carta deve chegar aqui 

antes (com certeza) de a revista estar impressa. Temos que tratar afincadamente – como v[ocê] 

comprehende – da parte-administração da revista; que é por descurar esta parte que costumam 

cahir, em geral, as revistas literarias. Indique-me v[ocê] tambem para onde, em Ponta Delgada (e 

outros pontos de S. Miguel, se valer a pena) se devem mandar exemplares para a venda avulso; 

quantos exemplares; se v[ocê] falla aos donos d’esses estabelecimentos, etc., etc. Temos que 

firmar esta revista, porque ella é a ponte por onde a nossa Alma passa para o futuro. 

        Ahi vão os nomes que v[ocê] citou como sendo os dosl assignantes que v[ocê] poderia 

arranjar: Agostinho Pizarro – Dr. Antonio Cesar Rodrigues – P.e Manuel Ernesto Ferreira – 

                                                           
350 PESSOA, 1945: 65 «no»; PESSOA, 1985:59 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 155; PESSOA, 2009: 369 «do». 

351 “Os planos de Pessoa, no que diz respeito ao lançamento de uma revista, são anteriores a 1915, data de lançamento de Orpheu. Os primeiros 

planos datarão de 1912, para uma revista que se chamaria «Lusitânia» (revista que nunca chegou a existir e que seria iminentemente política). 

Em 1914 a revista passaria a chamar-se «Europa», construída precisamente para dar vazão à recente corrente interseccionista criada por Pessoa.” 

HIPÓLITO, 2013: 46. 

352 PESSOA, 1945: 65; PESSOA, 1985:59 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 155; PESSOA, 2009: 370 «as». 

353 PESSOA, 1945: 65 «assinantes»; PESSOA, 1985:59 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 155; PESSOA, 2009: 370 «assinaturas». 
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Theobaldo da Camara – Dr. Albano de Gusmão Tavares – José Leão – Theotonio da Silveira Moniz 

– Dr. Antonio Saraiva – Dr. Mont’Alverne de Sequeira – Honoratom Bernardo Bettencourt – Augusto 

Loureiro – Candido Garcia Reis – Alberto Martinsn – Dr. Nuno de Gusmão – Dr. Eduardo de354 

Oliveira – Jayme Oliveira – Dr. Francisco Luiz Tavares – Marquezo de Jacome Corrêa – Coronel 

Francisco Affonso Chaves – Narciso de Moraes – Conde de Botelho. Nãop sei se elles são todos 

de ahi. V[ocê] verá e dirá. Claro está que não incluí na lista os nomes do Norberto Corrêa e do 

Rocha, porque a esses fallo eu aqui. Na lista vae o nome Candido Garcia Reis. É aquelle rapaz a 

quem v[ocê]q me apresentou, não é verdade? aquelle que estava doente. Incluí o nome d’elle na 

lista porque, apesar de elle estar cá (vi-o ha dias), não o conheço sufficientemente para lhe poder 

fallar sobre o assumpto. 

        355(Ia-me esquecendo... Com effeito, esqueci-me... Na lista de collaboraçãor da revista, depois 

dos Frisos do Almada-Negreiros vão duas poesias do meu filho Alvaro de Campos – o homem da 

ode de cujas terminação (descriptiva da Noite) você tanto gostava. Uma das poesias é aquella Ode 

Triumphal (o canto das machinas e da civilização moderna), quet v[ocê] já conhece. A outra é uma 

poesia anterior (que é posterior) do mesmo cavalheiro356. Depois, quando seguir para ahi a revista, 

lhe fallarei d’este assumpto mais detalhadamente. Excuso de lhe fallar do segredo absolutou d’isto 

tudo, não é verdade? 

        Estou ainda sem saber se v[ocê] recebeu aquella minha carta em que eu lhe mandava 

versos. Oxalá se não perdesse.357 Teria muita pena se assim tivesse acontecido. 

        O meu drama estatico O Marinheiro está bastante alterado e aperfeiçoado; a fórma que 

v[ocê] conhece é apenas a primeira e rudimentar. O final, especialmente, está muito melhor.358 

Não ficou, talvez, uma cousa grande, como eu entendo as cousas grandes; mas não é cousa de 

que eu me envergonhe, nem – creio – me venha a envergonhar. 

                                                           
354 PESSOA, 1985:60 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 156 «Eduardo de Luís Tavares – Marquês de». Faltam nomes. Lapso da edição. 

355 Todas as edições aqui citadas transcreveram: «Ia-me esquecendo...». 

356 “Refere-se a Opiário.” PESSOA, 2009: 371. 

357 PESSOA, 1985:60 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 157; PESSOA, 2009: 371 «Oxalá não se perdesse». 

358 “Pessoa publica “O Marinheiro”, acrescentando-lhe a data de criação “11/12 de Outubro de 1913”, data que colidiria com a nossa tese de que 

este drama se teria constituído no contexto das leituras de Maeterlinck, documentadas pelo próprio Pessoa em 1914, e que a versão portuguesa 

teria emergido no seio dos rascunhos franceses. Embora não sendo muito assertivo, ZENITH (2007: 469) parece também questionar a veracidade 

da data divulgada por Pessoa, ao escrever na nota dedicada a “O Marinheiro”: “Publicado em Orpheu I, Março de 1915, onde está datado de 

11/12-10-1913. Mas numa carta a Armando Cortes-Rodrigues, enviada a 4/3/1915, Pessoa escreveu: «O meu drama estático O Marinheiro está 

bastante alterado e aperfeiçoado; a forma que você conhece é apenas a primeira e rudimentar. O final, especialmente, está muito melhor.»” 

FISCHER, 2012: 23.  
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        Dê os meus melhores cumprimentos a seu Pae e recebav, meu querido Côrtes-Rodrigues, 

um grande abraço do seu muito amigo, admirador e obrigado359                                                                              

                                                          

 

        P. S. – O Guisado tem feito ultimamente extraordinariasw e inesperadas cousas, versos 

offuscantemente bellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
359 PESSOA, 1945: 68, PESSOA, 1985:61 (3.ª ed.) «obrigado.» 
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta, em papel quadriculado, amarelecido. 3 folhas escritas frente e 

verso, numeradas a partir da 3ª até à 6ª página. Apresentam um vinco na horizontal e outro na 

vertical. Com as cotas «CR/07» e «ACR/CORR. 4484-1». Também apresenta a cota «ACR/CORR. 

4484-2», na página numerada «5». Pertencente ao espólio de Côrtes-Rodrigues, conservadas na 

Biblioteca Regional dos Açores, em Ponta Delgada.  

a <s>/t\enha 

b <a>/o\ 

c <n’> [↑ em] 

d <do> [→ contos] do 

e <†> [→ com] 

f <e>/d\irector 

g est<á>/e\ve 

h <de> [↑ em] 

i pare/n\theses 

j in<í>/i\ciaes 

k <–>/a\ 

l <n>/d\os 

m <A>/H\<u>/o\norato 

n <Moniz> [→ Martins] 

o <Felisberto Bordallo> [– Marquez] emenda feita depois de escritos os nomes, com dois traços 

horizontais a riscar o nome, mas de leitura perceptível. 

p <–>/N\ão 

q <a>/v.\] no original 

r <dos collaboradores> [→ de collaboração] 

s ode [↑ de] cuja 

t <de> [→ que] 

u Sublinhado duplo, no original. 

v receb<e>/a\ 

w extraord<a>/i\narias 
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49. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues 

 

Lisboa, 19 de Março360 1915. 

 

Meu querido Amigo: 

        Muito obrigados – nós todos – pelos seusa poemas. Chegaram a tempo, muito a tempo; está 

já composta e impressa a folha do Orpheu em que elles estão. 

        A revista deve estar inteiramente prompta ahi por 25 d’este mez.361 De maneira que só para 

a mala do dia 4 de Abril lh’a poderemos mandar. 

        Para essa mala mais detidamente lhe escreverei362 

        Meus cumprimentos a seu Pae. 

        Abraça-o muito apertadamente o seu 

 

 

 

Notas: 

Bilhete Postal, manuscrito a tinta preta, aspeto amarelecido e com algumas manchas, com o 

escudo da República Portuguesa no canto superior esquerdo e o selo (impresso) no canto superior 

direito «REPUBLICA PORTUGUESA/1 c./CORREIO». Por cima do selo, um carimbo a tinta preta, 

esbatido. No lado esquerdo, impresso a tinta verde «Deste lado e no verso a correspondencia». 

No lado direito, impresso a tinta verde «Endereço», Pessoa escreveu a morada «Exmo. 

Senhor/Armando C. Côrtes-Rodrigues, /Villa Franca do Campo /Ilha de S. Miguel – Açores.» Com 

as cotas «CR/8» e « ACR /CORR. 4485». Pertencente ao espólio de Côrtes-Rodrigues, conservado 

na Biblioteca Regional dos Açores, em Ponta Delgada. 

a seu/s\ 

 

 

                                                           
360 PESSOA, 1945: 69 «Lisboa, 19 de março 1915.»; PESSOA, 1985:61 «Lisboa, 19 de março de 1915.» 

361 “24 de Março|Orpheu I, em que Pessoa publica O Marinheiro e, de Álvaro de Campos, Opiario e Ode Triumphal.|26 de Março|Às 7p. m. vende-

se o primeiro número de Orpheu, n.º I (ver o horóscopo reproduzido no capítulo I, cota 20-79r).” PESSOA, 2009: 657. 

362 PESSOA, 1945: 69; PESSOA, 1985:61 (3.ª ed.) «escreverei.». 
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50. Destinatário: Miguel de Unamuno363 

 

 

364 

 

 

Lisboa, 26 de Março de 1915.365  

Exmo. Senhor D. Miguel de Unamuno:366 

        Por este correio enviamos a V. Ex.ª o primeiro numero da nossa revista “Orpheu”367. Como 

deprehenderá de uma, ainda que rapida, leitura, esta revista representa a conjugação dos esforços 

da nova geração portugueza para a formação de uma corrente literaria definida, contendo e 

transcendendo as correntes que teem prevalecido nos grandes meios cultos da Europa. Tomamos 

a liberdade de chamar para isto a sua attenção, e de lhe pedir que examine de perto a attitude 

essencial da nossa arte literaria; estamos certos que n’ella terá a surpreza de encontrar qualquér 

cousa que não se lhe terá deparado no seu percurso atravez das literaturas conhecidas. Como 

temos a consciencia absoluta da nossa originalidade e da nossa elevação, não temos escrupulo 

algum em dizer isto.  

        Baseados n’isto, e como seja nosso intuito estender quanto possivel a nossa influencia, e 

conseguir, atravez da nossa corrente – a mais cosmopolita de quantas teem surgido em Portugal 

– uma approximação de espiritos, tão pouco tentada ainda, com a Hespanha, pediamos a V. Ex.ª 

nos desse a sua opinião sobre a nossa revista e a literatura que contém – opinião essa que, se 

pudesse ser dada atravez da imprensa, como julgamos que a nossa iniciativa merece, duplamente 

nos seria grata. Nada nos é tão sympathico como a agitação de idéas, e é porisso que, 

sobremaneira368 agradeceriamos que tornasse publica a sua opinião – seja ella qual fôr –a sobre 

nós.  

                                                           
363 Carta transcrita a partir de fac-símile do original. 

364 PESSOA, 1998a: 158 e PESSOA, 2007: 111, não transcreveram o cabeçalho.    

365 PESSOA, 1998a: 158: «Lisboa, 26 de Março de 1915 » justificado à esquerda; PESSOA, 2007: 111 «LISBOA, 26-3-1915» justificado à direita. 

366 PESSOA, 1998a: 158, espaço de entrelinha dupla. 

367 PESSOA, 1998a: 158; PESSOA, 2007: 111 «Orpheu». 

368 PESSOA, 1998a: 159; PESSOA, 2007: 111; PESSOA, 2009: 372 «é porisso que sobremaneira». 
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        Fica feito o nosso pedido.  

        Com os protestos do nosso respeito, rogamos a V. Ex.ª acredite na admiração de  

Por “Orpheu”369  

370 

 

 

 

Notas: 

Transcrita a partir do fac-símile da carta pertencente à Casa Museo Unamuno. Carta manuscrita, 

a tinta preta, em papel timbrado, de boa gramagem, com o cabeçalho, no canto superior esquerdo: 

«“ORPHEU” | REVISTA TRIMESTRAL DE LITERATURA | PORTUGAL E BRAZIL», a carimbo 

vermelho. No canto superior direito, as respetivas moradas em Portugal e no Brasil: «17, 

CAMINHO DO FORNO DO TIJOLO – LISBOA | 104, RUA HMAYTÁ – RIO DE JANEIRO», também 

a vermelho e separadas por um traço preto. 

a <,>/-\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
369 PESSOA, 1998a: 159; PESSOA, 2007: 111 «Orpheu». 

370 PESSOA, 1998a: 159, justificado à esquerda.  
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51. Destinatário: Luiz de Montalvor371 

 

        Não se esqueça. Sempre o espero, amanhã, domingo 28, no Café Montanha ás 9½ da noite.  

        Naturalmente estarei lá mesmo desde as 9 horas. Isto para se quizer apparecer a essa hora. 

Sempre fallavamos mais meia hora. 

O seu 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
371 Transcrito a partir do original. 
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Figura 3. Bilhete Postal, manuscrito (frente e verso) enviado a Luís de Montalvor, a 27 de março de 1915. 

 

 

 

 

Notas: 

Bilhete Postal, manuscrito a tinta preta, aspeto amarelecido e com algumas manchas, com o 

escudo da República Portuguesa no canto superior esquerdo. No canto superior direito, o selo 

(impresso) «REPUBLICA PORTUGVESA/1 c./CORREIO». Sobreposto ao selo, um carimbo 

hexagonal, a tinta preta, onde é visível apenas «28.3» relativa à data. Por cima da palavra 

«Bilhete», um carimbo hexagonal, a tinta preta, com a data «28.3. 1†. 1-3††»; Por cima a palavra 

«LISBOA» e por baixo, a palavra «CENTRAL». No lado esquerdo, impresso a tinta verde «Deste 

lado e no verso a correspondencia». No lado direito, impresso a tinta verde «Endereço», Pessoa 

escreveu a morada, a tinta preta, «Exmo. Senhor/Luiz de Montalvor, /17, Caminho do Forno do 

Tijolo,| Lisboa.» Coleção particular. 
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52. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues 

Lisboa, 4 de Abril de 1915a 

Meu caro Côrtes-Rodrigues: 

        Muito á pressa. 

        Hontem deitei no correio um Orpheu para si. Foi só um porque podemos dispôr de muito 

poucos. Deve exgottar-se rapidamente a edição. Foi um triumpho absoluto, especialmente com o 

reclame que Ab Capital372 nos fez com uma tareia na 1.ª pagina, um artigo de duas columnas373. 

Não lhe mando o jornal porque lhe escrevo á pressa, da Brazileira do Chiado. Para a mala seguinte 

contarei tudo detalhadamente. Ha immenso que contar. Agora tenho tido muito que fazer. Da 

livraria depositaria é que seguirão os exemplares para os assignantes e livrarias de ahi. 

Naturalmente não ha numeros para irem para todos os nomes que v[ocê] indicou374. Vão para 

alguns. 

        375Naturalmente temos que fazer segunda edição. Somos o assumpto do dia em Lisboac; sem 

exaggero lh’o digo. O escandalo é enorme. Somos apontados na rua, e toda a gente – mesmo 

extra-literaria – falla no Orpheu.376 

        Ha grandesd projectos. Tudo na mala seguinte. 

        O escandalo maior tem sido causado pelo 16 do Sá-Carneiro e a Ode Triumphal. Até o André 

Brun nos dedicoue um numero das Migalhas. 

        Meus cumprimentos a seu Pae. Um abracissimo do  

 

                                                           
372 “... o diário A Capital, em Março de 1915, numa campanha de descrédito contra os poetas do Orpheu, fizera apelo a Júlio de Matos para que se 

pronunciasse sobre a “literatura de manicómio” daquela revista (...). O redactor anónimo de A Capital rotulava-os ainda de “poetas de Rilhafoles”, 

citando um estudo psiquiátrico de Júlio Dantas (Pintores e Poetas de Rilhafoles, 1900), que na sua opinião se aplicaria ao grupo do Orpheu. Um 

mês depois, numa curta entrevista dada ao jornal A Lucta, Júlio de Matos pronunciar-se-ia realmente sobre os poetas do Orpheu, concluindo pela 

não loucura dos ditos, embora os não considerasse “absolutamente equilibrados”. “Os poetas do ‘Orfeu’ e os alienistas”, A Lucta, 11 de Abril de 

1915, pp. 1 e 2.” BARRETO, 2012: 82.   

373 “Literatura de manicómio. Os poetas do Orpheu foram já cientificamente estudados por Júlio Dantas, há 15 anos, ao ocupar-se dos ‘artistas’ de 

Rilhafoles. Casos de paranóia – Tem a palavra o sr. Júlio de Matos”, A Capital, 30 de Março de 1915, p. 1. O artigo, que muitas vezes tem sido 

erradamente tomado por um escrito de Júlio de Matos, terminava renovando o apelo do título: “Tem a palavra o sr. dr. Júlio de Matos”. BARRETO, 

2012: 82.     

374 PESSOA, 1945: 70; PESSOA, 1985:63; PESSOA, 1998a: 161 «indica». 

375 As edições aqui confrontadas não assumiram parágrafo. 

376 Num fragmento de folha de papel (...) manuscrito a tinta preta, Pessoa escreveu: “Março 1915|Dia 27.|Fallei com A[ntonio] Ferro a respeito da 

revista. Elle citou varias opiniões, quasi todas adversas; J[orge] Rocha Peixoto disse-lhe que uma “alta individualidade” da nossa terra lhe tinha 

declarado que a revista era uma revista de malucos, o “orgão dos malucos”. PESSOA, 2009: 39 e 452. 
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Notas: 

Uma folha lisa manuscrita, escrita a tinta preta na frente no verso. A folha apresenta um corte 

ligeiramente irregular nas margens superior e direita. Visível um vinco de dobra na vertical e três 

na horizontal. Com as cotas «CR/9» e «ACR/CORR. 4486». Pertencente ao espólio de Côrtes-

Rodrigues, conservada na Biblioteca Regional dos Açores, em Ponta Delgada. 

a Ao contrário do que era seu hábito, Pessoa aqui não colocou ponto final depois da data. 

b <a>/A\ 

c Sublinhado duplo, no original. 

d <†>/grandes\ 

e Brun [↑ nos] dedicou 
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53. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues 

 

 

 

Lisboa, 19 de Abril de 1915.377 

 

Meu querido Amigo: 

        Com a minha vida, indisciplinadora de almas, no escriptorio, acrescida da minha vida 

jornalistica de agora (sou redactor d’uma novaa folha que aqui ha, O Jornal – cahi n’esta valla378 

temporariamente), mal tenho tempo para as mais379 simples cousas da vida intellectual, de modo 

que por pouco me não escapou o dia de lhe escrever. Lembrou-me hoje de repente, e felizmente 

lembrou-me a tempo, visto que são 19. E não tenho tempo para tratar de reunir alguns, pelo 

menos, dos artigosb que se teem escripto sobre o Orpheu; tenho pena de que o não possa fazer, 

porque v[ocê] haviac de rir immenso com elles. Para a outra mala –d definitivamente lh’o prometto 

– não me esquecerei. Tantos e taes fôram os artigos, que em trez semanas o Orpheu se esgotou 

– totalmente, completamente se esgotoue. 

        Para a outra mala fica, egualmente, o escrever-lhe uma longa carta sobre o assumpto.380 

        São 12½ da noite381 – isto éf, como dizia o Dr. Assis, “já é amanhã.” Paro aqui, portanto. 

        Meus cumprimentos a seu pae382; um grande abraço para si do  

                                                           
377 PESSOA, 1998a: 162, justificada à esquerda; PESSOA, 2007: 113 «Lisboa, 19-4-1915 ». 

378 PESSOA, 1998a: 162 «vida». 

379 PESSOA, 1945: 71 «mais»; PESSOA, 1985:63 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 162; PESSOA, 2009: 374 «minhas». 

380 Pessoa dactilografou, a tinta verde, em duas meias folhas de duas circulares da firma Lavado, Pinto & C.ª, um texto, com muitas emendas feitas 

à mão, a tinta preta, de que transcrevemos: “O primeiro numero de “Orfeu”, que temos sobre a nossa mesa, contêm variada colaboração das 

mais caracteristicas figuras de entre os novos. Inclue versos de Mario de Sá-Carneiro, Ronald de Carvalho, Alfredo Guisado e Côrtes-Rodrigues, e 

insere duas poesias futuristas (as primeiras, crêmos, que aparecem entre nós) do malogrado Alvaro de Campos. Em prosa, além da esquisita 

introdução de Luis de Montalvôr, director da revista, ha um drama num ato de Fernando Pessoa e alguns “Frisos” do ilustre caricaturista Almada 

Negreiros. A capa de “Orfeu”, do lapis de José Pacheco, é curiossisima.” PESSOA, 2009: 45 e Aparato Genético, p. 457. 

381 PESSOA, 1998a: 162 «São12 1/2 da noite» 

382 É a primeira vez que Pessoa escreve esta palavra com minúscula, nas cartas trocadas com Côrtes-Rodrigues. PESSOA, 1945: 72: «pai»; PESSOA, 

1985:64 (3.ª ed.) «Pai»; PESSOA, 1998a: 162; PESSOA, 2007: 114 «Pai». 
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muito seu                                                                                            

 

 

           (Saudades do Sá-Carneiro   

          e do Alfredo Guisado.) g 

 

 

 

Notas: 

Uma folha manuscrita a tinta preta em papel quadriculado, com timbre do «RESTAURANT 

“IRMÃOS UNIDOS” /Antonio V. Guisado/Rocio, 112/telefone 3763/Lisboa». Apresenta um vinco 

na vertical e outro na horizontal. No vinco da dobra a meio, na horizontal a folha está rasgada, da 

direita para a esquerda, em sentido descendente. Com a cota «Reg. 3954», no canto superior 

esquerdo. Pertencente ao espólio de Côrtes-Rodrigues, conservada na Biblioteca Regional dos 

Açores, em Ponta Delgada. 

a n/ov\a 

b artigos<,> 

c <muito> havia 

d <,> /–\ 

e Sublinhado duplo, no original. 

f <,>/é\ 

g Frase escrita no canto inferior esquerdo. 
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54. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues  

 

                                            23 Junho 1915.383 

 

Meu caro Côrtes-Rodrigues: 

        É uma circumstancia violenta e afflictiva. V[ocê] pode emprestar-me cinco mil reis até ao dia 

1 do mez que vem (1 de Julho)? É afflictivissimo o caso, creia. E o pagamento é prompto e certo 

no referido dia 1, se não fôr antes, o que pode acontecer, mas não prometto. 

        Se v[ocê] me pudesse fazer isto! Valia-me n’uma conjunctura em que não tenho ninguem 

para quem me vire. Era questão de uns dias; nem eu – desde o que v[ocê] já me explicou sobre 

a sua situação – lhe faria partida384 alguma, ou seria capaz de dizer que lhe pagava em determinado 

dia, se me fôsse impossivel fazel-o. Se v[ocê] pudér, não deixe de me fazer isto! 

        Não estarei no escriptorio amanhã senãoa tarde. Mas, vindo v[ocê] cáb e deixando-me emc 

envelope a quantia, ser-me-ha entregue fielmente quando eu chegue. 

        Não me julge indelicado por lhe pedir, ainda por cima, que venha aqui aod escriptorio, e, 

mais, dizendo-lhe que talvez eu não esteja. É que tinha385 cousas inadiaveis de que tratar e não 

poderia marcar horas ee logar mais conveniente onde encontral-o. Desculpe. 

        Veja se me pode fazer isto, sim? É só por estes 5 ou 6 dias. Decerto que poderá ser. 

 

Seu mto. am.º e grato 

 

 

 

 

 

                                                           
383 PESSOA, 1985 (3.ª ed.): 65; PESSOA, 1998a: 165 «Lisboa, 23 de Junho de 1915.». 

384 PESSOA, 1998a: 165, segundo critério da edição, deveria ter destacado esta palavra. 

385 PESSOA, 1945: 73; PESSOA, 1985:65 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 166 «tenho». 
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Notas: 

Uma folha manuscrita a tinta preta, frente e verso em papel timbrado da firma «A. XAVIER PINTO 

& C.ª/LAVADO, PINTO & C.ª/ENDEREÇO TELEGRAPHICO “CORCÃO” /CODIGO A B C 5.ª 

EDIÇÃO/TELEPHONE 3707». A folha apresenta 3 vincos na horizontal e 1 na vertical. Com as 

cotas «CR/10» e «ACR/CORR. 4487». Pertencente ao espólio de Côrtes-Rodrigues, conservada 

na Biblioteca Regional dos Açores, em Ponta Delgada.  

a se<m>/não\ 

b <l>/c\á 

c <n>/e\m 

d venha [ ↑ aqui] ao  

e <,>/e\    
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55. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues386 

Noite de 26-6-1915.387 

 

Irmão em pseudo: 

        Saberás que hoje, pelas 6 horas da tarde, inesperadamente, tudo se resolveu. 

        Eu nada já esperava, como sabias, e eis que de repente uma porta se abriu nas occorrencias, 

mesmo defronte do meu Desejo. 

        Um astro benefico talvez transitando um ponto vital do horoscopo? Verei se assim foi. Saúdo-

te. 

              

 

 

Notas: 

Bilhete Postal, manuscrito a tinta azul arroxeada, aspeto amarelecido e com algumas manchas, 

com o escudo da República Portuguesa no canto superior esquerdo. Um selo (impresso) no canto 

superior direito «REPUBLICA PORTUGUESA/1 c./CORREIO». Por cima do selo, um carimbo a tinta 

preta «LISBOA CENTRAL/28-6-15 6 – M/3.ª SECÇÃO». No lado esquerdo, impresso a tinta verde 

«Deste lado e no verso a correspondencia» e, por cima das letras, um outro carimbo a tinta preta 

«CORR.ºETEL. ª /28 JUN. 15/DAFUNDO». A data de receção do Bilhete Postal carimbada pelos 

Correios é 28.JUN.15 (dois dias depois de Pessoa o ter escrito).  No lado direito, impresso a tinta 

verde «Endereço», Pessoa escreveu a morada, a tinta azul arroxeada «Exmo. Senhor/Armando 

Côrtes-Rodrigues, /Quinta da Piedade, /ALGÉS.» Com a cota «Reg. 3949». Pertencente ao espólio 

de Côrtes-Rodrigues, conservada na Biblioteca Regional dos Açores, em Ponta Delgada. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
386 A título de curiosidade, a data de receção carimbada pelos Correios é 28.JUN.15 (dois dias depois de Pessoa o ter escrito).     

387 PESSOA, 1998a: 166 «Noite de 26-6-1915» justificado à esquerda, sem ponto final; PESSOA, 2007: 116 «26-6-1915». 
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56. Destinatário: Director de A Capital 

 

Lisboa, em 6 de Julho de 1915.388 

 

Exmo. Senhor Director de A Capital.389  

        Aa noticia inserta em A Capital de hontem regista uma informação imperfeita com respeito 

aos intuitos theatraes que, tomaram390 alguns dos meus collegasb de Orpheu, sob minha diligente 

orientação.  

        Não se trata nem de futurismo nem de representar um drama dynamico da categoria 

lithographica que V. Exa. indica. Para esclarecer bem o assumpto – e visto que já se falla nelle em 

publico – direi que o drama que tencionamos apresentar se chama Os Jornalistas, que é um 

estudo synthetico do jornalismoc portuguez, e que, como (em parte) V. Exa. diz, se vêem apenas 

osd doze pése dos trez jornalistas que estão em quasi-scena391.  

        Passo em branco – porque seria inutil protestar nesse lance – sobre a atribuição de futurismo 

que nos pretendem lançar. Seria de mau gôsto repudiar ligações com os futuristas numa hora tão 

deliciosamente dynamica em que a própria Providencia Divina se serve dos carros electricos para 

os seus altos ensinamentos.  

 

De V. Exa. 

Respeitador e creado, 

ALVAROf DE CAMPOS, 

engenheiro e poeta sensacionista 

 

 

 

 

 

                                                           
388 PESSOA, 1998a: 167, data justificada à esquerda. 

389 PESSOA, 1998a: 167 «A Capital: » 

390 PESSOA, 1998a: 167 «que tomaram» 

391 [Que entram trez jornalistas apenas. O pano sobe [↑  com efeito] só até meio metro de altura de modo que pouco mais se vê do que os doze pés 

dos personagens». ] texto manuscrito, a tinta preta, na margem esquerda da folha, perpendicularmente, de cima para baixo, a meio da folha. 
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Notas: 

Carta datilografada a tinta vermelha, numa folha lisa. Com emendas manuscritas a tinta preta. 

Com a cota «E3/160». Visível um vinco de dobra na horizontal. Assinatura datilografada de Álvaro 

de Campos, a tinta azul. Com acrescentos manuscritos, a tinta preta. Visível vinco de dobra 

horizontal. Reproduzida em fac-simile no catálogo da exposição Fernando Pessoa el eterno viajero. 

Lisboa: SEC, 1981. Publicada, sem referência à nota autógrafa, em Pessoa, 1998, tomo I, p. 167. 

a <O>/A\ 

b <ao que me consta,> tomaram [↑ alguns d] os meus collegas  

c jor<a>/n\lismo] emenda incompleta, por lapso de Pessoa, a palavra lê-se jornlismo. 

d <a>/o\s 

e <pernas> [→ pés] emenda datilografada.  

f ALAVARO] no original. 
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57. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues392 

 

Meu caro Côrtes-Rodrigues:393 

        Quando puder, passe pelo escritório, entre as 2 e as 6 horas. 

        Gostava de lhe falar. Só ontem encontrei o livro de Vallet. Não o deixo no Estácio porque 

queria que v. me viesse falar. Apareça um destes dias.  

        O Sá-Carneiro foi para Paris. 

        Apareça. 

                                                                       O seu  

                                                             Fernando Pessoa394 

 14-7-1915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
392 Não temos o original para fazer o confronto. Carta transcrita a partir de Fernando Pessoa, Cartas a Armando Côrtes-Rodrigues, 1945. 2.ª edição, 

1985, pp. 65-66. 

393 PESSOA, 1998a: 434, não aparece nas Notas finais. 

394 PESSOA, 1998a: 168, justificado à esquerda. Fernando Pessoa ainda assinava «Pessôa», contudo Joel Serrão transcreve em todas as cartas 

«Pessoa», sem acento circunflexo. 
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58. Destinatário: A. W. Gamage, Ltd. 

 

A. W. Gamage, Ltd., 118-122, Holborn, London, E.C.395 

                                                                            15th. July 1915. 

 

 

Gentlemen, 

 Having invented two games, which may be called war-games, to be played with dice and 

on special boards, I beg to inquire whether you are interested in this subect and whether, therefore, 

I could send them to you, with complete and explicit rules and drawing of the boards. 

 

One of these games is of a slightly complex nature. The other is simpler. But neither is of 

them is really complicated, or, at least, so complicated as to preclude an easy acceptance. Both 

games involve, I believe, original principles. Both are played with dice and on simple boards – that 

is to say, on boards not involving pictures or complicated lines, but a disposition only slightly more 

complex than that of the common chess-board. 

 

I have said that they may be called war-games, but you must understand this as meaning 

that, if necessary, they can be, for selling purposes, given out as referring, say, to the present War. 

As a matter of fact, almost all games, since they are contests, can be called war-games; draughts 

and chess are prominent examples. 

The games are not patented, and that is precisely one of the reasons why I am offering 

them to you, to whom I can confidently send them without this guaratee. 

 

If this line interests you at all, I hope you will decide to give them your attention. If it does 

not interest you, I should esteem it a favour if you could give me the name of a firm they would be 

likely to interest, and to whom I could send them with as full a sense of security as I feel when 

sending them to you. 

 

                                                           
395 Carta em posse de Manuela Nogueira. Fac-símile sem transcrição em PESSOA, 2009: 661. 
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Please address: Fernando Pessôa – C/o A. Xavier Pinto & Co. ― Campo das Cebolas, 43 

– Lisbon (Portugal). 

Yours faithfully, 

 

Messrs. A. W. Gamage,Ltd., 

122, Holborn, 

 

London, E.C. 
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59. Destinatário: Luiz de Montalvor 396 

 

Meu caro Luiz:397 

        V[ocê], naturalmente, não pôde estar hontem no Montanha ás 9 horas. Esperei-o lá até ás 

10½. 

        Amanhã, sabbado, 17, estarei no Montanha, pontualmente, ás 2 da tarde (duas). Pode v[ocê] 

apparecer? 

        Se pudér appareça, mas não appareça nem mais tarde nem mais cêdo. Das 2 para as 2¼, 

sim? 

        Sempre seu 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
396 Transcrito a partir do original. 

397 Luís de Montalvor (1891-1947) de seu nome verdadeiro Luís da Silva Ramos. 
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Figura 4. Bilhete Postal, manuscrito (frente e verso), enviado a Luís de Montalvor, a 16 de julho de 1915. 

 

 

Notas: 

Bilhete Postal, manuscrito a tinta preta, aspeto amarelecido e com algumas manchas, com o 

escudo da República Portuguesa no canto superior esquerdo; assim como um carimbo hexagonal, 

a tinta preta, esbatido, com a data, apenas legível as três últimas letras da palavra Lisboa: «BOA» 

e da data: «†15. 6-7††». No canto superior direito, o selo (impresso) «REPUBLICA 

PORTUGUESA/1 c./CORREIO». Por cima das palavras «Bilhete Postal», um carimbo hexagonal, a 

tinta preta, esbatido, com a data «16.7. 15. 6-7††»; por baixo as letras «CENT†», da palavra 

«CENTRAL». No lado esquerdo, impresso a tinta verde «Deste lado e no verso a correspondencia». 

No lado direito, impresso a tinta verde «Endereço», Pessoa escreveu a morada «Exmo. 

Senhor/Luiz de Montalvor, /Calçada do Forno do Tijolo, /17 (Chelas) LISBOA.». Transcrito a partir 

do original, coleção particular. 
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60. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues398 

 

Meu caro Côrtes-Rodrigues:399 

        Felizmente para mim tenho tido bastante que fazer. Sobra-me tempo apenas, portanto, para 

estas linhas. Escrevo-lhe para lhe dizer que lhe não posso escrever: é mais um paradoxo do 

                                                                                         muito e sempre seu 

                                                                                            Fernando Pessoa400 

        19-8-1915. 

      

        Meus cumprimentos a seu Pai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
398 Não temos o original para fazer o confronto. Carta transcrita a partir de Fernando Pessoa, Cartas a Armando Côrtes-Rodrigues, 1945. 2.ª edição, 

1985, p. 66. 

399 PESSOA, 1998a: 171, carta transcrita, PESSOA, 1998a: 434, não aparece nas Notas finais. 

400 PESSOA, 1998a: 171, justificado à esquerda. Fernando Pessoa ainda assinava «Pessôa», contudo Joel Serrão transcreve em todas as cartas 

«Pessoa», sem acento circunflexo. 
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61. Destinatário: Santa Rita Pintor  

 

Resposta á carta de Santa Rita Pintor.           Em papel de Orpheu.a 

 

 

Lisboa, 21 de Septembro de 1915.401 

 

Meu caro Santa Rita: 

        Agradeço-lheb commovidamente a proposta que me faz na sua carta de 19, que apenas 

hontem á noite me foi entregue na Brazileira do Rocio. Commovidamente, porque essa carta 

representa bem o seu interesse por Orpheuc, e portanto não pode deixar de impressionar com 

agrado a quem foi um dos fundadores espirituaes da revista. 

        Infelizmente, e por duas razões, é me impossivel acceitar essa proposta. 

        Em primeiro logar, não me compete a mim – que nenhuma parte financeira tenho na revista 

– dispôr de qualquér modo d’ella. Qualquér opinião minha sobre o assumpto redundaria, mesmo, 

numa indelicadeza para com o Sá-Carneiro. 

        Ha, porém, uma outra consideração que não posso deixar de fazer, sobretudo porque sei 

que, nella, o Sá-Carneiro concorda commigo. 

        A revista Orpheu representa uma determinada corrented, a cuja testa estão o Mario de Sá-

Carneiro e eu. A transferir para alguem essa revista, só podia ser, como no exemplo baconiano da 

traditio lampadis dos antigos, ad filios, aos discipulos, na carinhosae phrase empregada tanto (num 

sentido occulto) pelos theosophistas, como (num sentido apenas metaphorico) pelo proprio Mestre 

Francis Bacon. 

        Não posso porisso, meu caro Santa Rita, encararf affirmativamenteg a sua proposta, embora 

do coração lh’a agradeça. 

        De resto, Orpheuh não acabou. Orpheu não pode acabar. Na mythologia dos antigos, que o 

meu espirito radicalmente pagãoi se não cança nunca de recordar, numa reminiscencia 

constellada, ha aj historia de um rio, de cujo nome apenas me entrelembro, que, a certa altura do 

seu curso, se sumia na areia. Apparentemente morto, elle, porém, mais adeante – milhas para 

além de onde se sumira – surgia outra vez á superficie, e continuava, com aquatico escrupulo, o 

                                                           
401 PESSOA, 1998a: 172 «1915 » justificado à esquerda; PESSOA, 2007: 131 «LISBOA, 21-9-1915 » justificado à direita. 
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seu leve caminho parak o mar. Assim quero crer que seja –l na peor das contingencias – a revista 

sensacionista Orpheu. 

        Creia, meu caro Santa Rita, na reciprocidade da amisadem e da admiração do (assignado)402 

Fernando Pessôa.403 

– – – – – – – 

 

 

Notas: 

Cópia de químico, a tinta roxa, de carta datilografada “em papel de Orpheu”, segundo Pessoa, 

numa folha lisa. Cota «1143-39». Visível um vinco de dobra na horizontal. Apresenta um rasgão no 

canto superior direito, onde falta um pedaço de papel. Visíveis pequenos vincos de dobra nos 

cantos superiores e no canto inferior direito. 

a Cabeçalho da carta escrito por Pessoa. 

b Agradeço-mhe] no original. 

c O<p>/r\<r>/p\heu 

d corr<a>/e\nte 

e carinh<i>/o\sa 

f en<a>/c\<c>/a\rar 

g affirmativam<t>/e\nte 

h O<p>/r\<r>/p\heu 

i p<–>/a\gão 

j ha <um> [→ a] 

k pa<t>/r\a 

l seja<,> –] no original, emenda datilografada, com um traço oblíquo a cortar a vírgula. 

m da <admiração> [→ amisade] 

 

 

 

 

                                                           
402 PESSOA, 2007: 132, não transcreve esta palavra. 

403 PESSOA, 2007: 132, coloca a assinatura no parágrafo seguinte, justificada à direita. 
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62. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues 

 

Meu caro:404 

        Estarei amanhã aqui no escriptorio entre a 1 e as 2 horas. Appareça v[ocê] nessa occasião. 

Se a these não fôr muito grande, talvez não seja impossivel tel-a prompta na segunda-feira. Mas 

só vendo-a. 

        Muito seu, 

              

 

16-X-1915 

 

 

Notas: 

Bilhete Postal, manuscrito a tinta preta, aspeto amarelecido e com algumas manchas, com o 

escudo da República Portuguesa no canto superior esquerdo e o selo (impresso) no canto superior 

direito «REPUBLICA PORTUGUESA | 1 C. | CORREIO». Por cima do selo, dois carimbos 

sobrepostos a tinta preta com muitas falhas e onde se lê no que se sobrepõe «CORR.ºETEL. ª | 

17 OUT. 15 | DAFUNDO», data de receção do Bilhete Postal carimbada pelos Correios (um dia 

depois de Pessoa o ter escrito). Apresenta também um carimbo de cor preta, imediatamente acima 

da palavra «Bilhete», com a tinta apagada em praticamente todo o carimbo, onde se consegue ler 

ainda «16.10.1[†] 3-2 I». No lado direito, impresso a tinta verde «Endereço», Pessoa escreveu a 

morada, a tinta preta «Exmo. Senhor | Armando Côrtes-Rodrigues, | Quinta da Piedade, | 

ALGÉS». Com as cotas «CR/11» e «ACR/CORR. 4488». Pertencente ao espólio de Côrtes-

Rodrigues, conservada na Biblioteca Regional dos Açores, em Ponta Delgada. 

 

 

 

 

 

                                                           
404 PESSOA, 1998a: 173, bilhete postal transcrito; PESSOA, 1998a: 436, não aparece nas Notas finais. 
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63. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues405 

 

Meu caro Côrtes-Rodrigues: 

        Não poderei ter a sua tese pronta às 2 horas. Além de terem aparecido várias cartas que 

escrever no escritório, tenho umas extensas provas a rever. 

        Por isso lhe deixo esta nota no Estácio. 

        Pelas 4½ devo ter a sua tese pronta. 

        Apareça aí pelas 5 no escritório. E olhe: se a porta estiver fechada, bata, que eu estou lá. 

Mas não apareça mais tarde do que as 5½. Se puder, telefone-me. 

                                                                                                

o seu 

Fernando Pessoa406 

19-X-1915 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
405 Não temos o original para fazer o confronto. Carta transcrita a partir de Fernando Pessoa, Cartas a Armando Côrtes-Rodrigues, 1945. 2.ª edição, 

1985, pp. 66-67. 

406 Fernando Pessoa ainda assinava «Pessôa», contudo Joel Serrão transcreve em todas as cartas «Pessoa», sem acento circunflexo. 



 | 200 

 

64. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues 

 

                                        

 

Meu caro Côrtes-Rodrigues:   

        Dentro do seu caderno, na competente pagina, encontrará a Cavalgada, passada a limpo. 

        Não se esqueça de ver se me obtem a informação que lhe pedi, a informação astrologica, 

nem de m’a deixar amanhã na Livraria Brazileira. 

                                                             Muito e sempre seu  

                                                   

 

 

 

Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta. Uma folha de papel lisa, em papel timbrado da firma «A. XAVIER 

PINTO & C.ª | LAVADO, PINTO & C.ª | FORWARDING & GENERAL AGENTS | LISBON – 

PORTUGAL|TELEGRAMS “CORCAO” | CODE A B C 5TH EDITION», com dois traços em forma de 

X, riscado. No lado direito, a seguir ao cabeçalho, «LISBON, | CAMPO DAS CEBOLAS, 48», por 

baixo desta morada riscada está manuscrita uma outra «Rua de S. Julião, 101-1.º». Com um vinco 

de dobra na horizontal e dois na vertical. Com as cotas «CR/13» e «ACR/CORR. 4490». 

Pertencente ao espólio de Côrtes-Rodrigues, conservada na Biblioteca Regional dos Açores, em 

Ponta Delgada. 

 

 

 

 

 

 



 | 201 

 

65. Destinatário: Mario de Sá-Carneiro407  

 

Lisboa, 14 de Março de 1916. 

 

Meu querido Sá-Carneiro: 

        Escrevo-lhe hoje por uma necessidade sentimental – uma ansia afflicta de fallar comsigo. 

Como de aqui se deprehende, eu nada tenho a dizer-lhe. Só isto – que estou hoje no fundo de 

uma depressão sem fundo. O absurdo da phrase fallará por mim. 

        Estou num d’aquelles dias em que nunca tive futuro.a Ha só um presente immovel com um 

muro de angustia em torno. A margem de lá do rio nunca, emquanto é a de lá, é a de cá; e é esta 

a razão intima de todo o meu soffrimento. Ha barcos para muitos portos, mas nenhumb parac a 

vida não doer, nem ha desembarque onde se esqueça. Tudo isto aconteceu ha muito tempo, mas 

a minha mágua é mais antiga. 

        Em dias da alma como hoje eu sinto bem, em toda a minha conscienciad do meu corpo,408 

que sou a creança triste em quem a Vidae bateu. Puzeram-me a um canto de onde se ouve brincar. 

Sinto nas mãos o brinquedo partido que me deram por uma ironia de lata. Hoje, dia quatorze de 

Março, ás nove horas e dez da noite, a minha vida sabe a valer isto. 

        No jardim que entrevejo pelas janellas caladas do meu sequestro, atiraram com todos os 

balouços para cima dos ramos de onde pendem; estão enrolados muito alto; e assim nem a idéa 

de mimf fugido pode,409 na minha imaginação, terg balouços para esquecer a hora. 

       Pouco mais ou menos isto, mas sem estylo, é o meu estado de alma neste momento. Como 

á veladora do “Marinheiro”410, ardem-me os olhos, de ter pensado em chorar. Doe-me a vida aos 

poucos, ah goles, por intersticios. Tudoi isto está impresso em typo muito pequeno num livro com 

a brochura a descoser-se. 

        Se eu não estivesse escrevendo a você, teria que lhe jurar que esta carta é sincera, e que as 

cousas de nexo hysterico que ahi vão sahiram expontaneas do que me sinto.411 Mas v[ocê] sentirá 

                                                           
407 Cópia datilografada de carta enviada. 

408 PESSOA, 1998a: 208 «em toda a consciência do meu corpo,». 

409 SÁ-CARNEIRO, 2015: 505 «de mim fugindo pode,», ressalva em notas, p. 653 «fugido ] no original.», por opção dos editores. 

410 PESSOA, 2007: 141; SÁ-CARNEIRO, 2015: 505 «Marinheiro». 

411 PESSOA, 1998a: 209 «do que sinto.». 
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bem que esta tragedia irrepresentavel é de uma realidade de cabide ou de chavena – cheia de 

aqui e de agora, e passando-se na minha alma como o verde nasj folhas.  

        Foi por isto que o Principek não reinou. Esta phrase é inteiramente absurdal. Mas neste 

momento sinto que as phrases absurdas dão uma grande vontade de chorar. 

        412Pode ser que, se não deitar413 hoje esta carta no correio, amanhãm, relendo-a,414 me demore 

a copial-a á machina, para inserir phrases e esgares d’ella no Livro do Desasocego. Masn isso nada 

roubará á sinceridade com que a escrevoo, nem á dolorosa inevitabilidade com que a sinto. 

        As ultimas noticias são estas. Ha tambem o estado de guerra com a Allemanha, mas já antes 

d’isso a dôr fazia soffrer. Do outro lado da Vida, isto deve ser a legendap d’uma caricatura casual. 

        Isto não é bem a loucura, mas a loucura deve dar um abandono aoq com que se soffre, um 

goso astucioso dos solavancos da alma, não muito differentesr d’estes. 

        De que côr será sentir? 

– – – – 

        Msilhares de abraçost do seu, sempre muito seu 

                              (a)u Fernando Pessôa.415 

 

        P. S.v – Escrevi esta carta de um jacto. Relendo-a, vejo que, decididamente, a copiarei 

amanhã, antes de lh’a mandar. Poucas vezes tenho tão completamente escripto o meu psychismo, 

com todas as suas attitudes sentimentaes e intellectuaes, com toda a sua hystero-neurasthenia 

fundamental, com todas aquellas intersecções e esquinas na consciencia de si-proprio que d’elle 

são tão caracteristicasw... 

        Você acha-me razão, não é verdade? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
412 PESSOA, 1998a: 209 não faz parágrafo. 

413 PESSOA, 1998a: 209; PESSOA, 2007: 142 «Pode ser que se não deitar». 

414 PESSOA, 1998a: 209; PESSOA, 2007: 142 «hoje esta carta no correio amanhã, relendo-a,». 

415 PESSOA, 1998a: 209; PESSOA, 2007: 142 «Fernando Pessôa». 



 | 203 

 

Notas: 

Documento datilografado a tinta roxa e vermelha, de uma carta escrita frente e verso numa folha 

de papel timbrado «A. Xavier Pinto & C.ª | Lavado, Pinto & C.ª | FORWARDING & GENERAL 

AGENTS | LISBON – PORTUGAL | TELEGRAMS “CORCAO» | CODE A B C 5TH EDITION», no canto 

superior esquerdo; «LISBON, CAMPO DAS CEBOLAS, 43», no canto superior direito. Cota «1143-

35». Visível um vinco de dobra na horizontal e outro na vertical. Apresenta alguns rasgões na 

margem direita, assim como em todos os vincos de dobra. Visíveis algumas manchas amareladas. 

a em que nunca tive futuro.] no original, dactilografado a vermelho. 

b nenhum<a>] emenda datilografada, com um traço oblíquo a cortar a letra «a». 

c p ara] no original. 

d conscienc<o>/i\a 

e <v>/V\ida 

f mi<j>/m\ 

g <bri> [→ ter] 

h a<os> 

i T<e>/u\<n>/d\<d>/o\ 

j <h>/n\as 

k <p>/P\rincipe 

l <b>/a\<a>/b\surda 

m amanhãa] no original. 

n Desasocego”. Mas] no original. 

o escre<b>/v\o 

p legend<e>/a\ 

q <o>/a\o 

r diffe/r\entes 

s M] no original, esta letra no fim de página. No verso, recomeça a frase «Milhares de...». 

t a<g>/b\raços 

u (a)] no original, dactilografado a vermelho. 

v S<,>/.\ 

w caracteristi<v>/c\as 
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66. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues416 

 

Lisboa, 4 de Maio de 1916. 

 

Meu querido Côrtes-Rodrigues: 

        Não lhe tenho escrito. Tenho atravessado uma enorme crise intelectual. E agora estou muito 

pior, com a enorme tragédia que nos aconteceu a todos. 

        O Sá-Carneiro suicidou-se em Paris no dia 26 de Abril. 

        Não tenho cabeça para lhe escrever, mas não quero deixar de lhe comunicar isto. 

        Claro está que a causa do suicídio foi o temperamento dele, que fatalmente o levaria àquilo. 

Houve, é claro, uma série de perturbações que foram as causas ocasionais da tragédia. 

        Ele suicidou-se com estricnina. Uma morte horrorosa. Já tencionara suicidar-se três vezes – 

em 3 de Abril a primeira. 

        Uma grande desgraça!   

                                 

        Naturalmente Orpheu publicará uma plaquette, colaborada só por os seus417 colaboradores, 

à memória do Sá-Carneiro. Logo que v. puder, portanto – quanto antes melhor – v. mande-me 

qualquer coisa breve (o mais esmerada418 possível) à memória dele. Não se esqueça. O bom era 

se o mandasse pelo próximo vapor. 

 

        E dê-me notícias suas. Não as tenho tido. 

        Meus cumprimentos a seu Pai. Um grande abraço do 

Sempre e muito seu 

 

Fernando Pessoa 

 

Na casa A. Xavier Pinto e C.ª 

                                                           
416 Não temos o original para fazer o confronto. Carta transcrita a partir de Fernando Pessoa, Cartas a Armando Côrtes-Rodrigues, 1945. 2.ª edição, 

1985, pp. 67-68.  

417 PESSOA, 1985:68 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 213 «pelos seus». 

418 PESSOA, 1985:68 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 213 «esmerado». 
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Rua de S. Julião, 101-4191.º 

LISBOA 

(Note a nova morada)420 

(Lembro-me agora que v. já a conhece; esteve cá, até, com o Fernando Bravo, uma vez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
419 PESSOA, 1985:68 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 213 «,» vírgula. 

420 “circa Maio|Mudança para a Rua Antero de Quental. Cinco/seis meses mais tarde mudará para a Rua Almirante Barroso, 12, e por volta de 

Dezembro para a Rua Cidade da Horta, 58, I.º Dto. Depois da tia Anica ter ido para a Suíça, Pessoa mudou com mais frequência de casa.” PESSOA, 

2009: 659. 
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67. Destinatário: Ana Luisa Pinheiro Nogueira de Freitas (tia Anica)421 

 

Lisboa, 24 de Junho de 1916. 

 

Minha querida Tia: 

 Muito lhe agradeço a sua carta de 13 e os parabens que me traz. Muito agradeço 

tambem a carta do Raul de 22 de Maio, à que responderei brevemente; creio que assim posso 

prometter, porque me sinto agora já um pouco melhor, já mais apto a não ter a inèrcia que tenho 

tido e que, como calcúla, tem sido devida aos successivos choques nervosos porque tenho 

passado. 

Felizmente que chegaram (emfim!) de Pretoria noticias accentuadamente boas. Excepto 

no que respeita ao braço que está, ao que parece, demorado em recuperar o movimento – o 

estado da Mamã melhorou muito. O estado mental está, emfim, normal. Aquella confusão mental 

que ella tinha, e que era o que mais me impressionava, desappareceu. Ella já sahe do quarto, 

passando umas horas por dia na casa de jantar. 

Não sei o tratamento empregado agora. Sei que, a principio, empregaram, com effeito, os 

choques electricos, mas suspenderam esse tratamento, porque, ao que parece, incommodava 

demasiadamente a doente. E supponho que naquella altura da doença não seria bom o 

incommodo natural dos choques. Se assim foi, já terão, supponho, agora que ella está melhor, 

retomado esse tratamento. 

Por emquanto, não ha nada com que, de positivo, se deva assustar com respeito á guerra 

e a tropas de aqui irem para fóra. E creio, mesmo, que os rapazes na situação do Raul não correm, 

por emquanto, grande risco de serem chamados. É claro que não posso affirmar isto, mas é o 

que consta aqui. Já se o Raul estivesse cá, naturalmente teria, pelo menos, a maçada de uma 

“escola de officiaes” ou qualquer apparelho parecido. 

Salvo422 o estado nervoso em que tenho vivido, não tenho passado mal ultimamente. 

Tambem creio que não tem havido novidade na familia, salvo que a Joaquina está umas vezes 

                                                           
421 Transcrito a partir do fac-símile publicado em Fernando Pessoa en Palabras y en Imagenes. Seleccion de textos, traduccion y notas Jose Antonio 

Llardent. Madrid: Ediciones Siruela. 1995: 33. Arquivo Eduardo Freitas da Costa.  

422 PESSOA, 1999b: 215 e PESSOA, 2007: 146: «Sobre». 
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melhor, outras peor. Como eu tinha previsto, pela astrologia, a situação do Mario não só melhorou, 

mas parecea tender para melhorar cada vez mais. 

Vamos agora ao caso mysterioso que a interessa, e que a tia Anica diz não poder calcular 

o que seja. Sim, não calcula decerto; eu proprio é o que menos esperaria. 

O facto é o seguinte. Ahi por fins de Março (se não me engano) comecei a ser medium. 

Imagine! Eu, que (como deve recordar-se) era um elemento atrazador nas sessões semi-spiritas 

que fazíamos, comecei, de repente, com a escripta automatica. Estava uma vez em casa, de noite, 

tendo vindo da Brazileira, quando senti a vontade de, literalmente, pegar numa penna e pôl-a sobre 

o papel. É claro que depois é que dei por o posto423 de que tinha tido esse impulso. No momento, 

não reparei no facto; tomei-o como o facto, natural em quem está distrahido, de pegar numa 

penna para fazer rabiscos. Nessa primeira sessão comecei por fazer a assignatura (bem conhecida 

de mim) “Manuel Gualdino da Cunha”. Eu nem de longe estava pensando no tio Cunha. Depois 

escrevi mais umas cousas, sem relevo, nem interesse, nem importancia. 

De vez em quando, umas vezes voluntariamente, outras obrigado, escrevo. Mas raras 

vezes são “communicações” comprehensiveis. Certas phrases percebem-se. E ha, sobretudo, 

uma cousa curiosissima – uma tendencia irritante para me responder a perguntas com numeros; 

assim como ha a tendencia para desenhar. Não são desenhos de cousas, mas de signaes 

cabalisticos e maçonicos, symbolos do occultismo e cousas assim, que me perturbam um pouco. 

Não é nada que se pareça com a escripta automatica da tia Anica ou da Maria – uma 

narrativa, uma série de respostas em linguagem coherente. É muito mais imperfeito, mas muito 

mais mysterioso. 

Devo dizer que o pretenso espirito do tio Cunha nunca mais se manifestou pela escripta 

(nem de outra maneira). As communicações actuaes são, por assim dizer, anonymas, e sempre 

que pergunto “quem é que falla”, faz me desenhos ou escreve-me numeros. 

(Mando-lhe, junta, uma amostra simples, que não é preciso devolver-me. Nesta ha 

numeros e rabiscos, mas quasi que não ha desenhos. É o que tenho aqui á mão. É para verem 

como é o aspecto das minhas comunicações.) 

É singular que, apezar de eu não perceberb nada dos taes numeros, consultei um amigo 

meu, occultista e magnetizador (uma creatura muito curiosa e interessante, além de ser um 

excellente amigo) e elle disse-me cousas singulares. Por exemplo, eu disse-lhe uma vez que tinha 

                                                           
423 423 PESSOA, 1999b: 215 e PESSOA, 2007: 146: «facto». 
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escripto umc numero qualquer (de quatro algarismos) de que não me recórdo agora. Elle 

respondeu-me que havia cinco pessoas na casa onde eu estava. E, com effeito, assim era. Mas 

elle não me diz de onde é que concluiu isso. Explicou-me apenas que esse facto de eu escrever 

numeros era prova da authenticidade da minha escripta automatica – isto é, de que não era auto-

suggestãod, mas mediumnidade legitima. Os espiritos – diz elle – fazem essas communicações 

para dar essa garantia; e essas communicações são, por isso mesmo, incomprehensiveis ao 

medium, e de ordem que mesmo o inconsciente d’elle era incapaz de originar. 

Este meu amigo tem me explicado outros numeros assim, com egual, e curiosa, 

segurança. Só houve trez numeros que elle não comprehendeu. 

Estou contando rapidamente, é claro, e necessariamente omitto pormenores e detalhes 

interessantes. O que narro, porém, é o essencial. 

Não pára aqui a minha mediumnidade. Descobri uma outra espécie de qualidade 

mediumnicae, que até aqui euf não só nunca sentira, mas que, por assim dizer, só sentiria 

negativamente. Quando o Sá-Carneiro atravessava em Paris a grande crise mental, queg o havia 

de levar ao suicidio, eu senti a crise aqui, cahiu sobre mim uma subita depressão vinda do exterior, 

que eu, ao momento, não consegui explicar-me. Esta fórma de sensibilidade nãoh tem tido 

continuação. 

Guardo, porém, para o fim o detalhe mais interessante. É que estou desenvolvendo 

qualidades, não só de medium escrevente mas tambem de medium vidente. Começo a ter aquillo 

a que os occultistas chamam “a visão astral”, e tambem a chamada “visão etherica”. Tudo isto 

está muito em principio, mas não admitte duvidas. É tudo, por emquanto, imperfeito e em certos 

momentos só, mas nesses momentos existe. 

Ha momentos, por exemplo, em que tenho perfeitamente bocados de “visão etherica” – 

em que vejo a “aura magnetica” de algumas pessoas, e, sobretudo,i a minha ao espelho e, no 

escuro, irradiando-me das mãos. Não é allucinação porque o que eu vejo outros vêem-no, pelo 

menos, um outro, com qualidades d’estas mais desenvolvidas. Cheguei, num momento feliz de 

visão etherica, a ver, na Brazileira do Rocio, de manhã, as costellas de um individuo atravez do 

fato e da pelle. Isto é que é a visão etherica no seu pleno grau.j Chegarei eu a tel-a realmente, isto 

é mais nitida e sempre que quizer? 

A “visão astral” está muito imperfeita. Mas, ás vezes, de noite, fecho os olhos e ha uma 

successão de pequenos quadros, muito rapidos, muito nitidos (tão nitidos como qualquer cousa 
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no mundo exterior). Ha figuras extranhas, desenhos e signaes symbolicos, numeros (tambem já 

tenho visto numeros), etc.  

E há – o que é uma sensação muito curiosa – por vezes o sentir-me de repente pertença 

de qualquér outra cousa. O meu braço direito, por exemplo, começa a ser-me levantado no ar sem 

eu querer. (É claro que posso resistir, mas o facto é que não o quiz levantar nessa occasião). 

Outras vezes sou feito cahir para um lado, como se estivesse magnetizado, etc. 

 Perguntará a tia Anica em que é que isto me perturba e em que é que estes phenomenos 

– aliás ainda tão rudimentares – me incomodam? Não é o susto. Ha mais curiosidade do que 

susto, ainda que haja ás vezes coisas que mettem um certo respeito, como quando, varias vezes, 

olhando para o espelho, a minha cara desapparece e me surge um facies de homem de barba, 

ou um outro qualquer (são quatro, ao todo, os que assim me apparecem). 

O que me incommoda um pouco é que eu sei pouco mais ou menos o que isto significa. 

Não julgue que é a loucura. Não é: dá-se, até, o facto curioso de, em materia de equilibrio mental, 

eu estar bem como nunca estive. É que tudo isto não é o vulgar desenvolvimento de qualidades  

de medium. Já sei o bastante das sciencias occultas para reconhecer que estão sendo acordados 

em mim os sentidos chamados superiores para um fim qualquér, que o Mestre desconhecido, que 

assim me vae iniciando, ao impôr-me essa existencia superior me vae dar um soffrimento muito 

maior do que até aqui tenho tido, e aquelle desgosto profundo de tudo que vem com a acquisição 

d’estas altas faculdades. Além d’isso, já o proprio alvorecer d’essas faculdades é acompanhado 

d’uma mysteriosa sensação de isolamento e de abandono que enche de amargurak até ao fundo 

da alma... 

Emfim... será o que tivér de ser. 

 Eu não digo tudo, porque nem tudo se pode dizer. Mas digo o bastante para que, 

vagamente, me comprehenda. 

Não sei se realmente julgará que estou doido. Creio que não. Estas cousas são anormaes 

sim, mas não anti-naturaes. 

Pedia-lhe o favôr de não fallar nisto a ninguem. Não ha vantagem nenhuma, e ha muitas 

desvantagens (algumas, talvez, de ordem desconhecida) em fazel-o. 

Adeus, minha querida Tia. Saudades á Maria e ao Raul. Beijos ao Eduardinho. Para si 

muitos e muitos abraços do seu sobrinho muito amigo e grato 

                                                                       Fernando 
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Notas: 

a melhorou, [↑mas] parece 

b eu [↑ não] perceber 

c <o>/um\ 

d era [↑ auto-] suggestão 

e de [↑ qualidade] mediumnica 

f que [↑ até aqui] eu 

g <em> [→ que] 

h [↑ Esta fórma de sensibilidade] não 

i <†> [↑ sobretudo], 

j <propriamente †> [↑ no seu pleno grau.] 

k que [↑ enche de] amargura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 211 

 

68. Destinatário: Augusto Cau da Costa de Santa-Rita  

 

[1916, antes de 4 de setembro ?]424 

 

Meu caro Santa-Rita:425 

        Tardiamentea lhe escrevo para lhe agradecer a offerta, que me fez, do seu volume Praias do 

Mysterio. Peço-lhe que me desculpe a demora, e que attendab, para m’a desculpar, á 

circumstanciac de que demoro tudo e em todas as occasiões. Essed atrazo nunca implica menos 

consideração pelas pessoas; implica-se apenas a si-proprio. 

        Gostei extraordinariamente do seu livro, tanto da parte que já conhecia, e quee já appreciava, 

como da que foi nova para mim. Permitta-me que de entre os poemas que compõem o livro, eu 

destaquef, para a minha appreciação, maior, “Pierrot, Estatua e Esphynge”.g 

        A psyche do seu livro revela-se-me como sendo um grandeh equilibrio dentro d’aquellai 

extranheza e complexidade de sensações e de suggestões que creio o principal dever expressiva 

da arte moderna; por ter conseguido esse equilibrio – cousa rara e difficil – felicito-oj sinceramente. 

E porque nessek equilibrio consiste precisamente aquillo a que em logica se chama a differentia 

do seu livro, eu creio-me dispensado da difficil tarefa de lhe apontar quaesl aquellesm dos seus 

poemas que mais cantam á minha sensibilidade. Seria uma tarefa inutilmenten complicada, e essa 

distribuição de valores, sendo objectivamente estulta, subjectivamente nem sempre me satisfaria. 

Subjectivamente,o pela difficil comparação de uns poemas com outros, difficilmente me satisfaria. 

        Sendo de meu dever apontar aquillo que me parece ser o defeito do seu livro, acho que elle 

é fraco semprep que o Santa Rita se affasta do equilibrio que apontei e que constitue, como disse, 

a psyche do seu livro. Quero dizer, quando pretende fazer poemas excessivamente simples, falha; 

e falha tambem quando os quereq fazer excessivamenter complexos. Assim, creio falhados poemas 

como “Clara” e “O Terço de um Monge”.s 

                                                           
424 O livro de poemas Praias do Mistério foi publicado em 1916. Numa carta datada de 4 de setembro do mesmo ano (ver carta aqui transcrita, n.º 

69), em resposta a Côrtes-Rodrigues sobre o que de mais interessante se publicara em 1916, Pessoa refere este livro. A revista Ilustração 

Portugueza, n.º 543, de 17 de julho de 1916, faz uma recensão crítica a este livro. 

425 Augusto Cau da Costa de Santa-Rita, mais conhecido como Augusto de Santa-Rita (1888-1956), irmão do conhecido Guilherme Augusto Cau da 

Costa de Santa-Rita, mais conhecido por Santa-Rita Pintor (1889-1918). Em 1916, funda a revista Exílio (que terá apenas um número), com Pedro 

Meneses (pseudónimo de Alfredo Guisado), António Ferro e Armando Côrtes-Rodrigues e, entre outros, contará com a colaboração de Fernando 

Pessoa. Estará presente no funeral de Pessoa, como consta do elogio fúnebre feito por Luís de Montalvor, reproduzido no Diário de Notícias de 3 

de dezembro de 1935. 
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        Seria meu desejo cingir mais de perto o que o seu livro representa, mediante uma analyse 

psychologica detida e cauta. Mas a excessiva demorat que tal exame implicaria obriga-me a que 

d’elle me affasta (desista). 

        Renovo-lhe os meus agradecimentos e as minhas felicitaçõesu, e peço-lhe, meu caro Santa 

Rita, que creia na admiração dedicada do  

muito seu 
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Notas: 

Cópia de químico, a tinta roxa, de rascunho datilografado, frente e verso, numa folha lisa de “papel 

de cópia”. Cotas «1B/3» e «1143-38». Visível um vinco de dobra na horizontal. Apresenta um 

recorte irregular no lado direito do papel. Dimensão mais pequena que o A4. Visível uma pequena 

dobra no canto inferior direito. 

a Santa-Rita <Embora> [↓ Tardiamente] 

b atten<a>/d\a 

c c<u>/i\rcumstancia 

d Essa] no original. 

e e <de> [→ que] 

f desta<u>/q\<q>/u\e 

g Esphynge”,] no original. 

h gra<h>/n\de 

i d’<q>/a\quella 

j felicit<i>/o\-o 

k n<n>/e\sse 

l qu<e>/a\es 

m auqlles] no original. 

n inutil<e>/m\ente 

o subjectivamente,] no original. 

p sompre] no original. 

q quando <qu> [→ os quere] 

r excessiavmente] no original. 

s e O Terço de um Monge.] no original. 

t Mas <que demora> [→ a excessiva demora] 

u felicitaçãoes] no original. 
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69. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues  

Lisboa, 4 de Septembroa de 1916. 

 

Meu querido Côrtes-Rodrigues: 

        Se v[ocê] tem estado desterrado, eu sem desterro tambem o tenho estado. V[ocê] não 

imagina! Tenho passado estes ultimos mezes a passar estes ultimos mezes. Mais nada, e uma 

muralha de tedio com cacos de raiva em cima. Agora estou numa phase melhor, com episodicos426 

antemanhãs de ser-eu-verdadeiramente. Uma longa historia de Depressão, com detalhes lentes-

de-augmentar vindos427 do Exterior... Emfim... 

        Não me sobra o tempo para lhe relatar porque428 gradações de mim-e-as-cousas se me 

infiltrou este mal-de-viver. Mas alguns factos marcam estádios na minha depressão: uma grave 

doença de minha mãe, que a levou até á possibilidade da morte, masb de que hoje, felizmente, 

parece estar de todo salva; o suicidio do Sá-Carneiro, a loucura do Cunha Dias429 (um rapaz meu 

antigo amigo, muito fallador e vivo, que v[ocê] varias vezes deve ter visto na Brazileira) – tudo isto 

e eu... Intercaladamente, varias cousas de menor importancia, mas adquirindo relevoc por eu estar 

com relevo para as sentir; phenomenos nem-bons-nem-maus, mas ao principio perturbadores, 

como o apparecimento em mim de phenomenos de mediumnidade... Isto tudo e a Vida... 

        De modo que as unicas noticias que lhe posso dar de mim é que não, mas agora melhor. (A 

phrase é exactamente assim, por o meu privilegio de não me exprimir.) 

        Estou agora sahindo de um periodo de esterilidade literaria quasi total, periodo que tem 

durado muito. Estou me reconstruindo. Quando tornar a escrever-lhe – o que será para a outra 

mala – espero poder dar-me por RECONSTRUIDO EM SETEMBRO DE 1916. Além d’isso, vou fazer 

uma grande alteração na minha vida: vou tirar o accento circumflexo do meu appelido. Como (nas 

                                                           
426 PESSOA, 1945: 78; PESSOA, 1985:69 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 219 «episódicas». 

427 PESSOA, 1945: 78; PESSOA, 1985:69 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 219 «vindas».  

428 PESSOA, 1998a: 219 «por que». 

429 Uma das amizades mais duradouras de Fernando Pessoa foi a que manteve durante mais de vinte anos com o advogado, jornalista, polemista 

político, escritor e editor Alberto da Cunha Dias (1886-1947). Este nome, quase esquecido pela posteridade, não tem despertado particular interesse 

por parte dos estudiosos, para além da menção de alguns factos que o associam a Fernando Pessoa. (...) Sabe-se que o poema “Gládio”, 

programado para o número 3 do Orpheu, foi dedicado por Pessoa a Alberto da Cunha Dias, assim aparecendo tanto nas provas tipográficas da 

revista 3 como nos originais dactilografados. (...). No espólio de Pessoa há apenas duas cartas, um postal ilustrado e um telegrama de Cunha Dias, 

mas sabe-se que trocaram mais correspondência, nem toda conhecida ou localizável. (...). Quando, em Agosto de 1916, Alberto da Cunha Dias 

abandonou a mulher e a sua casa, em Sintra, mudando-se para Lisboa, o pai e o sogro, convictos de que ele teria enlouquecido, requereram o seu 

internamento psiquiátrico ao abrigo de um decreto de Maio de 1911.” BARRETO, 2012: 71-72. 
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circumstancias adeante indicadas) vou publicar umas cousas em inglez, acho melhor desadaptar-

me do inutil ^, que prejudica o nome cosmopolitamente. 

        Vae sahir Orpheu 3430. É ahi que, no fim do numero, publico dois poemas inglezes meus, 

muito indecentesd, e, portanto, impublicaveis em Inglaterra. Outra collaboração do numero: 

versos431 do Camillo Pessanha (a proposito: não cite isto a ningueme), versos ineditos do Sá-

Carneiro, A Scena do Odio do Almada-Negreiros (que432 está actualmente homem de genio em 

absoluto, uma das grandes sensibilidades da literatura moderna), prosa do Albino de Menezes 

(não sei se v[ocê] conhece) e, talvez, do Carlos Parreira, e uma collaboração variada do meu velho 

e infeliz amigo Alvaro de Campos.433 

        Orpheu 3 trará, tambem, quatro hors-textes do mais celebre pintor avançado portuguez – 

Amadeo de Souza Cardoso. 

        A revista deve sahir por fins do mez presente. Para a mala que vem já lhe poderei dar noticias 

mais detalhadas. 

        Agora vou responder aos ponctos da sua carta que teem resposta: 

        O que se tem publicado, de interesse para v[ocê], tirando o “Manifesto anti-Dantas” do 

Almada, é: 

        Luz Poeirenta434 de Silva Tavares. (Livro inteiramente sensacionista435, tanto que é dedicado á 

minha pessôa); 

        Praias do Mysterio, de Augusto de Santa-Rita. (Este deve já v[ocê] saber o que é, pois sem 

duvida o auctor já lh’o terá mandado); 

                                                           
430 “A publicação de Orpheu, n.º 3, manteve-se vigente, com alguma continuidade, até 1917, quando chegou a ser impresso um primeiro conjunto 

de provas tipográficas, e com menos continuidade depois desse anoa. [aNuma lista de vinte e seis projectos da Olisipo (circa 1921) figura em décimo 

terceiro lugar Reedição de “Orpheu” (48C-48r).] Mas apesar das constantes tentativas, o 3.º número não apareceu em vida de Pessoa.” PESSOA, 

2009: 25.  

431 PESSOA, 1945: 79; PESSOA, 1985:69 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 220 «Versos».  

432 PESSOA, 1985:69 (3.ª ed.): «Negreiros que». 

433 De um texto em inglês “publicado pela primeira vez na revista Tricórnio, 15 de Novembro de 1952, de que não consta testemunho no espólio” 

retiramos uma frase que nomeia Orpheu 3: “Álvaro de Campos is excellently defined as a Walt Whitman with a Greek poet inside. He has all the 

power of sensation that Whitman had. (...) The Naval Ode, which covers no less than 22 pages of Orpheu, is a very marvel of organisation. (...) The 

same considerations apply to the magnificent “Salutation to Walt Whitman”, in the third Orpheu.” A respetiva nota do editor esclarece. “A Saudação 

a Walt Whitman não faz parte das provas tipográficas de Orpheu, n.º 3, impressas em Julho de 1917. Mas a sua inclusão terá estado projectada 

inicialmente. Cf. a carta a Armando Côrtes-Rodrigues de 4 de Setembro de 1916: «... e, talvez, [prosa] do Carlos Parreira, e uma colaboração 

variada do meu velho e infeliz amigo Álvaro de Campos». Essa «colaboração variada» bem podia ser A Passagem das Horas ou a Saudação..., ou 

ambas, em parte. Das provas também não fazem parte os hors-textes de Amadeo de Souza Cardoso.” PESSOA, 2009: 216-17.  

434 PESSOA, 1985:70 (3.ª ed.); PESSOA, 1998a: 221 «Poeirenta,». 

435 PESSOA, 1985:70 (3.ª ed.) «sensacionalista».  
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        e não me lembro de mais nada. 

        Mando-lhe por este correio um exemplar supplementar que aqui tinha do “Manifesto anti-

Dantas.” 

        Quanto ao livro do Raul Leal, v[ocê], evidentemente, só pode alludir a um volume entitulado 

“A Liberdade Transcendente436”, que elle publicou ha uns annos; não sei onde arranjar esse livro, 

mas tractarei de fazer o que possa para lh’o conseguir. 

         O Leal está em Madrid em muito mau estado mental. Tentou ha mezes suicidar-se, atirando-

se para debaixo de um automovel. Mas escapou, mesmo sem contusões, porque o chauffeur 

desviou o carro. Agora sei que pensa em se ir alistar como voluntario no exercito francez; mas ha 

tempos que não tenho noticias d’elle. 

        Bem. Isto já é ter lhe escripto alguma cousa. Escreva v[ocê] tambem. 

        Apresente os meus cumprimentos a seu Pae, e sinta-se abraçado pelo seu muito amigo e 

dedicado 

                

 

 

 

Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta. Duas folhas de papel, escritas frente e verso e numeradas a partir 

da segunda página, a 2 e a 4. Apresenta dois vincos na vertical e um na horizontal. Com um 

pequeno rasgão na dobra do meio, do lado direito. Com a cota «Reg. 3953». Pertencente ao 

espólio de Côrtes-Rodrigues, conservada na Biblioteca Regional dos Açores, em Ponta Delgada.  

a Pessoa escreveu esta palavra na carta, mas com grafias diferentes: Septembro e Setembro. 

b <e> /mas\ 

c relevo <,> 

d <imp> indecentes  

e Sublinhado duplo, no original. 

 

 

                                                           
436 PESSOA, 1945: 80 «Trancendente». Trata-se de uma gralha. 
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70. Destinatário: Silva Tavares437  

 

                                                   

16/XII/1916. 

 

Meu caro Silva Tavares: 

        Falta-me ainda copiar umas paginas. Logo conto ter tudo prompto. Levar-lhe hei a casa hoje 

á noite ou amanhã. 

        Estes dois ultimos dias tive inesperadas cousas que fazer; de sorte que não pude completar 

a copia. 

        Muito seu 

             

 

 

Notas: 

Reprodução em fac-símile de uma carta manuscrita numa página, em papel timbrado, no canto 

superior esquerdo «LEITARIA ALEMTEJANA | DE | MANUEL ANTONIO SENGO | Manteigas, 

Pastelaria, Confeitaria, | Vinhos xxxx e Tabacos. | Rua Almirante Barroso, 12». Do lado direto está 

impresso «Lisboa, de           de 191 | Ex.mo Sr.». De facto, Pessoa alugou um quarto na casa de 

Manuel António Sengo, por volta de outubro de 1916, na Rua Cidade da Horta, 58, 1.º direito. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
437 Fac-símile em QUADROS, 1960: 141. 
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71a. Destinatário: Gerente du “Grand Hotel de Nice”438   

 

 

Apartado 147, 

Lisbonne, le 26 septembre 1918. 

 

Monsieur le gérant du “Grand Hotel de Nice”, 

                29, rue439 Victor Massé,            Paris. 

 

Monsieur: 

        Dans la dernière lettre qu’il m’a écrite, Monsieur Mario de Sá-Carneiro, décédé le 26 avril 

1916 à votre hotel,440 et qui était, comme sans doute vous le savez, un écrivain distingué, m’a 

chargé de publier ses manuscritsa inédits. J’en ai presque tous, mais il y en a quelques uns – un 

sourtout – qui sans doute sontb restésc dans la malle gardée par vous. 

        Comme il s’agit de manuscritsd d’une importance strictement et exclusivement littéraire, je 

vous serais bien reconnaissant si vous pouviez autoriser441 que mon ami, M. Carlos Ferreira, qui 

vous est connu, les retire de la malle, pour m’en faire envoi, lors de son prochain retour à Paris. 

Je pourrai, si vous le voulez, vous renvoyer ces documents aussitôt que je les aurai copiés. En tout 

cas, M. Carlos Ferreira vous donnera tous les renseignements et toutese les garanties écrites que 

vous jugerez convenables. Il est porteur d’une lettre de moi en confirmation de la présente. 

        Je sais bien que tout ceci ne devrait se faire que moyennant autorisation de M. le major du 

génie Carlos de Sá-Carneiro, père de M. Mario de Sá-Carneiro; vu, cependantf, qu’il n’est pas à 

Lisbonne, mais dans l’Afrique Orientale Portugaise (où il se trouvait déjà lors du décès de son fils), 

                                                           
438 Cópia de químico de carta datilografada.  

439 PESSOA, 1998a: 266 «Rue». 

440 “Depois de várias ameaças, Mário de Sá-Carneiro suicidou-se às oito da noite de 26 de abril de 1916, no seu quarto do Hotel de Nice, com cinco 

frascos de estricnina. José Araújo, um amigo de Paris assistiu a tudo. Durante a tarde, o poeta tinha-lhe pedido que se dirigisse ao hotel “às oito 

em ponto, sem falta”. Quando entrou no quarto, Sá-Carneiro informou-o com toda a naturalidade do mundo de que tinha tomado cinco frascos de 

veneno. Sem conseguir fazer nada que o pudesse salvar, Araújo acabou por assistir aos últimos minutos de vida do escritor, enquanto este 

“agonizava, congestionado numa ânsia horrível”, como descreveu mais tarde a Pessoa. Em cima do fogão do quarto, Sá-Carneiro deixou um 

embrulho de cartas para familiares e amigos, juntamente com um bilhete, quase ilegível, em que anunciava que se tinha matado voluntariamente. 

Mesmo nos últimos momentos de vida, o poeta não se esqueceu de Pessoa. A este, deixou também um último bilhete: “Um grande, grande adeus 

do seu pobre, Mário de Sá-Carneiro”. Rita Cipriano, no Observador, a 25 de abril de 2016, Mário de Sá-Carneiro, o poeta que os deuses amaram. 

441 PESSOA, 2007: 175 «si pouviez autoriser». 
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et que je suis assez pressé pour la publication des manuscrits en question, je me suis décidé à 

vous adresser sur ce point, en espérant de votre amabilité que vous me concédiez ce que je vous 

demande. 

        Pour votre gouverne, je puis vous dire que le manuscritg auquel je m’intéresse le plus, se 

compose de quelques pages (huith ou dix, tout au plus) avec le titre portugais “MUNDO INTERIORi”. 

        Avec mes remerciments442, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes sentiments bien distingués. 

 

 

 

Notas : 

RUA DO OURO, 87, 2.º | LISBOA | TELEPH. C. 2194». Cotas «26/79» e «1142-46». Apresenta 

dois vincos de dobra, um na vertical e outro na horizontal. Marca de água. Visíveis algumas 

manchas no papel. 

a manuscri<p>ts ] no original, emenda manuscrita a tinta preta, dois traços a cortar a letra «p». 

b <ont>/sont\ ] no original, emenda manuscrita a tinta preta. 

c reste [→ s] no original, emenda manuscrita a tinta preta. 

d manuscri<p>ts] no original, emenda manuscrita a tinta preta, dois traços a cortar a letra «p». 

e to<y>/u\tes 

f cependan<r>/t\ 

g manuscri<p>/t\ 

h <d>/ (\huit 

i INT<R>/E\RIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
442 PESSOA, 1998a: 267 «remerciements». 
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72b. Destinatário: Gerente du “Grand Hotel de Nice”443  

 

Apartado 147, 

Lisbonne, le 26 septembre 1918. 

 

Monsieur le gérant du “Grand Hotel de Nice”, 

29, rue Victor Massé, 

Paris. 

 

Monsieur: 

        Comme suite à ma lettre d’aujourd’hui, que je viene de vous envoyer par la poste, j’en écris 

la confirmation par la présente, laquelle vous sera présentée par mon ami, M. Carlos Ferreira, dont 

il est déjà question dans la lettre antérieure. 

        Il vous donnera tous les renseignements nécessaires, et toutes les garanties écrites que vous 

voudrez, afin que vous donniez votre autorisation pourque les manuscrits purement littéraires de 

feu M. Mario de Sá-Carneiro soient retirés, pour vous être renvoyés si vous voulez, de la malle qui 

était à lui et que vous avez gardée.444 

        En vous remerciant d’avance, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations les plus 

distinguées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
443 Transcrita a partir do original. Trata-se de uma carta escrita em seguimento da primeira, para o gerente do Grand Hotel de Nice. 

444 “Para lá das cartas a Pessoa e outros documentos, no interior da mala estaria também o manuscrito de um texto chamado Mundo Interior, do 

qual não há rasto. De acordo com Ricardo Vasconcelos, Mário de Sá-Carneiro “teria escrito parte desse texto em prosa, que menciona em diferentes 

cartas a Fernando Pessoa e do qual não foi publicado nada.” “Na correspondência ele não explica muito bem se teria desenvolvido muito o texto 

ou não. Mas Pessoa parecia estar convencido de que ele o tinha desenvolvido.” Rita Cipriano, Mário de Sá-Carneiro, o poeta que os deuses amaram. 

Jornal Observador, 25 de abril de 2016. 
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Figura 5. Carta datilografada a tinta azul, numa folha de papel timbrado «F. A. PESSOA | RUA DO OURO, 87, 2.º 

| LISBOA | TELEPH. C. 2194». 

 

 

 

Notas: 

Carta datilografada a tinta azul, numa folha de papel timbrado «F. A. PESSOA | RUA DO OURO, 

87, 2.º | LISBOA | TELEPH. C. 2194». Sem cota. Apresenta dois vincos de dobra, um na vertical 

e outro na horizontal. Trata-se de uma carta escrita em seguimento da primeira, para o gerente 

do Grand Hotel de Nice. Coleção particular. 
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73. Destinatário: Victoriano Braga 445 

 

Meu querido Victoriano: 

        Queria pedir-lhe um grande favor: se v[ocê], até meados de Março (não posso indicar data 

mais proxima), me poderia emprestar sessenta e dois mil reis. 

        Esta quantia, aliás exquisita, é para a reforma de uma lettra, de que sou acceitante, e que 

vem, atraves de successivas reformas, ainda do tempo do meu escriptorio. 

        A lettra venceu-se hoje, de modo que até segunda-feira, 27, tenho que arranjar o dinheiro, e 

não tenho, neste momento, de onde elle me venha. O amigo meu, que é saccador da lettra, está 

nas mesmas condições. 

        A maçada d’estas questões de lettras é que, se não pago esses 62 mil reis, fica a lettra 

protestada e eu devendo quatrocentos. 

        Se lhe fôr possivel, era um grande favor que v[ocê] me fazia. 

        Não me foi possivel hoje nem encontrar v[ocê], nem telephonar-lhe para onde v[ocê] calhasse 

estar. 

        Amanhã, domingo, tenho que estar ás 10.30 na Praça do P. Real, de modo que irei a sua 

casa ás 11. Não sei se é cedo para fallar com v[ocê]; mas aproveitoa a hora, e entrego o encontro 

ao destino. 

        Porisso mto. amo e grato 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
445 Carta transcrita a partir do original. Não foi transcrita em PESSOA, 1996, PESSOA, 1998a e PESSOA, 2007. Carta publicada em  
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Figura 6. Carta manuscrita (frente e verso), enviada a Victoriano Braga, a 25 de janeiro de 1919. 

  

 

Notas: 

Carta manuscrita, a tinta preta, em duas folhas juntas, escritas frente e verso, como fazendo parte 

de um caderno. A primeira folha apresenta uma mancha preta a meio da página. No canto superior 

direito o número «7335», escrito a lápis. Transcrito a partir do original. Coleção particular. 

a a<ss>/pro\veito 
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74. Destinatário: Senhora D. Emma446 

 

Exma. Senhora: 

Ha cerca de uma semana soube – primeiro pelo Victoriano Braga, depois pelo Ferreira 

Gomes – da doença que tinha cahido sobre o Luiz. 

Desde então tenho todos os dias tencionado ir pessoalmente saber noticias, e em tal 

periodo estou de affazeres accummulados, que não tenho podido ir. 

Nem hoje me é possivel procural-a, para lhe pedir essas noticias; e como tambem se dê 

o caso de durante estes ultimos dias não ter encontrado ninguem que pelo menos me dissesse 

como o Luiz vae passando, reslvi escrever, para lhe pedir que me informe. 

Não desejo, de modo nenhum, que a senhora D. Emma se dê ao incommodo de me 

communicar essas noticias por escripto. Basta que as dê verbalmente ao rapazito que é portador 

d’esta carta. 

Excuso de dizer, creio, que faço votos, e os votos mais ardentes e sinceros, por que o Luiz 

promptamente se restabeleça. Oxalá estes meus desejos mereçam, como creio que merecerão, a 

approvação do Destino, que elles coincidam com o que o Destino quere. 

Acceite V. Ex.ª, com esses votos, a expressão do meu maior respeito e da minha maior 

sympathia na crise de angustia e de ansiedade por que tem passado. 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
446 Carta transcrita a partir do original. Não foi transcrita em PESSOA, 1996, PESSOA, 1998a e PESSOA, 2007. 
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Figura 7. Carta manuscrita (frente e verso), enviada a D. Emma, a 1 de agosto de 1919. 
 

Notas: 

Rascunho de carta manuscrita a tinta preta, numa folha lisa (frente e verso). Visíveis três vincos 

de dobra na horizontal e um na vertical. Papel grosso, possivelmente “papel de cópia”. Apresenta 

no canto superior esquerdo um buraco, possivelmente a marca de um agrafo. O papel apresenta 

um recorte irregular nas extremidades. No lado superior direito, uma conta feita na horizontal em 

relação ao sentido da carta, escrita de cima para baixo. A conta de somar, em questão, escrita a 

lápis, apresenta o resultado de 2.266,00. Coleção particular. 
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75. Destinatário: Geraldo Coelho de Jesus447 

Lisboa, 9 de Agosto de 1919.448 

 

Geraldo:  

        V[ocê] deve ter estado apoquentado durante estes dias, e até receber o telegramma que 

acabo de lhe enviar, noticiando, finalmente, a sahida do jornal e o exito que parece estar tendo.  

        O caso é o seguinte: Na segunda-feira dirigi-me ao Diario de Noticias e falleia com o Braz, 

aliás uma pessoa sympathica e amavel, mas que, no caso de449 que se tratava, tinha a 

desvantagem de não ter nenhumas instrucções positivas suas. Apenas me disse que “era facil 

tratar lá em baixo com o Pereira da Silva (fiscal) a distribuição ás papelarias”450, e que nada havia 

tratado nem sobre venda nas ruas, nem sobre remessa para as provincias; que, mais, os 

vendedores não pegavam no jornal áb commissãoc e que seria preciso, naturalmente, dar-lhes um 

ordenado; e que, quanto ás provincias, o melhor seria fazer uma circular para mandar a todos os 

agentes (pelo menos os principaes) do Diario de Noticias e que devia acompanhar (em volume 

separado) as remessas de exemplares para as provincias.  

        Tratada a questão com o Santosd, da typographia, para devido esclarecimento, este 

concordou, na parte que se451 podia discutir com elle (por ser da sua competencia) com o que o 

Braz havia dito; e não gostou da idéa do ordenado para os distribuidores nas ruas. O caso, porém, 

é que não se pode fazer a venda assim de outra maneira.  

        Foi depois d’estas duas conferencias que lhe mandei o meu primeiro telegramma. V[ocê],452 

afinal, julgou estar tudo tratado, e nada estavae assente. Calcúlof que v[ocê] fizesse isto tudog á 

pressa, e não lh’o levo a mal, é claro; mas o diabo é que eu tambem453 não podia resolver as 

cousas assim, nem,h além de tudo mais, sabia a commissão que v[ocê] queria dar na venda do 

jornal.  

                                                           
447 Cópia, em papel químico, de carta datilografada. 

448 PESSOA, 1996: 103; PESSOA, 1998a: 294, justificada à esquerda; PESSOA, 2007: 189 «Lisboa, 9-8-1919». 

449 PESSOA, 1996: 103; PESSOA, 1998a: 294 «do». 

450 PESSOA, 1996: 103; PESSOA, 1998a: 294, transcreveu-se com aspas angulares «», que Pessoa raramente usava, influênciado pela tradição da 

língua inglesa, que previligia as aspas curvas. 

451 PESSOA, 1996: 103; PESSOA, 1998a: 294 «eu». 

452 PESSOA, 1998a: 294 «telegrama – V.,». 

453 PESSOA, 1996: 104 «também». 
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        Mandei o telegramma dizendo que esperava o seu regresso para resolver tudo, porque v[ocê] 

me deixou aqui escripto que vinha na 4.ª ou 5.ª feira, e isto não era tarde de mais.  

        Na 5.ª feira (creio) vieram aqui ao escriptorio o Soares Franco e o Barreiros para se resolver 

o assumpto, porque v[ocê] “teria uma congestão se o jornal não sahisse”; informaram-me, mais, 

que v[ocê] provavelmente se demorariai ahi para além de 5.ª feira – o que os factos, aliás, 

plenamente confirmaram. Posto isto, decidi não sperarj a sua vinda mas tratar immediatamente 

de pôr o jornalk na rua, fôsse de que modo fôsse. Avisei o Soares Franco de que naturalmente 

seria preciso dinheiro, que eu não tinha; e isto porque, dado que não havia outra maneira de fazer 

a distribuição nas ruas senão pagando aos distribuidores, eu tinha que deixar uma quantia para 

isso a quem, dentro do Diario de Noticias, trataria do caso.  

        Fiquei, depois de conversar na 5.ª feira com o Braz, de voltar ao Diario de Noticias hontem 

(sexta-feira) ás 8 da manhã454 para combinar tudo: a distribuição ás lojas com o fiscal Pereira da 

Silva, a venda nas ruas com João Silva, chefe dal distribuição.  

        Ora, veja você: Ha quatro pontos a considerar: (1) venda nas ruas, (2) distribuição ás lojas, 

(3)m distribuição aos assignantes, (4) remessas á commissão para as provincias. Nem a 

distribuição aos assignantes, nem (sobretudo) as remessas á commissão para an provinciao, eram 

as cousas de urgencia essencial; o importante era assegurar a distribuição urgente pelas ruas e 

lojas, e que essa distribuição fosse simultanea.  

        A de menos urgencia era a das remessas para a provincia, que deixei para depois das outras 

cousas; a de já maior urgencia, mas não grande, era a distribuição aos assignantes, e essa decidi 

resolver quando fosse á redacção (pois não fui na segunda-feira, visto isso de nada servir). O 

importante era lançar as bases; e as bases eram a venda nas ruas e nas lojas.  

        Tratei hontem o assumpto com os dois Silvas e ficou assente o seguinte (pois ACÇÃO não 

sahia hontem, por não haver tempo do Silva chefe de venda fallar aos rapazes):  

        1. O jornal sahia hoje, sabbado, pelo meio dia ou uma hora; (Sahiu á 1.30, creio eu) 

        2. Sahia, ao mesmo tempo, para as lojas (sob a direcção do Pereira da Silva), e para as ruas 

(sob a orientação de455 João Silva); (Assim se fez).  

        3. Todas as instrucções foram dadas, quanto á distribuição pelas lojas, conforme v[ocê] quiz, 

e esses mesmosp distribuidores deixavam exemplares em todos os jornaes. (Nãoq fui ver 

                                                           
454 PESSOA, 1996: 104 «ás 8 horas da manhã». 

455 PESSOA, 1996: 104; PESSOA, 1998a: 296 «do». Assumimos que as duas leituras são possíveis. 
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pessoalmente, mas adeante se verá que, ao que parece, a distribuição pelas lojas foi bem feita a 

valer).  

        4. Para a distribuição pelas ruas, arranjava J. Silva um homem que ganhava 3$00, e pelo 

menos dez rapazes a $25. (Arranjou, ao que vejo, um typo competentissimo, pelo formidavel 

escabeche que teem feito pelas ruas – segundor verifiquei esta tarde por uma viagem circulatoria 

no Rocios –, e a enorme venda que – sei agora – se tem dado nas ruas). (Creio que o homem 

arranjou mais de dez rapazes).  

        5. A commissão da venda no jornal em qualquer caso era de $01,2 (12 reis) por numero.  

        Ha tanta cousa a dizer-lhet que é difficil lembrar-me de tudo. Emfim, ahi vae:  

        Dos 10000 exemplares tirados, ficou assente o seguinte: 9000 para as lojas e venda avulso 

nas ruas; os 300, que v[ocê] me indicou, para os assignantes (era naturalmente isso que v[ocê] 

queria dizer, mas a empregada já tinha feitas 373 cintas), e 700 para as provincias. V[ocê] 

comprehende: para a provincia iam tambem, caso não se vendessem, parte dos 9000; e, se se 

vendessem, ia parte da 2.ª edição, que é muito possivel tenha de se tirar.  

        Fui hoje á redacção ás 3.30. Já lá tinham ido buscar 50 exemplares de uma tabacaria da 

Rua da Magdalena; e na redacção ainda não sabiam que deviam ir buscal-os ao Diario de Noticias. 

Foi o unico contratempo no meio d’istou tudo, que tão bem tem corrido. Mas, naturalmente, a 

gente da tabacaria sempre depois se informou onde estavam os exemplares para a venda. Assim 

deixei dito na redacção, e, quando eu lá estava, lá foi parar um empregado de uma tabacaria da 

Rua do Arsenal, que tinha recebido 50 exemplares, e já (só uma hora depois!) queria 100; lá o 

mandei para o chefe de venda do Diario de Noticias. Agora já não ha maisv enganos. Está tudo 

firme e assente.  

         Para a redacção mandei vir, não só 300, mas mais 200 exemplares: são para os assignantes 

e para qualquer distribuição d’esse genero, que v[ocê] quizer. Um moço, a que o dono da casa da 

Trav.ª da Cruz de Soure fallou, comprou já os sellos, e trata depois de deitar os exemplares 

cintados para assignantes a particulares no correio. Isto disse-me a dona da casa, além de varias 

outras cousas, que, por dizerem referencia ao Ferreira Gomes, não veem presentemente para o 

caso. (Com referencia ao Ferreira Gomes tenho tambem uma cousa a perguntar-lhe, motivada por 

uma observação que me fez particularmente o Santos da typographia.) Fica para quando v[ocê] 

regressar). De modo que essa questão da remessa para os assignantes está tratada: a empregada 

faz asw cintas e estampilha com as estampilhas que o moço trouxer; e o moçox vae deitar no 

correio. Em todo o caso, vou saber noticias á redacção na segunda-feira.  
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        (Interrupção: Aqui da janella do escriptorio para a Travessa da Palha, acabo de ver passar 

um miudo vendedor da Acção; só aqui neste quarteirão vendeu jornaes por toda a parte, e levantou 

a indignação de qualquer democratico456 invisivel na taberna aqui defronte).  

      Emenda: Na redacção devem estar 525 exemplares – 300 que lá foram commigo, 25 que lá 

deixei de 50 que trouxe eu mesmo, e mais 200 que mandei para lá ir.  

        Os restantes 25 dos 50 que eu trouxe, reservei-os para dar para propaganda. V[ocê] não sei 

sey queria isso, mas são só 25 e já fiz propaganda, inclusivè no Martinho da Arcada457 onde deixei 

um exemplar para a casa.  

        Hontem de tarde o Soares Franco deu-me 20$00 para despezas, que hoje deixei ao Pereira 

da Silva, fiscal. Deve chegar, creio eu, pelo menos para as despezas de alli. Foi a quantia que lhe 

pedi.  

        Paro aqui, porque lhe disse o essencial? Quero que v[ocê] acredite que tenho tratado de 

tudo, que não descurei nada, e que nada descurarei.  

        Exito: Parece-me muito grande, e que teremos que fazer segunda edição. É um escabeche 

medonho por toda a parte, e muitissima gente a comprar, e, mesmoz quem não compra, a reparar 

muito. Amanhã é que lhe poderei dizer mais alguma cousa, pois reunirei o que vir ao que colher 

por informações alheias, que mandei tirar.  

        Fica por tratar a questão das provincias, e não a posso resolver sem saber que venda se faz 

dos 10000 exemplares, e se é preciso tirar 2.ª' edição.  

        Quando é que v[ocê] vem?  

Sempre e muito seu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
456 PESSOA, 1996: 104 «democrático». 

457 Ver Anexo 16. Fotografia de Fernando Pessoa no café Martinho da Arcada (s/d.). 
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Notas: 

Cópia, em papel químico, de carta datilografada a tinta azul arroxeada, em três folhas, papel liso, 

numeradas a partir da segunda, «– 2 –» e «– 3 –». Com as cotas «1B/29» e «1142-33» na primeira 

folha; «1B/30» e «1142-34» na segunda folha e «1B/31» e «1142-35» na terceira folha. Apresenta 

três marcas de vincos de dobra na primeira folha, em toda a margem esquerda. Ligeiramente 

perceptíveis o que parecem ser um vinco de dobra na horizontal e outro na vertical, nas três folhas. 

a <g>/f\allei 

b <†>/á\ 

c commisŝao] no original. 

d <†>/S\antos 

e es<y>/t\ava 

f Calcú<m>/l\o 

g <isso> [→ tudo] 

h nem <†>, 

i <†>/de\moraria 

j <e>/s\perar 

k <jonr> [→ jornal] 

l <†>/d\a 

m (3 <. º>/) \ 

n a<s>] emenda dactiligrafada, um traço oblíquo a cortar o «s». 

o pro <a>/r\<r>/v\incia 

p memos] no original. 

q <S>/N\ão 

r segu<j>/n\do 

s Roci<l>/o\ 

t dizer-<h>/l\he 

u d’<s>/i\<i>/s\to 

v ha<†>/m\ais] no original. 

w a] no original. 

x e e o moço] no original. 

y <†>/s\] no original; falta um «e», julgarmos tratar-se de uma gralha. 

z <pelos> [→ mesmo] 
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76. Destinatário: Geraldo Coelho de Jesus458  

 

Lisboa, 10 de Agosto de 1919. 

 

Geraldoa:  

        Espero que v[ocê] terá já recebido a minha carta de hontem, e o meu telegramma de hojeb, 

que dizia assim:  

        “Urgente. Administrador Minas Porto de Moz. Exito jornal enorme/quanto aos incidentes 

Rocio leia jornaesc de hoje/escrevo carta. Fernando.”  

        O caso foi o seguinte: O exito foi verdadeiramente grande, e tivemos a sorte espantosa de 

por causa do nosso jornal ter o Rocio em estado de sitio. Isto deve v[ocê] saber pela leitura dos 

jornaes da manhã de hoje; todos se referem ao caso, mas (caso lhe escape), deve v[ocê] notar 

que O Jornal se lhe refere em um sueltod, elogioso para nós, e O Mundo tem trez referencias – o 

primeiroe suelto na segunda pagina, a primeira noticia da Ultima Hora, e um apontamento 

entitulado “propaganda sidonista”, que vem a meio da terceira pagina. Éf deliciosa, como amostra 

dos processos jornalísticos, aquella noticia de A Manhã, onde se pretende não ter visto o jornal e 

que as palavras “Ou sidonismo ou bolchevismo” vem impressas em characteres grossos por baixo 

do459 retrato – e o leitor com isto fica julgando (leia v[ocê] a noticia e aprecie) que o que queriamos 

dizer era que haviamos de pôr cá ou sidonismo ou bolchevismo. A descoberta de O Combate, de 

queg havia no jornal 3 retratos do Sidonioh tambem não é má.  

        Por toda a parte o jornal se vendeu espantosamente. Contou-me hoje de manhã o chefe da 

venda que houve tabacarias que pediram 5 exemplares, em tom de desdem, ei vieram meia-hora 

depois pedir cincoenta. A Monaco recebeu hontem 900, em varios pedidos. E ha casos innumeros 

de interesse. Por exemplo: Como se haviam esgottado os exemplares que levavam para 

distribuição ás lojas antes de o distribuidor chegar á Havaneza do Socorro (que é460 na esquina da 

Rua da Palma para a Rua de S. Lazaro), esta tabacaria não recebera hontem jornaes. Eu passei 

por lá, e como levasse ainda onze461 dos vinte e cinco que trouxera commigo, deixei lá dez. Hoje, 

como quiz ir ao D[iario] de N[oticias] ás oito da manhã, passei antes da tabacaria estar aberta, 

                                                           
458 Cópia, em papel químico, de carta datilografada. 

459 PESSOA, 1996: 106; PESSOA, 1998a: 299 «de». 

460 PESSOA, 1996: 106 «á». 

461 PESSOA, 1996: 106; PESSOA, 1998a: 300 «doze». 
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mas soube por um empregado, que alli estava á espera que o patrão abrisse a porta, que no 

momento depois de eu sahir, e quando ainda o patrãoj tinha os jornaes na mão, se venderam dois. 

Isto é perfeitamente typico do que tem acontecido. Quando vim do D[iario] de N[oticias] fui 

comprar tabaco á Tabacaria Ingleza, do Caes do Sodré, para onde não tinham mandado ainda; 

estive lá uns dois minutos, e entraram trez individuos a pedir a Acção; é claro que remetti 

immediatamente o dono da loja para a casa de venda do Diario de Noticias.  

        Quando cheguei á casa de venda do Noticias, fui recebido com enorme enthusiasmo pelo 

chefe da venda, pelo fiscal e outros, incluindo um sidonista que desconheço. Estavam todos 

enthusiasmados, como se fossem creanças, com o escabeche que tinha havido na vespera á 

noite.  

        Na redacção, onde fui em seguida, soube que tinha apparecido462 um individuo 

indignadissimo porque dois marinheiros lhe tinham rasgadok um numerol do jornal, que estava a 

ler. Deixou a morada e nomes de testemunhas; as trez testemunhas são os individuos que 

escreveramm a carta que vem na Epocha de hoje; o que a carta não diz é que umn d’elles pregou 

uma formidavel descompostura no cabo de marinheiros que rasgou o jornal. Fui hoje a casa do 

individuo que fez a queixa na redacção; afinal vim a fallar com elle na Rua do Jardim do Regedor.463 

Imagine v[ocê] que é um engraxador, um rapazito de uns 17 annos; contou-me como a cousa se 

passou e disse-me que tinha em casa todos os trez numeros do jornal, que colleccionava. 

Realmente estas cousas chegam a ser enternecedoras. Tenho aqui no escriptorio o numero 

rasgado, que elle deixou na redacção, como recordação.  

        Não sei se o jornal terá que fazer segunda edição: é assumpto para decidir amanhã. V[ocê] 

comprehende: pode dar uma venda grande, e comtudo não esgottar a existencia. O chefe de venda 

calcula entre 1000 e 2000 o numero de exemplares queimados pelos varios formigas no Rocio. 

Depois se verá. (Devo dizer que me parece que varios typos fizeram do jornal “bandeira”o, isto é, 

andaram agitando o retrato do Sidonio por toda a parte, e foi naturalmente qualquer cousa d’essas 

que fez nascer a idéa464 de dar cabo dos exemplares a alguem.)  

        Em summa: um grande exito, e creia v[ocê] que O JORNAL ESTÁ LANÇADO.  

        Agora são precisasp as seguintes cousas:  

                                                           
462 PESSOA, 1996: 107 «aparecido». 

463 PESSOA, 1996: 107; PESSOA, 1998a: 300 «na Rua Jardim do Regedor.». 

464 PESSOA, 1996: 107 «ideia». 
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        1. Arranjar outra redacção: uma redacção definitiva, por assim dizer, ou então uma redacçãoq 

constante de uma mesa de pinho e um banco em um quinto andar, para poderem ir lá destruir 

aquillo. Digo isto porque tenho um projecto splendidor, mas arriscado, para o numero 4. V[ocê] 

nem calcula o que é!  

        2. Organizar a empreza do jornal.  

        3. Fazer um numero 4 sensacional e forte, e um pouco menos “revista” do que estes teem 

sido, tendo só de pesado o fim do meu artigo “A Opinião Publica”.  

        Para tudo isto eu precisava fallar maduramente com v[ocê]. Quando é que v[ocê] vem? Ou, 

não podendo vir v[ocê], poderia eu ir ahi, sem ter que ir no comboio?  

        Outra cousa, e sem relação nenhuma com o jornal: Quando se arranjar a “redacção 

definitiva”, v[ocê], como naturalmente não quer ficar com os quartos da actual redacção, deixe 

que eu fique em logar de v[ocê]. Gostava de morar alli, porque é um logar muito mais agradavel 

do que a casa onde moro, e onde sinto a oppressão dos espaços demasiado pequenos.  

        Vou amanhãs á redacção ás 11 horas, para orientar a empregada na dobragem dos jornaes, 

etc. O jornal tem que ser dobrado ao contrario, com a primeira pagina para dentro, para o não 

roubarem no correio; a cinta tambem465 não deve levar carimbo da Acção.  

      Os democraticos que eu conheço estão indignadissimos commigo. Um, que foi secretario do 

Leonardo Coimbra, manifestou-se-me muito desgostoso (é bom rapaz e tem por mim 

consideração) por lhe constar que eu não só “era da Acção”, mas andava mesmo a fazer as vezes 

do director.  

        Em todo o caso, ninguemt diz mal do jornal senão466 por qualquer razão politica; ha, é claro, 

uma excepção – o Numa.  

        Bom, agora mais nada. O que houver de interessante, contarei. Escreva para o Apartado 

(147).  

       Um grande abraço do  

 

 

 

 

                                                           
465 PESSOA, 1996: 107 «também». 

466 PESSOA, 1996: 107; PESSOA, 1998a: 302 «do jornal, senão». 
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Notas: 

Cópia, em papel químico, de carta datilografada a tinta azul arroxeada, em três folhas, papel liso, 

numeradas a partir da segunda, «(2)» e «(3)». Com as cotas «1B/21» e «1142-36» na primeira 

folha; «1B/22» e «1142-37» na segunda folha e «1B/23» e «1142-38» na terceira folha. Apresenta 

três marcas de vincos de dobra na primeira folha, na margem superior esquerda. Ligeiramente 

perceptíveis aquilo que parece ser um vinco de dobra na horizontal e outro na vertical, nas três 

folhas. 

a Ger<l>/a\<a>/l\do 

b <r</h\oje 

c jorna<s>/e\<e>/s\ 

d <†> [→ suelto] 

e <r>/p\rimeiro 

f <S>/É\ 

g deque] no original. 

h Sido<,>/n\io 

i <a>/e\ 

j patra o] no original. 

k <roubado> [→ rasgado] 

l num<r>/e\ro 

m e<c>/s\creveram 

n <el> [→ um] 

o <†> [→ “bandeira”] 

p preci<†>/s\as 

q re<a>/d\<d>/a\cção 

r <e>/s\plendido 

s amanh<á>/ã\ 

t <por questãoque> [→ ninguem] 
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77. Destinatário: Geraldo Coelho de Jesus467  

 

Lisboa, 12 de Agosto de 1919. 

 

Geraldo:  

        Mandei-lhe hontem um telegramma Alvaro de Campos, pelo menos no tom, e que dizia 

assim: “Extranho absolutamente falta suas noticias / conveniente sua vinda”. Realmente achei 

demais que v[ocê] achasse interessante não me dizer para cá nada, e eu que me entretivesse 

como pudesse. O Soares Franco, porém, com quem fallei hoje, disse-me que v[ocê] tinha tido 

immenso que fazer468, e que estava começando uma carta para mim. Emfim... Não podia v[ocê] 

ter escripto um postal?...  

        Olhe lá: qual foi a graça especial que v[ocê] achou em deixar aqui tudo desorganizado? Não 

me refiro só á questão (já resolvida) da sahida do jornal; refiro-mea agora á historia de na redacção 

não saberem o que haviam de fazer com os exemplares para Lisboa e para as Provincias, etc., 

etc. Hontem, assustada, a empregada raspou-se da redacçãob, a dona da casa veiu aqui afflicta 

ao escriptorio, para eu tirar de lá quanto antes os jornaes que lá estavam (isto, ou cousa parecida), 

e o moço, que estava encarregado de deitar os jornaes no correio, teve medo de os levar para lá.  

        Resolvi isto hoje, indo á redacção e mandando vir para aqui, pelo mesmo moço, mas dentro 

de um sacco, todos os exemplares que lá estavam, os cintados e estampilhados, os simplesmente 

cintados, e os que sobraram d’este trabalho (estavam lá, como lhe disse, ao todo 525). Ora, tanto 

a dona da casa, como a empregada, dizem que v[ocê] o que lhes disse é que mandassem todos 

para o correio, mas só os de Lisboa com estampilha; isto é, os para a Provincia deviam ir para o 

correio sem estampilha! Tanto eu, como o dono da casa, fizemos certo escarcéu com esta 

explicação, que a dona da casa repetiu varias vezes, com a maior segurança. Trouxe (emfim) para 

aqui tudo; e verifiquei que, antes de se mandar para o correio qualquer cousa, tenho que verificar 

os endereços, etc., pois não me parece que a pequena que lá estava seja dotada de uma grande 

aptidão para empregada de escriptorio, apezar, coitada, de mostrar boa-vontade. Vou ver se 

verifico isto hoje, refaço varias cintas, e deito todos os de Lisboa no correio amanhã. (E isto tenho 

eu que fazer tudo sòsinho, e com cartas sobre cartas que fazer aqui e no escriptorio do Avila, e 

                                                           
467 Cópia, em papel químico, de carta datilografada. 

468 PESSOA, 1996: 108; PESSOA, 1998a: 303 «tinha immenso que fazer». 
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com assumptos meus que tratar, e todos estes dias a estar no Diario de Noticias ás 8 da manhã, 

etc., etc.!) (Bem, ha de se ir fazendo. O que me falta é v[ocê] ainda no fim achar que foi tudo 

muito mal e muito devagar.) Quero ver se hoje venho aqui para o escriptorio de noite, e despacho 

a revisão e re-confecção das cintas precisas para Lisboa, para, como disse, os jornaes para Lisboa 

irem para a caixa amanhã. Naturalmentec, tenho depois de os ir eu deitar no correio por varias 

doses e em varios marcos. Vamos a ver).  

        A proposito: Tambem para aqui469 vieram, trazidos pelo José Pereira, fiscal do D[iario] de 

N[oticias], 300 exemplares, dos que ainda lá estavam, pois, ao que parece, a empreza do D[iario] 

de N[oticias] não quere lá exemplares. Pelo menos, veiu indicação nesse sentido do Santos da 

typographia para o José Pereira, que me disse isto hoje ás 8.30 da manhã, e eu então combinei 

com elle virem todos os exemplares aqui para o escriptorio. Elle começou a trazel-os, como disse, 

e trouxe 300; mas voltoud meia-hora depois e levou 100 para uma tabacaria qualquer. (Este José 

Pereira é o que dirige a venda nas lojas, isto é, a distribuição470 ás lojas).  

        Hoje, um pouco mais tarde, veiu o João Silva, chefe da venda do Diario de Noticias, que é 

quem dirige a outra parte da venda – a venda aos rapazes (ardinas), ou, antes, quem arranjou 

quem a dirigisse (e por signal foi magistralmente dirigida). Deu-me a seguinte noticia firme: Foram 

5000 os exemplares destinados á venda nas ruas; venderam-se 4079, as sobras são 200, e os 

marinheiros e “defensores” queimarame e inutilizaram 721.  

        Informações do João Silva (estivemos aqui no escriptorio a conversar muito tempo e com 

grande interesse): Se não tem acontecido a queima, tornando portanto impossivel prosseguir 

activamente a venda nas ruas, a venda era para 20000 exemplares, devendo tirar-se uma 2.ª 

edição de 10000. Agora, e como as cousas estão, o melhor é não tirar segunda edição, de mais 

a mais que ainda ha umas sobras (os taes 200). O que não ha duvida (disse-me elle com enorme 

alegria) é quef o jornal está definitivamente lançado. Elle calcula uma grande venda ao numero 

seguinte, logo que tenha uma boa gravura; mas isto de471 boa gravura, é porque eu lhe disse que 

Acção tiraria a desforra do que lhe fizeram só com a gravura que viria no proximo numero. Não 

lhe disse a elle o que era, nem o digo a v[ocê] em carta, não vá alguem ler. (Só disse ao Mario e 

ao Raul aqui no escriptoriog, e elles não repetem; ficaram ambos encantados com a idéa; 

                                                           
469 PESSOA, 1996: 109: «qui». Trata-se de uma gralha. 

470 PESSOA, 1996: 109; PESSOA, 1998a: 304 «isto é, distribuição».  

471 PESSOA, 1996: 109 «de». 
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concordaram que só a gravura vale mais que todos os insultos e sueltos que se dirijam aos 

“defensores”).  

        O João Silva tambem me contou a habilidade com que o “director” dos ardinas tinhah salvo 

varios exemplares – um grande numero. Metteu-se (logoi que viu a historia embrulhando-se) no 

meio dos formigas, fingiu-se democratico, e atirou-se a quantos ardinas pôde, arrancando-lhes os 

jornaes; e elles, percebendo logo a fita, e conhecendo-o, foram fazendo “protestos” e deixando 

que ellej levasse um grande numero de exemplares. Assim salvou muitos; mas, aok que parece, 

teve que andar fugido o resto do dia; pois deram com a marosca e andaram a procural-o por toda 

a parte, até em casa e na officina (uma officina qualquer ondel elle vae ou onde está). 

        O João Silva temm lá o dinheiro das vendas,n e perguntou quando eu queria fazer contas; eu 

disse que isso ficaria para quando v[ocê] viesse, o que devia ser na quinta-feira (assim me disse 

o S. Franco). A razão de addiar isto é que elle me disse que os ardinas pediam 26 reis (se fosse 

possivel) em vez de 28 por exemplar;472 disse que elles mereciam por todo o trabalho que tiveram 

e a enorme propaganda (o que aliás é verdade, como os resultados mostraram). Eu, porém, disse 

que só v[ocê] podia resolver esse augmento de commissão, como elle bem devia comprehender, 

e porisso marquei as contas para quando v[ocê] vier. – O José Pereira, o da distribuição ás lojas, 

ainda não deu nota de exemplares vendidos; mas isso é trabalho mais lento, é claro. São ambos 

homens de confiança, v[ocê] comprehende; e isto das lojas continúa mais tempo que a venda nas 

ruas.  

        O que não ha duvida é que ha grande enthusiasmo entre ardinas e tudo isso por causa da 

Acção. O José Pereira e o João Silva estavam animadissimos, sobretudo esteo ultimo. Em tudo 

estes me teem tratado com a maior sympathia e com o maior interesse pelo jornal.  

        Dos 20$00 que o Soares Franco deu, só se gastaram 8$00. V[ocê] bem vê que não foi muito 

para ordenados dos ardinas. O João Silva lá tem os 12$00, que ficam para entrega quando elle 

fizer contas. É claro que é preciso estudar quanto se ha de dar a estes dois homens. Não sei 

quanto isso é, ou deve ser, ou costuma ser. Depois estudaremos isso juntos. Elles (como v[ocê] 

vê porp o que lhe conto) merecem ser recompensados.  

         Ha tanta cousa a contar-lheq que mal me posso lembrar de tudo. Alguns detalhes:          

        Os ardinas fizeram boycottage ao Mundo no dia seguinte ao incidente com a Acção; assim 

me contaram, e não sei se é certo. O que o dono da casa onde móro viu é um exemplar do Mundo 

                                                           
472 PESSOA, 1996: 109; PESSOA, 1998a: 305 «por exemplar:». 



 | 238 

 

rasgado em quatro e coberto de merda der cavallo, posto no passeio e cercado de ardinas, nem 

mais nem menos do que defronte da succursal do Seculo! Isto foi, creio eu, no domingo de manhã.  

        Seu irmão Antonio, que esteve aqui hoje no escriptorio, assistius a parte das scenas de “auto-

de-fé”. Os mais indignados, diz elle, não eram marinheiros, mas typos já de alguma civilização. 

Chamaram-nos todos os nomes d’este mundo, e gritavam coisas como “Olhem como elles se 

desmascaram!” “Ora cá está o jornal industrial!” “Que grandes malandros, a fingir que não tinham 

politica, e apparecendo agora com esta!” etc., etc. O Sá Cardoso, no parlamento, e em resposta 

ao Affonso et Mello, disse (não vem nos jornaes) que, embora não approvasse a queima dos 

jornaes, era, em todo o caso, de extranhar que estes retratos apparecessem justamente quando 

se falla em movimentos revolucionarios!u  

        No Ministerio dos Abastecimentosv houve hontem grosso chinfrim por causa do Jornal ou da 

Acção. Estava um fiscal a lel-o á porta e um marinheiro arrancou-lh’o da mão, apanhando 

immediatamente um estalo que o virou para o meio da rua. (Por infelicidade para o marujo, foi 

arrancar o jornal das mãos de um dos peiores vinte e setew de abrilistas que lá ha). Depois deu-se 

egual scena lá dentro do Ministerio por causa da Acção e do jornal, e os fiscaesx sidonistas fizeram 

um escabeche medonho, declarando-se sidonistas em altos berros, etc., etc.  

        Voltando ao assumpto das remessas do jornal:  

        Tenciono fazer o seguinte:  

        l. Escrever amanhã, ou ainda hoje (se tiver para isso tempo e cabeça) ás duas agencias de 

jornaes, no Porto e em Coimbra, que o José Pereira me indicou hoje de manhã (por signal que a 

do Porto foi assaltada hontem á noite) perguntando se querem receber lá Acção e quantos 

exemplares querem. Tenciono mandar 300 para o Porto (foi o que me recommendaram) e 200 

para Coimbra – ou talvez escreva tambem para Faro e divida os 200 entre Faro e Coimbra.  

        2. Expedir amanhã todos os que vão pelo correio para Lisboa, depois de devidamente 

verificadas as cintas e feitas novas cintas onde fôr preciso.  

        3. Expedir depois de amanhã os que vão cintados para a provincia.  

        Não me parece que farei asneira. Estas cousas não podem ir depressa, porque (excepto no 

que respeita á venda em Lisboa, em que os dois “chefes” da venda teem sido excellentes e 

competentissimos) não tenho ninguem que me ajude, e eu não posso dedicar todo o dia só a isto. 

Mas, ao menos, se não podem ir depressa, hão de ir bem; e, de resto, o facto de se tratar de um 

quinzenarioy torna a demora menos notavel, e o grande rèclame ajuda muito.  
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        Participo-lhe que a minha situação está um pouco enrascada, em virtude de ter pago (eu!) 

doze mil reis da renda473 da redacção, por a dona da casa se queixar que não tinha dinheiro 

nenhum, por o marido lh’o ter gasto ao jogo. Isto, porém, não faz grande mal; só lh’oz cito para 

mostrar que tenho tido interesse por tudo e tenho procurado resolver tudo o melhor possivel. 

Verdade seja, como a renda devia ter sido paga no dia 5, paguei para evitar qualquer tentativaaa 

de nos deixar sem redacção, baseada na falta de pagamento da renda. Não creio que fizessem 

isso, mas nunca fiando...  

        Adeus. Ainda tinha naturalmente mais cousas para lhe contar, mas não tenho agora a cabeça 

presente. Nem naturalmente escrevo já hojebb para Porto, Coimbra e Faro; sobre ser tarde, nem 

posso.  

        Um grande abraço do  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
473 PESSOA, 1996: 111; PESSOA, 1998a: 308 «de renda». 
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Notas: 

Papel químico de carta datilografada a tinta arroxeada, em quatro folhas, papel liso, numeradas a 

partir da segunda, «(2)», «(3)» e «(4). Com as cotas «1B/25» e «1142-39» na folha um; «1B/26» 

e «1142-40» na folha dois; «1B/27» e «1142-41» na terceira e «1B/28» e «1142-42» na quarta.  

a refiro<m> -me] no original, emenda datilografada, com um traço oblíquo a cortar o «m». 

b <†> [→ redacção] 

c Naturalme<,>/n\te 

d vo<†>/l\tou 

e <†> [→ queimaram] 

f q<i>/u\e 

g ecriptorio] no original. 

h ti<j>/n\ha 

i <m>/l\ogo 

j elle<s>] no original, emenda datilografada, com um traço oblíquo a cortar o «s». 

k <q>/a\o 

l on/d\e 

m João Silvatem] no original. 

n <contas,> [→ vendas,] 

o sobretudoeste] no original. 

p <pol> [→ por]  

q <†> [→ a contar-lhe] 

r da] no original. 

s assitiu] no original. 

t <d>/e\ 

u movimentosrevolucionarios!] no original. 

v Abast<a>ecimentos] no original, emenda datilografada, com um traço oblíquo a cortar o «a». 

w vinte e ete no original. 

x <†> [→ e os fiscaes] 

y umquinzenario] no original. 

z mh’o] no original. 

aa <†> [→ tentativa] 

bb h<p>/o\je 
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78. Destinatário: Geraldo Coelho de Jesus474  

Lisboa, 13 Agosto 1919. 

 

Geraldo:  

        Tencionava já não lhe escrever hoje, por julgar que v[ocê] vinha amanhã. Acabo, porém, de 

receber o seu telegramma urgente, dizendo: “Intensifique distribuição providencia”, suppondo eu 

que a ultima palavra quere dizer “provincia”.  

        Os exemplares que restam (sobras) estão aqui todos no escriptorio do Mario; por signal que 

o Mario não acha muita graça ao caso, tendo-se, de mais a mais, dado a circumstancia de 

apparecer aqui hoje um ardina a pedir 50 exemplares, que eu lhe vendi. Este ardina disse-me que 

até ao fim do mez Acção se vende. Deve, portanto, esgottar-se a edição. As “sobras” que aqui 

estão devem ser mais uns 1000 exemplares ou cousa assim, que vieram hoje do fiscal José 

Pereira; são as sobras das vendas para as lojas, e não seia se nellas estão incluidas as 200 Acções 

que são as sobras da venda nas ruas, e que o João Silva me disse que havia, como lhe expliquei 

em carta de hontem. Digo que chegaram hoje “mais” uns 1000 exemplares; os que cá estavam 

eram os que vieram da redacção. (Boa piada: já não me lembro se hontem vieram tambem alguns 

exemplares do Diario de Noticias para aqui. Veja v[ocê] se lhe digo isso na minha carta de hontem. 

Só quando deitar contas a isto tudo é que torno a saber onde tenho a cabeça).  

        O caso é que não ha medo de não haver um triumpho; o triumpho, de resto, já se deu.  

        Os exemplares para Lisboa estão trez-quartas partes no correio. Agora, quando sahirb a deitar 

esta carta, levo a quarta parte que me resta. Eu é quec os tenho deitado a todos; ninguem mais 

quere pegar nelles, nem mesmo o rapazito aqui do escriptorio.  

     Escrevi hoje para o Porto e para Coimbra. Para Faro escrevo amanhã, porque ainda não sei a 

quem escreva. Isto são cartas commerciaes, é claro, a agencias de jornaes, e não a particulares.  

        Diz v[ocê] que eu intensifique a distribuição pelas provincias. Olhe lá: quantas pessoas é que 

eu sou? V[ocê] talvez ache que eu tenho feito pouco, e que outra pessoa qualquer teria feito muito 

mais...  

        No meio d’isto tudo o mais interessante é que o numero 4 tem que sahir breve, e nada feito. 

Tem que se combinar muita cousa; tem que se organizar toda a vida do jornal; e v[ocê] sem dizer 

nada.  

                                                           
474 Cópia, em papel químico, de carta datilografada. 
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        O Simão de Laboreiro offereceu-me escrever no numero 4 um artigo sobre o Sidonio; o que 

eu acceitei immediatamente. Depois lhe explicarei isto tudo.  

        Outra razão para v[ocê] cá estar é que contra v[ocê] se está fazendo uma campanha – não 

campanha ás claras e de escandalo estylo Orpheu, mas campanha ás escuras, tendendo a fazer-

lhe mal entre os elementos conservadores e sidonistas. Eu já suspeitava d’isso, e o José Celestino 

confirmou-me isso hontem, como já antes de hontem nisso me havia fallado, sem eu lhe fallar no 

assumpto. Olhe que não tem graça nenhuma, de mais a mais com a campanha, creiod que 

insistente e constante, que nos cafés se tem feito contra v[ocê], e cuja autoria suspeito.  

        Não escrevo mais, porque o que de importante havia a dizer-lhee é longo e complicado de 

mais para se poder metter numa carta.  

        Um grande abraço  

 

 

 

 

Notas: 

Cópia, em papel químico, de carta datilografada a tinta azul arroxeada, em duas folhas, papel liso, 

a segunda numerada «(2)». Com as cotas «1B/32» e «1142-43» na primeira folha; «1B/33» e 

«1142-44» na segunda folha. Na folha 2, a meio da página, no lado esquerdo, visível uma mancha 

esborratada pela tinta do químico daquilo que parece ser uma impressão digital. 

a <As que já cá estavam eram as> [→ e não sei] 

b s/a\hir 

c Eu <qu> [→ é que] 

d <aliás> [→ creio] 

e dizer-mhe] no original. 
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79. Destinatário: Luiz de Montalvor475 

 

Faro, 30 de Agosto de 1919. 

Meu querido Luiz: 

        V[ocê] deve receber esta carta remettida, por portadora, do escriptorio do meu primo; é que, 

não tendo a certeza absoluta se o numero da sua porta é ou não é 22b, mandoc esta carta dentro 

de outra para o Mario Freitas e peço-lhe que a mande a v[ocê] logo que a receba. 

        Depois de uma viagem cujos detalhes o Mario Freitas lhe poderá fornecer, porque os narro 

em uma carta para elle, e de ter recebido, pouco depois de chegar, a visita do Alvaro de Campos, 

installei-me aqui, por os poucos dias que aqui estarei (não devod estar aqui senão até 3 ou 4 de 

Setembro), no Grande Hotel, para onde v[ocê] pode escrever se me quizer dar essa alegria. 

        Em momentos vagos, tenho meditado o plano da nossa Emprezae (emendo nitidamente, 

pondo E maiusculo), e cada vez acho a idéa melhor. Tenho esboçado alguns planos476 (vagos ainda, 

por o meu pouco conhecimento do assumpto), que quando chegar a Lisboa lhe contarei, se 

estiverem em estado, dentro do meu cerebro, de se poderem já narrar em linguagem 

comprehensivel. Irei vendo se a reduzo a esse estado. 

        Tenho immensa pena de não ter podido ir a sua casa no dia 27 á noite, mas foi nesse mesmo 

dia, ás 4 horas da tarde que recebi a noticia que me obrigou a arranjar a minha viagem para o dia 

seguinte – o que me não dava tempo quasi para os proprios preparativos de viagem, quanto mais 

de desviar uns momentos (embora fossem agradavelmente passados, como seriam) para outro 

assumpto. 

        Como se dá a coincidencia de a minha familia ser do Algarve, e eu, para vir fallar com elles, 

ter portanto de vir exactamente á provincia onde teve inicio a idéa do Porfirio, eu faço o seguinte: 

não fallo absolutamente a ninguem no assumpto, digo que não sei nada, etc. Não que eu fosse 

fallar a alguem da Empreza; isso não, nem aqui nem ahi, pois se trata de um segredo commercial 

nosso. Mas poderia acontecer, por exemplo, que alguma pessoa intima e de confiança do Porfirio, 

e que saiba do caso e esteja aqui, sabendo da minha estada, e se me conhecesse ou viesse a 

                                                           
475 Carta manuscrita transcrita a partir do original. Não foi transcrita em PESSOA, 1996, PESSOA, 1998a e PESSOA, 2007. Esta carta figurou na 

Exposição realizada aquando do 1.º Congresso de Estudos Pessoanos, em 1978, com o n.º 67 do catálogo. 

476 “As referências autónomas à Olisipo começam a aparecer com mais frequência a partir de 1919: num plano de vida («rectificação pessoal», 

chama-lhe ele) datado desse ano por Richard Zenith e por este relacionado com a empresa que iria surgir oficialmente dois anos depois.” E, em 

notas, p. 189: “A qual, por esta altura, e de acordo com um caderno datado de 17 de Junho de 1919, ainda não tinha nome definido (podia 

chamar-se também Cosmópolis): Zenith, cit., pp. 180-181 e 416. Mas Cosmópolis (...) era muito mais que uma editora.” FERREIRA, 2005: 73. 
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conhecer, me viesse fallar, ainda que em conversa, da Empreza. Mesmo neste caso (porque eu 

não posso ter a certeza que essa hypothetica pessoa seja na verdade da intimidade ou da 

confiança do Porfirio), ficaria v[ocê] e elle avisados que eu, para não fazer asneira, do mesmo 

modo direi que ignoro tudo, que não sei nada. Isto prevendo uma vaga hypothese, e o caso da 

pessoa hypothetica depois se offender com a minha attitude. Era isto que eu lhe queria dizer 

quando o encontrei, com sua mulher, no dia mesmo em que parti; eu cá, porém, com tanta pressa 

que mal lhe pude dizer que “aqui nem de leve fallaria no assumpto”, quanto mais explicar-lhe o 

sentido d’isso. 

        A haver qualquer cousa interessante a contar-me, escreva – ou v[ocê] ou o Porfirio, a quem 

dê saudades minhas e cada vez mais felicitações pela idéa. 

        Dê v[ocê] os meus respeitos a sua mulher e saudades ao Dantas, e receba um grande abraçof 

do  

sempre e muito seu 
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Figura 8. Carta manuscrita enviada a Luís de Montalvor, a 30 de Agosto de 1919. 

 

Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta, em três folhas lisas, frente e verso, numeradas a partir da página: 

«2», «3», «4» e «5». Folhas agrafadas no canto superior esquerdo. Visível um pequeno rasgo logo 

abaixo do agrafo. Apresenta um vinco de dobra na vertical e um outro, na horizontal, em todas as 

folhas. Sem cota. Coleção particular. 

a por <mão> [→ portador] 

b 2<1>/2\ 

c man<e>/d\<i>/o\ 

d d<†>/e\vo 

e <e> [↑ E] mpreza 

f ab<a>/r\<c>/a\ço 



 | 246 

 

80. Destinatário: Director Diario de Noticias477 

 

 

Exmo. Senhor Director do Diario de Noticias:478 

        No numero de hoje do jornal, que V. Exa.a proficientemente dirige, e com relação a um 

incidente, que occorreu em S. Carlos com uma opera do meu amigo, o compositor  Ruy Coelho, 

apparece publicada uma carta que varios nomes, e entre elles o meu,b assignam.479 

        Como essa carta, inserta como foi no Diario de Noticias, constitue um documento publico, 

peço a V. Exa. que me seja dado tornar egualmente publico o facto de que nem a assignei, nem 

d’ella tive aviso ou conhecimento que precedesse a leitura no seu jornal. 

        Não intendo, com esta declaraçãoc, oppôr opinião alguma áquella que a carta manifesta, 

tampouco appoiar ou defender os que na mesma carta se censuram. Intendo, tão-sómente, dizer, 

primeiro, que não assignei essa carta porque não a assignei; segundo, que, ainda que me 

houvessem pedido para assignal-a, o não teria feito, e por trez razões: 

        1.ª – Não ouvi o trabalho de Ruy Coelho, nem, que o tivesse ouvido, poderia ter quanto a 

elle uma opinião, sendod que nada intendo de musica, porisso me abstenho de ter ou sentir 

opiniões relativas a essa arte. 

        2.ª – Em materia artistica ou litteraria, não assigno solidariamente com pessoa alguma; 

mórmente o não faria onde, a assignar, teria que o fazer de cruz. 

        3.ª – Ainda que, por amisade ou outro qualquer impulso morbido, eu fosse levado a 

contrariar qualquer dos dois propositos razoaveis, que deixo indicados, não o faria porcerto para 

subscrever o documento, cujo theor e redacção os leitores do Diario de Noticias tiveram hoje o 

desprazer de conhecer. 

        Dado o melindre da situação creada a quem, vendo see forçado a repudiar a inserção do seu 

nome, o tem que fazer em materia relativa á defeza da obra de um seu amigo, peço a V. Exa. que, 

no caso que qualquer circumstancia impida esta carta de ser publicada na integra, e com as 

explicações que contém, ella seja de todo annulada, não se lhe fazendo mesmo referencia.480 

                                                           
477 Cópia de carta datilografada. 

478 PESSOA, 1996: 121 «Diario de Noticias». 

479 A carta foi publicada no Diário de Notícias de 9 de março, na segunda página. Entre os subscritores da carta a defender a ópera Auto do Berço, 

de Ruy Coelho, estão os nomes de António Ferro, Almada Negreiros, Augusto Ferreira Gomes, João Corrêa d’Oliveira, entre outros.  

480 “Não querendo publicar a carta toda, o jornal, em conformidade com o pedido do remetente, não lhe fez qualquer referência.” PESSOA, 2007: 

460. 
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        É o que desde já agradece o  

de V. Exa. 

cdo. atto. e venr. 

 

9.3.1921. 

 

 

 

Notas: 

Cópia de químico de carta datilografada, a tinta azul, numa folha lisa e com uma emenda 

manuscrita, a tinta preta. Visível um vinco de dobra na horizontal. Apresenta alguns rasgões nas 

margens da folha e falta um pedaço de papel na margem inferior direita. Com as cotas «1B/20» 

e «1141-119». 

a V.Exa.] no original. 

b meu/, \] emenda manuscrita a tinta preta. 

c de<d>/c\<r>/l\<c>/a\<a>/r\<ç>/a\<ã>/ç\<o>/ã\o 

d s<d>/e\ndo 

e vendose] no original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 248 

 

81. Destinatário: Antonio Botto481  

 

Meu querido Antonio:482 

        Muito obrigado pela sua carta. Respondo-lhe á pressa, e para que não me espere amanhã, 

á hora de chegada ahi do comboio das 4, pois antes de sabbado não poderei ir. 

        Conto poder ir no sabbado, e nesse mesmo comboio. Se houver obstaculo, que me inhiba, 

a tempo lh’o communicarei. Diga-me, pela sua parte, se sabbado convem. 

        É, mesmo, melhor a ida no sabbado, pois por certo alguma cousa terei que contar-lhe então. 

Até agora nada ha a dizer. As Canções estão á venda aqui e as remessas para a Provincia já foram 

feitas. O editorial tem irritado bastante, mas não tenho informações muito detalhadas. 

        Até sabbado, então? Agradeço e retribuo os cumprimentos que me envia o F.483 Cabral 

Metello. 

        Um abraço do 

                                sempre e muito seu 

                                      

21/XI/1922. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
481 Carta manuscrita. Fac-símile em QUADROS, 1960: 160. 

482 Não foi transcrita em PESSOA, 1996 e PESSOA, 1998a. 

483 PESSOA, 1998a: 407 «Fr.»; PESSOA, 2007: 235 «Francisco». 
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82. Destinatário: João de Castro Osorio 

 

 

Rua de S. Julião, 52, 1º. 

Lisboa, 20 de Junho de 1923.1 

 

 

Senhor484 Dr. João de Castro,485 

                      LISBOA. 

        Em confirmação, e seguimento concreto, da conversa que hontem tivemos, venho 

apresentar-lhe, esclarecendo-a, a proposta, que fiz, para a traducção486 das principaes obras de 

Shakespeare, assim como de outras obras, de menor extensão e vulto, porém de egual novidade 

– pelo menos quanto á fórma de traduzir – para os publicos que fallam portuguez. 

        De Shakespeare proponho-me traduzir, por emquanto, as seguintes dez peças: “A 

Tormenta”, “Hamlet, Principe da Dinamarca”, “O Rei Lear”, “Macbeth”, “Othello”, “Antonio e 

Cleopatra”, “O Mercador de Veneza”, “Sonho de uma Noite de Verão”, e duas outras, sobre cuja 

escolha não estou ainda decidido, mas que serão provavelmente o “Coriolano” e a comedia “Como 

quizerdes”487. 

        As outras traducções, de que lhe fallei, deveriam pertencer a uma collecção de pequenos 

livros, uniformes no formato, no aspecto e no preço, subordinada ao intuito de fazer conhecidos 

do publico portuguez, em selectas resumidas, os principaes poetas e prosadores extrangeiros de 

que elle, por emquanto, pouco mais conhece que os nomes. Para essa collecção, cujo ambito 

geral – que vagamente lhe indiquei – naturalmente transcende a possibilidade da minha 

collaboração exclusiva, eu traduziria, por exemplo, os “principaes poemas” de Edgar Poe,488 de 

Robert Browning, de Wordsworth, de Coleridge, de Matthew Arnold, de Shelley, de Keats, e, em 

                                                           
484 PESSOA, 1999b: 13 «Exmo. Senhor»; PESSOA, 2007: 236 «Ex.mo Senhor» 

485 “... uma importante carta a João de Castro Osório, que então dirigia uma casa editora, propondo-se fazer, planeadamente, diversas traduções 

literárias. Diga-se, a talhe de foice, que com esta última carta Pessoa procura, visivelmente, dar seguimento, ao menos em parte, a algumas ideias 

que não conseguiu concretizar através da Olisipo.” SOUSA, 2010: 99. A título de curiosidade, em 1934, Fernando Pessoa oferecer-lhe-á um 

exemplar de Mensagem, com a dedicatória: “Ao João de Castro Osorio, | testemunho de | amisade e de | admiração do | Fernando Pessoa | 

10-XII-1934.”, escrito a tinta azul. Transcrito a partir do original.  

486 PESSOA, 1999b: 13 «para tradução». 

487 PESSOA, 2007: 236 «Como Quizerdes». 

488 PESSOA, 1999b: 14 «Edgar Pöe, ». 
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volumes de conjuncto, dos poetas menores da Restauração ingleza (Sedley, Suckling, Lovelace, 

etc.) e da epocha victoriana em seu fim (489O’Shaughnessya, Dowson, Lionel Johnson, e outros). 

        Quer para as traducções de Shakespeare, quer para490 estas, é o mesmo o meu criterio de 

traductor – transpôr para portuguez tanto o espirito, como a essenciab da lettra, da obra. 

        Das traducções de Shakespeare comprometto-me a entregar uma peça por trimestre; das 

outras um livro cada dois mezes. 

        Quanto ao preço, por491 que seriam pagas estas traducções, creio que o unico systema a 

adoptar é o systema das “royalties”, como se applica ás traducções d’este genero. Esse systema 

é o mais justo para ambas as partes e ajusta-se por natureza a todas as fluctuações de preços de 

livros e de calculos de sua producção. 

        Proponho, pois, nesta orientação, que tanto umas como outras traducções me sejam pagas 

pela mesma tabella – vinte por cento do preço de capa, na occasião da entrega do manuscripto 

da traducção; e isto não deve ser de calculo difficil, poisque a editora porcerto sabe a quanto vae 

vender o exemplar ao publico, e de quantos exemplares vae fazer a tiragem. 

        Pedi ainda, numa especie de postscripto492 á minha proposta, tal como primeiro verbalmente 

a fiz por intermedio do sr. Geraldo Coelho de Jesus,493 que, por conta494 d’estas traducções me 

fôsse abonada, até ao fim do mez de Junho corrente, a quantia de dois mil escudos.495 Como tenho 

promptas, e sujeitas apenas á necessaria revisão final, a traducção de “A Tormenta” de 

Shakespeare e a dos “Principaes Poemas” de Edgar Poe,496 tendo adeantada a dos “Principaes 

Poemas” de Robert Browning, não tardará muito que a entrega dos manuscriptos  equilibre o 

adeantamento que peço. Accresce que, de aqui a não muito tempo, terei prompta tambem a 

traducção do “Hamlet”. 

        É esta a proposta, desdobramento e concretização do que verbalmente tratámos, que peçoc 

o favor de transmittir officialmente á editora de que é gerente e socio. 

        Agradecendo-o anticipadamente, subscrevo-me, com a maior consideração, 

                                                           
489 PESSOA, 1999b: 14 «O’Shaugmsay». 

490 PESSOA, 1999b: 14; PESSOA, 2007: 237 «Shakespeare quer para». 

491 PESSOA, 1999b: 14 «Quanto ao preço por que». 

492 PESSOA, 1999b: 14 «postscripto»; PESSOA, 2007: 237 «post-scriptum».  

493 Ver cartas enviadas por Pessoa a Geraldo Coelho de Jesus. 

494 PESSOA, 1999b: 14; PESSOA, 2007: 237 «que por conta». 

495 “A essa carta – em que Pessoa sugere as condições de pagamento dessas traduções e aproveita para solicitar um adiantamento de «dois mil 

escudos» – não se conhece, por ora, qualquer resposta.” SOUSA, 2010: 100. 

496 PESSOA, 1999b: 15 «Pöe, ». 
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                                                                                                De V.Exa. 

                                                                       Mto. Atto. e Obgdo.497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

Cópia de químico de carta datilografada, em duas folhas de papel liso. Com um vinco de dobra na 

horizontal, a meio da folha. A segunda folha numerada «- 2 -». Com a cotas «1141-32», na primeira 

folha e «1141-33», na segunda. A primeira folha apresenta alguns pequenos rasgões na margem 

superior esquerda. 

a Shaugh<e>/n\<†>/e\ssy 

b ess<i>/e\ncia 

c que,peço ] no original. 

 

 

 

 

                                                           
497 PESSOA, 1999b: 15, justificado à esquerda. 
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83. Destinatário: Armando Côrtes-Rodrigues498  

 

Meu querido Côrtes-Rodrigues: 

        Ha não sei quantos annos que lhe não escrevo: ha tanto tempo que teria agora tanto que 

contar-lhe que não posso contar-lhe. Só quando fallarmos – quando, encontrando-nos, fallarmos 

longamente – poderei contar tudo quanto ha a contar desde que nos perdemos de vista e de 

escripta. 

        V[ocê] o que tem feito? Noticias suas, de certo modo, tenho as sempre tido, ou pelo Rocha 

(que acaba de me transmittir as saudades que me envia) ou pelo Duarte de Viveiros. 

        Esta carta é apenas para lhe escrever – escrever dizendo seja o que fôr, tornar a fallar-lhe, 

ainda que por escripto.... Tanta saudade – cada vez mais tanta! – d’aquelles tempos antigos do 

Orpheu, do paulismo,499 das intersecções e de tudo mais que passou! V[ocê] não imagina, apesar 

da enorme influencia que ficou do Orpheu [†]a diminuido, moral e intellectualmente [†] tudo.500 

        V[ocê] tem visto a Contemporanea?501 É, de certo modo502 a successora do Orpheu. Mas que 

differença! que differença! Uma ou outra cousa relembra esse passado; o resto, o conjuncto..... 

        Escreva-me v[ocê], escreva-meb sempre que possa. O meu endereço é o mais simples 

possivel: apenas Caixa Postal 147, Lisboa. Se extraviar esta carta e esquecer portanto o 147, 

lembre-se que basta pôr: Fernando Pessoa – Caixa Postal – Lisboa. Mesmo sem numero me chega 

ás mãos. 

        Dê-me noticias suas, extensas se puder. 

        Um enorme abraço saudoso e Amigo do 

                                                                       Sempre e muito seu503 

4/8/1923.                                                    

 

                                                           
498 Transcrita a partir do original. 
499 PESSOA, 1945: 82 «do paulismo, das» ; PESSOA, 1985:71 (3.ª ed.); PESSOA, 1999b: 16 «do paulismo das». 

500 O original desta carta encontra-se deteriorado, o que explica algumas incongruências patentes no final do 3.º parágrafo. Isto leva-nos a acreditar 

que esta carta não foi transcrita diretamente do original, mas sim a partir da 3.ª edição de 1985, uma vez que as transcrições são coincidentes. 

Consideramos pertinente assinalar sempre as falhas no texto que, neste caso, ocorre porque a carta está rasgada e impossibilita uma leitura 

integral. 

501 PESSOA, 1945: 82 «Contemporanea?»; PESSOA, 1985:71 (3.ª ed.); PESSOA, 1999b: 16: «Contemporanea.».  

502 PESSOA, 1985:71; PESSOA, 1999b: 16 «de certo modo,». 

503 A assinatura que se segue foi reproduzida como consta no original, onde o papel está rasgado. 



 | 253 

 

Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta. Uma folha de papel lisa, escrita frente e verso com marca de água: 

«UNITED SERVICE BOND $ BRITISH MAPS». Apresenta um vinco na vertical e um na horizontal. 

A carta está bastante deteriorada, principalmente na parte superior e na parte inferior, onde 

apresenta dois rasgões que impossibilitam a leitura de algumas palavras; provavelmente foi 

rasgada enquanto estava dobrada uma vez que as marcas rasgadas são idênticas. Isto 

impossibilita a leitura de certas palavras no miolo do texto. Com a cota «Reg. 3955». Pertencente 

ao espólio de Côrtes-Rodrigues, conservada na Biblioteca Regional dos Açores, em Ponta Delgada.  

a A carta está rasgada, impossibilitando a leitura de algumas palavras. 

b [escreva me] no original. 
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84. Destinatário: Joaquim Pantoja 

 

Meu caro Pantoja504: 

        Deixo-lhe o manuscripto do seu amigo Alexandre Seabra, e peço-lhe desculpa de lh’o não ter 

deixado hontem, comoa promettera. Tinha-o na minha pasta, e deixei-a em casa. 

        Se quizer dar aob seu amigo a minha opinião – suppondo que ella de alguma cousa lhe sirva 

– sobre os versos d’elle, pode transmittir-lh’ac nestes termos: 

        Toda a arte se compõe ou de emoções intellectualizadas, ou de pensamentos tornados 

emoção.505 Desde que nella surja a emoção, embora grande, desacompanhadad de pensamento, 

ou o pensamento,506 embora forte, desacompanhado de emoção, falha na sua funcção de arte; 

poderá ser emoção, poderá ser pensamento507 – arte é que não é. 

        O seu amigo tem emoção bastante, tem mesmo emoção de sobra. O que não sabe – ou 

ainda não sabe – é fazer que ella espere pelo pensamento, que a transforme e apure, para que 

se manifeste. 

        Toda a gente sente. Toda a gente pensa. Nem toda a gente, porém, sente com pensamento 

ou pensa com emoção. Porisso ha muita gente e poucos artistas. 

        Se me fôsse licito fazel-o, recommendaria ao seu amigo que não publicasse ainda o seu livro 

de versos. Qualquer que seja a edadee d’elle, elle tem um cerebro demasiado juvenil; e a arte – 

ao contrario do que se julga – é trabalho para velhos, ou para envelhecidos. A mocidade tem a 

vida; não precisa da arte para nada. 

        Podia fazer mais observações, relativas a pormenores do livro. Omitto-as, porém, porque as 

considerações, que acabo de fazer, as incluem e as supprem. 

        Disponha sempre do  

amigo certo, 

 

7-8-1923. 

 

                                                           
504 O seu nome aparecia numa lista de nomes sob o cabeçalho «Mensagem» | exemplares a dar», entre outros: T. de Pascoaes, Mario Saa, Cesar 

Porto, Visconde de Villa-Moura. [144F-3r]. 

505 PESSOA, 1999b: 17 «tornados emoções.». 

506 PESSOA, 1999b: 17 «ou pensamento». 

507 PESSOA, 1999b: 17; PESSOA, 2007: 239 «arte; poderá ser pensamento». 
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Notas: 

Cópia de químico de carta datilografada, a tinta roxa, em duas folhas lisas. Contém duas emendas 

manuscritas, a tinta preta. A segunda folha tem o número (2). Cotas «1B/11» e «1143-14» e 

«1B/12» e «1143-15». Não são visíveis vincos de dobra. Apresenta algumas manchas 

amarelecidas no papel, no canto inferior direito. 

a com<†>/o\ 

b a<†>/o\ ] no original, emenda manuscrita. 

c tran<†>/s\mittir-lh’a 

d desacompan<a>/h\ada 

e seja [↑ a] edade ] no original, emenda manuscrita. 
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85. Destinatário: Rogelio Buendía 

Lisboa, 20 de Agosto de 1923. 

 

        Agradeço, meu presado camarada, a offerta, com que acaba de me honrar, do seu livro La 

Rueda de Color508.  

        A sua arte meio-moderna, meio-japoneza, feita, em versos contemporaneos, do espirito 

miniaturista dos haikais, embalou um momento o que sonha em mim. Sem duvida que a alma do 

futil e do transitorio, que sente que o é, enche, de sonho a realidade, a sua inspiraçãoa 

impressionista. Ha uma razãob para isto, como a haveria para o contrario. Todac a vida, porventura, 

cabe na impressão de um balão veneziano, ou de uma paysagem da China, vista numa porcelana 

transparente, nas tardes longinquas de um mandarim que nunca existissed. Viver a vida como se 

bebessemos por ella uma bebida que entretem sem alimentar constitue uma das razões-de-ser do 

homem moderno. Mesmo o ser moderno, porém, vaee sendo antigo. Felicito-o por se ter esquecido 

d’isto.  

        Guardo do seu livro uma absurda impressão de Oriente, provavelmente verdadeira. Sou um 

occidental extremo, para quem o Oriente começa na fronteira de Hespanha. Sou tambem o 

contrario d’isto – um occidental extremo para quem, subdito do mar ef do céu, não ha fronteira 

nenhuma.  

        É com este espirito de universalidade incerta que apprecio o seu livro, que, tendo-o lido, duas 

vezes lhe agradeço, pedindo-lhe que creia no applauso e na estima do seu 

camarada obscuro, 

(a) Fernando Pessoa. 

 

Apartado 147, Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
508 PESSOA, 1993: 322 «La Rueda de Color». 
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Notas: 

Cópia de carta datilografada, a tinta preta, numa folha. Na parte superior da folha está escrito 

«Copia. |Dr. Rogelio Buendía, |Castelar, 6, Huelva.», tracejado por baixo em toda a extensão da 

página. A folha apresenta pequenos rasgões ao longo da margem direita, vertical. A título de 

curiosidade, a máquina de escrever que Pessoa usou para esta cópia tinha a tendência para fazer 

saltar as maiúsculas. Uma outra cópia, idêntica, com as cotas, escritas a lápis, «1B/59» e «1141-

19», no canto superior esquerdo e direito, respetivamente. 

a inspiraçã<~>/o\ 

b raz<†>/ã\o 

c To<a>/d\a 

d existiss<s>/e\ 

e <j>/v\ae 

f <o>/e\ 
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86. Destinatário: Adriano del Valle  

 

31-8-1923 LISBOA – Apartado 147. 

 

Querido amigo:  

        Desculpe-mea que tenha demorado tanto em responder ás suas duas cartas509. Os meus 

affazeres, neste fim de Agosto, teem sido excessivos e anti-europeus.  

        Entreguei ao Antonio Botto a sua carta para elle, no mesmo dia em que a recebi. Não 

entreguei ainda a do Carlos Porfirio porque, embora o tornasse a ver depois da sua partida, não o 

vi mais depois da recepção da sua carta.  

        Não vi o seu amigo Lasso de La Vega510; o Antonio Botto, porém, encontrou-o em casa da 

senhora D. Judith Teixeira, e creio que sympathizoub muito com elle. Não sei se elle encontrou 

mais alguem das pessoas de quem me falla, além das duas que mencionei.  

        Recebi os 50 escudos e vou tratar, na primeira opportunidade, de enviar-lhe os volumes que 

me pareçam mais convir ao que desejac. Irei, naturalmente, enviando-osd pouco a pouco, á medida 

que os fôr comprando.  

        O Aquilino Ribeiro não estáe agora em Lisboa; não sei onde está, mas sei que de aqui511 a 

cerca de um mez deve estar de regresso. Nessa altura lhe enviarei o endereço d’elle.  

        Recebi La Rueda de Color, que li, e de que gostei. Escrevi logo a seguir, agradecendo, a 

Rogelio Buendíaf. Sabe se elle receberia a carta? Receio sempre os serviços postaes. 

        Agradeço o que me diz sobre os livros do Raul Leal. Este, porém, não os envia porque acha 

que a Sodoma Divinizada é uma obra demasiado occasional para se enviar assim, sendo de um 

desconhecido. Leal vae publicar este inverno uma obra mais importante: será essa que enviará.  

                                                           
509 PESSOA, 1996: 53 «ás suas cartas». 

510 “César González-Ruano, uno de sus pocos fieles, pidió un día la novela de Lasso, pero en realidad estaba pidiendo sólo que alguien escribiera 

«su vida», novelesca, claro, como ninguna. Más que de esa novela, deberíamos acordarnos de la que en el Libro del desasosiego Fernando Pessoa 

da poco menos que por perdida: «Soy los alrededores de una ciudad que no existe, el comentario prolijo a un libro que no se ha escrito. No soy 

nadie, nadie. ... Soy una figura de novela por escribir, que pasa aérea, y deshecha sin haber sido...». «En este mundo novela», como decía Pessoa, 

lo que quedaba de la voz cantante de Lasso se preguntó muchas veces, con el enorme portugués, «Dios mío, Dios mío, ¿a quién asisto? ¿Cuántos 

soy? ¿Quién es yo?», mientras su sombra cruzaba el escenario del teatro de la realidad, infinitamente añorante de un incierto y también apócrifo 

ayer («en un tiempo no vivido», «en la ciudad que no existe», en la «memoria del futuro») donde el mundo había sido, al parecer, real.” RUIZ, 

2000: 5-7. http://www.nuevarevista.net/articulos/lasso-de-la-vega-la-novela-de-la-poesia Consultado a 13 de julho de 2017. 

511 PESSOA, 1996: 53 «mas sei que daqui». 

http://www.nuevarevista.net/articulos/lasso-de-la-vega-la-novela-de-la-poesia
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        A propositog: o Antonio Botto ainda não recebeu uma unica resposta dosh 21 criticos a quem 

envioui as Canções512. Todas fôram registadas e tendo o endereço da editoraj no envelope, podendo 

portanto os destinatarios513 responder para alli. Gostava de saber se se haveriam perdidok os 

volumes. Tem maneira de saber dr514 pelo menos um ou dois d’aquelles seus amigos receberiam 

o livro? Receio – para dizer a verdade – que apprehendessem os volumes no correio.  

        Ainda não comecei a passar á machina os poemas do Sá-Carneiro; começo no principio de 

Septembro proximo. Á medida que os fôr copiando, lh’os enviarei.  

        Peço que dê os meus respeitos a sua Esposa, e que creial, meu querido amigo, na estima 

sincera e no apreço verdadeiro do muito seu  

(a) Fernando Pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
512 Pessoa publicou e traduziu para o inglês a obra que o projetou para a ribalta, Canções. A colectânea Canções foi publicada oito vezes, entre 

1921 e 1956, em edições progressivamente aumentadas. É consensual que Pessoa terá traduzido a 5 ª edição (1932), entre esse ano e o ano 

seguinte, 1933.  

513 PESSOA, 1996: 53 «destinatários». 

514 PESSOA, 1996: 53 «se».  
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Notas: 

Cópia datilografada a tinta azul arroxeada, numa folha de papel lisa. No cabeçalho «Para Adriano 

del Valle, Castelar 16; Huelva.», tracejado por baixo. Com as cotas, escritas a lápis, «1B/78» e 

«1143-48», nos cantos superior esquerdo e direito, respetivamente.  

a Descu<i>/l\pe-me 

b sym<a>/p\athizou 

c <x>/d\eseja 

d envi<n>/a\ndo-os 

e e stá ] no original, espaço a mais.  

f Buend<i>/í\a ] no original, emenda datilografada e manuscrita, com acrescento do acento a tinta 

preta. 

g pro/p\osito 

h d<p>/o\s ] no original, emenda manuscrita. A letra «o» desenhada, sobreposta à letra «p». 

i enviou<s> ] no original, emenda manuscrita. Um traço oblíquo a cortar a letra «s». 

j editoria ] no original. 

k per<i>/d\<d>/i\<†>/d\<d>/o\ 

l e [↑ que] creia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 261 

 

87. Destinatário: Adriano del Valle  

 

Querido e apreciado amigo:  

        Escrevo-lhe apenas para supplementar a minha carta de 31 de Agosto.  

        Já, por intermedio do Antonio Botto, fiz (finalmente!) chegar a sua carta ás mãos do Carlos 

Porfirio. Ainda, porém, o não vi.515  

        Recebi já uma carta de Rogelio Buendía. No mesmo dia lhe respondi. Vou hoje enviar-lhe, 

como na minha carta lhe promettera, os meus dois opusculos em verso inglez, pois que elle me 

diz que está traduzindo para hespanhol as Inscripçõesa do primeiro opusculo. 

        No que disse sobre o Raul Leal enganei-me. Elle sempre vae enviar aosb criticos, que me 

indicou, a Sodoma Divinizadac. Eu tinha comprehendido mal o que elle me dissera sobre o 

assumpto.  

        A edição516 dos Poemas Completos de517 Mario de Sá-Carneiro vae ser feita pela 

Contemporanea, naturalmente dentro de dois mezes. Ficou isto tratado definitivamente ha poucos 

dias. Agora, finalmente, e visto isto, vou passar ad limpo o volume;518 e enviar-lhe-hei copias á 

medida que fôr pondo o livro a limpo. O volume tem um prefacio meu – uma só pagina –, simples 

inscripção liminar, e uma nota bibliographicae final.  

        Dentro em pouco lhe envio os primeiros livros de prosa portugueza. O facto de estarem 

alguns exgottados, ou quasi, causa esta demora.  

        Queira dar os meus respeitos a sua Esposa, e acceitar, querido amigo, um abraço do f 

camarada e apreciador do  

muito seu,g 

(a) Fernando Pessoa. 

 

                                                           
515 PESSOA, 1996: 54; PESSOA, s/d.: 7 «Ainda, porém não o vi». 

516 “Após a morte de Sá-Carneiro, Pessoa foi publicando alguns poemas de Indícios de Oiro em revistas, como Contemporânea, Athena e Presença, 

a obra completa só foi editada pela primeira vez em 1937, pela Presença, com base em cópia cedida por Pessoa: Indícios de Oiro. Pôrto: Presença, 

1937. Esta coletânea esteve na posse dos herdeiros de Fernando Pessoa até 2007, altura em que foi adquirida pela BNP, a 6 de Dezembro, em 

leilão realizado pela Potássio4.” MORÃO, 2013: 100.  

517 PESSOA, 1996: 54; PESSOA, s/d.: 7: «do». A nosso ver as duas variantes são possíveis, assumimos «de», com Pessoa a colocar primeiro «do» 

e depois a emendar por cima para «de», como forma menos coloquial. 

518 PESSOA, 1996: 54; PESSOA, s/d.: 8 «o volume e enviar-lhe». 
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P.S. – Esquecia-me. Já vi um artigo sobre as Canções – de Gabriel Alomar519 no Lunes del 

Imparcial. Chegou hoje tambem uma carta de Madrid para A. Botto. Não sei de quem é.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

Cópia datilografada, a tinta azul arroxeada, numa folha lisa. Em jeito de cabeçalho, a frase «Para 

Adriano del Valle – Castelar, 16 – Huelva. | Para Adriano del Valle.», com uma linha tracejada 

entre as duas frases. Com as cotas, escritas a lápis, «1B/76» e «1143-58», nos cantos superior 

esquerdo e direito, respetivamente. 

a No original, sublinhado a vermelho. 

b a<t>/o\s 

c No original, sublinhado a vermelho. 

d passar<c>//\ a ] no original, emenda datilografada, com um traço oblíquo a cortar a letra «c». 

e bi<l>/b\<b>/l\iographica 

f d<e>/o\ 

g muitoseu, ] no original. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
519 Gabriel Alomar Villalonga (1873-1941), jornalista.  
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88. Destinatário: Rogelio Buendía  

 

Camarada e amigo apreciadissimo:  

        Acabo de receber a sua carta de 31 de Agosto e o recorte do artigo-sonho do Adriano del 

Valle, na verdade uma impressão admiravel do seu livro. Muito lhe agradeço a carta e o recorte.  

        Muito lhe agradeço tambem a honrosa attenção que para mim representa o dedicar-se, com 

sua Esposa, á traducção das Inscripções que fiz em inglez.  

        Ou por este correio, ou por o de amanhã, lhe envio, para si, os meus dois opusculos inglezes.  

        Cumpre advertil-o (mas porcerto já o sabe) que, nesses opusculos, só as Inscripções são 

consentaneas com a decencia normal. Nem o Antinous, e muito menos o Epithalamio, podem 

“entrar em boa companhia”. 

        Cordealmente o saúda o camarada e admirador sincero  

(a) Fernando Pessoa. 

 

Lisboa, 3/9/1923.  

Apartado 147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

Cópia datilografada, a tinta azul arroxeada, numa folha lisa. No cabeçalho, está escrito «Para 

Rogelio Buendía – Castelar 6 – Huelva, España.», depois uma linha inteira tracejada e, logo por 

baixo, «Para Don Rogelio Buendía:». Com as cotas, escritas a lápis, «1B/77» e «1141-20», nos 

cantos superior esquerdo e direito, respetivamente. 
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89. Destinatário: Adriano del Valle 

 

 

Querido amigo:  

        Para não demorar mais a remessa de algum dos livros dos prosadores portuguezes, envio-

lhe hoje, registado, o Serão Inquieto do Antonio Patricio. É um dos mais perfeitos livros de contos 

que se teem escripto em Portugal Creio que appareceu cerca de 1909 ou 1910. Mesmo a segunda 

edição520 (identica á primeira), que é a que lhe envio, me custou bastante a encontrar, pois está, 

pode dizer-se, exgottada.  

        Tambem tencionava enviar-lhe os dois livros de contos de Aquilino Ribeiro, Jardim das 

Tormentas e Filhas de Babylonia,521 mas, como se referiu a Aquilino, fiquei sem saber ao certo se 

já teria estes livros d’elle. Tem-os? Se os não tem, envio-lh’os, pois são dos que vale a pena ter. A 

linha estructural das narrativas é menos perfeita que a dos contos de Patricio; são, em todo caso,522 

livros de um grande prosador.  

        Tem algum livro de contos de Fialhoa de Almeida? Se não tem, ha que conhecel-os, e já fico 

sabendo que lhe devo enviar esses tambem.  

        No seu pedido, relativob a novellistas portuguezes, ha duas difficuldades para a realização. 

Em primeiro logar, não ha muitos novellistas (isto é, contistas) portuguezes, mesmo relativamente 

ao numero de escriptores; e, como não ha muitos, menos ainda ha que sejam bons, e cujas obras 

portanto valha a pena enviar-lhe. Em segundoc logar, a nenhum d’estes bons se applica (creio) a 

circumstancia de se poderem traduzir os seus contos sem pagar direitos de author. Talvez, em 

todo caso, o Patricio e o Aquilino concedessemd licença. O Fialho morreu já ha annos; as suas 

obras são propriedade do editor; porcerto não haverá maneira de conseguir essas cousas 

graciosas com um editor! Em todo caso, vale-lhe a pena conhecer o Fialho – para o conhecer, 

ainda que não parae traduzil-o.  

        Depois lhe darei mais informações a este respeito, se me não fôr impossivel obtel-as.  

Mais tarde.523  

                                                           
520 “Em 1910, António Patrício deu ao prelo a primeira edição do livro de contos Serão Inquieto. Em 1920, saía a segunda edição do livro, diferindo 

da primeira por apresentar uma Errata, que é extensível à edição de 1910, e mais umas notas que acrescentam as «Words».” Da sinopse de Serão 

Inquieto, Assírio & Alvim, 2013, 1.ª edição. 

521 PESSOA, 1993: 324 «Jardim das Tormentas» e «Filhas de Babylonia» 

522 PESSOA, 1993: 324 “em todo o caso,” 

523 PESSOA, 1993: 324, a frase está colocada no início da linha e não no fim. 
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        Não lhe mando só o Patricio. Vae tambem a Flor da Lama524 de Eugenio Vieira. É um livro de 

outra ordem, mas não é inteiramente mau. Por isso e porque é barato – custou apenas doisf 

escudos e meio – não deixo de lh’o enviar. Neste caso creio que não haverá complicação em obter 

licença para traduzir, se fôr precisa. Porcerto que a daria o Eugenio Vieira, que conheço 

pessoalmente.  

        Por hoje vae isto. Espero a sua resposta para lhe remetter mais livros.525  

        Achei muito interessante (não sei se já lhe disse) o seu artigo a proposito da Rueda de Color,526 

que, em recorte, Rogelio Buendía me enviou.  

        Queira dar os meus respeitos a sua Esposa, e acceitar, querido amigo, umg abraço de apreço 

e camaradagem do  

(a) Fernando Pessoa.h 

 

Lisboa.  

14-9-1923. 

  

 

 

 

 

Notas: 

Cópia de carta datilografada, a tinta azul arroxeada, em duas folhas lisas. Na parte superior da 

primeira folha, em jeito de cabeçalho, está escrito «Adriano del Valle – Castelar, 16 – Huelva.» | 

«Para Adriano del Valle.», com tracejado em toda a extensão da folha entre as duas frases. Com 

o número «(2)» centrado em cima, na segunda folha. Sem cota. 

                                                           
524 PESSOA, 1993: 324 «Flor da Lama». 

525 “Los libros que poseo son: Invención del día claro; Sylva, La mantilla de madroños, Claveles de papel y Canciones de esta negra vida, de Eugénio 

de Castro, estos cuatro ŭltimos, y de Almada el primero. Paisajes de China y del Japón, de W. de Morais. Clepsydra, El Libro de Cesario Verde, 

Canciones, de Antonio Botto, los libros de Judith Teixeira, los de Raul Leal y los de Vd., que no cito porque seria ocioso. Estos son todos los libros 

portugueses que poseo: puede tener esto en cuenta al hacer sus envios», Carta de Adriano del Valle a Fernando Pessoa (en papel del Hotel 

Comercio «Diego Cabrera»). Villamarin, 3 de octubre de 1923.” SÁEZ DELGADO, 1995: 422.  

526 PESSOA, 1993: 324: «Rueda de Color», colocou aspas retas. 
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Duas cópias, uma sem cota e outra com cota, com ligeiras diferenças no texto. Com a cota, escrita 

a lápis, no canto superior esquerdo «1B/75» e no canto superior direito «1143-49»; a segunda 

folha com as cotas «1B/74» e «1143-50», no canto superior esquerdo e direito, respetivamente. 

a <P>/F\i<l>/a\lho 

b pedido,relativo ] no original, sem espaço depois da vírgula. 

c Em<†>/s\<s>/e\gundo ] no original, as duas palavras juntas. 

d c<i>/o\ncedessem 

e pa<t>/r\a 

f do<r>/i\s 

g uma  ] no original. 

h <;>/.\ 
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90. Destinatário: Rogelio Buendía  

 

Querido amigo:  

        Muito agradeço a sua carta de 11, recebida hontem, e o exemplar duplicado de La 

Provincia,527 recebido hoje. Mais ainda lhe agradeço a honrosa amabilidadea que representab, da 

sua parte e da de sua Esposa, o traduzirem,528 e publicarem a traducção, de cinco das minhas 

Inscriptions.529  

        Creio que realizaram a traducção com grande felicidade, dada a difficuldade fundamental de 

pôr em uma lingua neo-latina, sem ser demasiado extenso, o que a concisão natural do inglez 

permitte concentrar em um curto numero de versos. Assim a vossa traducção é em alguns pontos, 

por assim dizer, interpretativa. Mas não podia deixar de sel-o, reconheço. E repito que está 

executada com uma grande felicidade.  

        Ha, porcerto, um ou outro pormenor da traducção que se não conforma530 inteiramente com 

o sentidoc do original. Mas isso entra, creio, na inevitabilidade de ser mais interpretativa que litteral 

uma traducção do inglez (ou do allemãod) para qualquer das linguas vulgarmente chamadas 

latinas.  

        Vendo bem, a tarefa, que tão amavelmente para mim se propuzeram executar, e executaram, 

não podia, dadas as suas difficuldades essenciaes, ser conduzida com maior destrezae e escrupulo 

artistico. De todo o coração vol-a agradeço.  

        Não tenho visto o Antonio Botto. Mas, sobre a sua conferencia, fallei, mal recebi a sua carta, 

ao José Pacheco, director da Contemporanea.531 Elle disse-me immediatamente que a 

Contemporanea organizaria a sua conferencia não só com prazer, senão com enthusiasmo. São 

as palavras532 d’elle que lhe transmitto.  

        Nem533 haveria mais ninguem em Portugal que pudesse tão bem organizar – e de tão boa 

vontade organizaria – uma conferencia sua, como a Contemporanea.534  

                                                           
527 PESSOA, 1993: 322 «La Provincia», 

528 PESSOA, 1996: 58 «o traduzirem e publicarem». 

529 PESSOA, 1993: 322 «Inscriptions».  

530 PESSOA, 1996: 58 «que não se conforma». 

531 PESSOA, 1993: 323 «Contemporanea», nas duas ocorrências. 

532 PESSOA, 1996: 59 «São palavras». 

533 PESSOA, 1996: 59 «Não». 

534 PESSOA, 1993: 323 «Contemporanea». 
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        O José Pacheco disse-me, de resto, que já ha tempo o havia convidado para fazer uma 

conferencia em Lisboa, quando para tal tivesse occasião.  

        Não vale a pena mandar o seu livro a “criticos”535 nenhuns em Portugal. Ha aqui uma scisão 

quasi completa, senão completa, entre o jornalismof ou periodismo e a superioridade intellectual. 

Ha notaveis temperamentos criticos, mas nunca escrevem em jornaes – por vezes será mais justo 

dizer que em absoluto não escrevem. Ha muita gente culta em Portugal, mas não ha meio culto. 

A cultura em Portugal é de individuos, não de grupos, e esses individuos vivem quasi536 separados, 

ás vezes mesmo de si-proprios.  

        Tenho a agradecer-lhe, ainda, as palavras de apreço que em sua carta dedica aos meus 

poemas em inglezg.  

        Creia sempre, querido amigo, na amisade, na admiração e no reconhecimento do  

muito seu, 

(a) Fernando Pessoa. 

 

        Lisboa, 15/IX/1923. 

 

Notas: 

Cópia de carta datilografada, a tinta azul arroxeada, em duas folhas lisas. Na parte superior da 

folha está escrito «Para Rogelio Buendía, Castelar 6, Huelva. | Don Rogelio Buendía.», tracejado 

entre as duas frases. Com as cotas, escritas a lápis, na primeira folha, «1B/73» e «1141-21», nos 

cantos superior esquerdo e direito, respetivamente. Na segunda folha, as cotas ««1B/72» e «1141-

22» e numerada «- 2 -», justificado ao centro. 

a amab<r>/i\lidade 

b re<r>/p\resenta 

c se<t>/n\tido 

d allemã ] no original. 

e desteza ] no original. 

f <†>/j\ornalismo 

g ingle<†>/z\ 

                                                           
535 PESSOA, 1993: 323 «criticos». 

536 PESSOA, 1996: 59 «aqui». 
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91. Destinatário: Adriano del Valle 

 

Querido amigo:  

        Escrevi-lhe ha cerca de um mez537, na mesma occasião em que lhe enviei dois volumes de 

prosadores portuguezes538. Na minha carta fazia-lhe algumas perguntas sobre outros livros, para 

saber se lh’os poderia enviar, caso ainda os não tivesse. Não tive mais noticias suas. Não sei se 

se perderia a minha carta, se se perderia qualquer carta sua. Diga-m’o logo que receber esta.  

        Recebi, enviado por Rogelio Buendía, um exemplar da Unión539, de Sevilha, onde vem 

traduzida parte da minha carta sobre La Rueda de Color; de todo o coração lhe agradeço as 

palavras amigas e honrosamente amaveis que, precedendo essa traducção, dedica á minha 

personalidade. Oxalá eu as mereça! 

        Tambem nada tenho recebido do Rogelio Buendíaa — nada escripto, entenda-se, porque, 

como já disse, recebi o exemplar de La Unión. Não sei se elle receberiab os meus dois opusculos 

inglezes, que lhe enviei, registados, em principios de Setembro. 

        Dê-me noticiasc suas.  

        Com os meus respeitos para sua Esposa, peço, querido e apreciado amigo, que creia sempre 

na amisade e na camaradagem do  

muito seu 

(a) Fernando Pessoa. 

 

Apartado 147, 

Lisboa.  

8 Outubro 1923. 

 

 

 

 

 

                                                           
537 Ver carta enviada por Fernando Pessoa em 14.09.1923. 

538 Pessoa enviou Serão Inquieto, de Antonio Patricio e Flor da lama, de Eugenio vieira. 

539 “no dia 18 [setembro de 1923] será Adriano del Valle a traduzir e publicar no jornal de Sevilha La Unión um amplo fragmento de uma carta em 

que Pessoa comentava La rueda de color, livro de poemas de Buendía enviado pelo próprio.”, SÁEZ DELGADO, 2014: 15. 
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Notas: 

Cópia datilografada, a tinta azul arroxeada, numa folha lisa sem qualquer sinal visível de vincos de 

dobra ou rasgões. Em bom estado de conservação. Como cabeçalho, datilografada a vermelho, a 

frase «Para Adriano del Valle – Castelar, 16 – Huelva, España.», tracejada, também a vermelho, 

a toda a extensão da carta. Logo por baixo, a tinta azul «Don Adriano del Valle:». Com as cotas, 

escritas a lápis, «1B/71» e «1143-51», nos cantos superiores esquerdo e direito, respetivamente. 

a Buendia ] no original. 

b recebe<a>/r\ia 

c <t>/n\oticias 
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92. Destinatário: Adriano del Valle 

 

Para Adriano del Valle.  

        Mil agradecimentos, queridoa Amigo, pela sua carta escripta em Villamartín, e expedida de 

Huelva.  

        Já deve saber, por a ultima carta que lhe escrevi, que recebib o numero de La Unión, de 

Sevilha, onde vem traduzida a minha apreciaçãoc de La Rueda de Color e inscriptasd as suas 

palavras amabilissimas a meu respeito. Já nessa carta lh’as agradeci; renovo-lhe o meu 

agradecimento.  

        Foi Rogelio Buendía que me enviou esse periodico, assim como tambem recebi d’elle uma 

novella, muito interessante, da authoria d’elle, e que em breves dias vou, escrevendo-lhe540, 

agradecer.  

        Recomeço o envio de livros. Vão hoje dois livros de contos do Aquilino Ribeiro –Jardim das 

Tormentas e Estrada de Santiago. O terceiro volume de contos d’elle, Filhas de Babylonia, não 

encontrei nas livrarias. Creio que está esgottado, e a reimprimir.  

        Em breves dias continuarei o envio de livros.  

        Desculpe-me não escrever mais. Conto tambem escrever mais extensamente dentro de 

pouco tempo.  

        Peço que dê meus respeitos a sua Esposa e me creia, com admiração e muita amisade,  

seu muito dedicado, 

(a) Fernando Pessoa. 

 

Apartado 147, 

Lisboa.  

23-X-1923. 

 

 

 

 

                                                           
540 Assumimos esta palavra como sendo «escrevendo-lhe», tomando como gralha o espaço entre o «e» e o resto da palavra «screvendo-lhe». 

PESSOA, 1996: 60; PESSOA, s/d.: 17 «e escrevendo-lhe», acrescentando um «e» ao verbo, que, transcrito literalmente, ficaria «screvendo-lhe». 
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Notas: 

Cópia datilografada, a tinta azul arroxeada, numa folha lisa, com a marca d’água «UNITED 

SERVICE | BONDS |$ | BRITISH... Em jeito de cabeçalho, a frase «Adriano del Valle – Castelar, 

16 – Huelva.», tracejada por baixo a toda a extensão da folha. Com as cotas, escritas a lápis, 

«1B/70» e «1143-52», nos cantos superior esquerdo e direito, respetivamente. 

a quarido ] no original. 

b receb<o>/i\ 

c preciação ] no original. 

d inscript<s>/a\s 
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93. Destinatário: Adriano del Valle 

 

Querido e apreciado amigo:  

        Foi com enorme prazer que recebi a sua carta, escripta em Ecija. Estive a percorrer as suas 

cartas passadas; aquella a que se refere, tenho-a, mas é anterior á carta e postal meus a que me 

referi. Devem ter sido estes que se perderam. Entendido: dentroa de alguns dias recomeçareib o 

envio dos livros portuguezes.   

        Acceite, assim como sua Esposa, as minhas felicitações pelo nascimento de sua filhinha – 

novo aspecto, decerto, para sic da poesia humana da vida.  

        O José Pacheco, da Contemporanea, tem estado muito doente; creio, mesmo, que está 

perdido541, pois se declarou a tuberculosed que nelle estava, de ha muito, latente. Na primeira 

occasião lhe fallarei – a elle ou a alguem, que o substitúa na Contemporanea – dos numeros que 

lhe pediu. Já deve ter recebido o numero 10; lá vem o seu prologo542, que apreciei muito. 

        Os Motivos de Belleza do Antonioe Bottof – para lhe fallar a verdade que se falla aos amigos 

de verdade – não prestam para nada:543 em resumo, não são motivos senão de lastima. Assim o 

disse – moderando um pouco mais ag expressãoh – ao author. O Antonio não está aqui, mas 

tambem não está em Londres, para onde nunca pensou em ir: está em Africa, na Africa Occidental 

Portugueza. O dizer que ia para Londres é uma das varias brincadeiras d’elle. Não tome isto como 

maledicencia: não uso esse perfume psychico. Elle é deveras um artista, e, sobretudo, um espirito 

esthetico, mas nuncai foi notavel – nem será – pelas verdades que disse, ou que possivelmente 

venha aj dizer. Ek quantol aos Motivos de Belleza,544 não me explico esse maleficio artistico; como 

amigo, prefiro esquecer quem essa auto-calumnia se publicou.  

                                                           
541 José Pacheco viria a falecer dez anos mais tarde, em 1934, debilitado por esta doença. 

542 “Isaac del Vando-Villar en siete colores. Prólogo para el libro La Sombrilha Japoneza. Quiero exponer en imágenes portátiles que hubiesen sido 

sugeridas como para gesticular en un teatrito de papel, mi sincera opinión extricta sobre la fórmula estética – ¿fórmula de pintar sobre la porcelana? 

– con que Isaac del Vando-Villar con ese frenesi de imágenes que corre de Apollinaire a Giraudoux, ha sabido macerar los colores en estos poemas.” 

E termina: “Cada color ha pasado por su puentecillo rústico, cada imagen ha encendido su farolillo de papel de seda, cada viento ha desdoblado 

una imagen, ha desdoblado outro viento... |Asi, pues, entre las manos de Isaac del Vando Villar – intrépido Blondín del Ultra – se ha desdoblado 

este libro – se ha abierto esta Sombrilla Japonesa – para ser llevado en alto, triunfalmente, sobre los balanceantes alambres dorados – meridianos 

de imágenes del Arte Nuevo – que han sido tendidos por él, con el impetu de su juvenil esfuerzo lírico, entre dos continente: Europa y America.” 

Prólogo de Adriano del Valle, Contemporanea, n.º 10, pp. 14 e 15. 

543 PESSOA, 1996: 61; PESSOA, s/d.: 20 «nada; em resumo». 

544 «E quanto aos Motivos de Belleza,», assumimos que Pessoa cortou a vírgula, e o «n» ficando «quanto», pois uma hipótese provável seria o autor 

querer escrever primeiro «enquanto» e depois mudar de idéias. PESSOA, 1996: 61; PESSOA, s/d.: 20 «E, quanto aos Motivos de Belleza,». 
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        Ainda a este respeito, e referindo-me á opinião, que me cita, de seus amigos de Hespanha 

sobre os livros do Antonio e da Judith Teixeira, nem extranho essa opinião, nem de ella 

inteiramente me afasto. Tudo isso pode ser bello, mas vive a vida – perfume do episodico, desfolha-

se, como uma flôr pequenissima e absurda, sob o olhar sereno do céu sem fim. Sim, tudo isso, 

de Verlaine aos futuristas, passou na noite, quasi sem sombra... Depois, as grandes forças 

originarias, que criam Homeros e Shakespeares, Dantes e Miltons (não muitos), retomam 

545triumphalmenten o seu caminho divino.  

        Uma reserva: quando assim trato do caso-transito dos episodicos, penso nos maiores; mal 

penso no Antonio Botto, que não temo logar entre elles, e não penso, de todo, na Judith Teixeira, 

que não tem logar, abstractap e absolutamente fallando.  

        Estas cousas de arte e de litteratura, meu queridissimo amigo, são mais graves e mais altas 

que muitos julgam, que julgam que julgam. Athena, deusa da Harmonia, e da Sciencia na Arte, 

proteja e auxilie! 

        Dê, peço-lhe;q meus respeitos a sua Esposa. Abraça-o, com saudade e amisade sincera de 

camarada e apreciador, o 

sempre e muito seu 

    (a)  Fernando Pessoa. 

 

Apartado 147, | Lisboa | 23 Abril 1924. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
545 PESSOA, 1996: 61; PESSOA, s/d.: 20 «triunphalmente». 
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Notas: 

Cópia datilografada, a tinta azul arroxeada, numa folha lisa, com a marca d’água «UNITED 

SERVICE | BONDS |$ | BRITISH... Em jeito de cabeçalho, a frase «Adriano del Valle – Castelar, 

16 – Huelva, España. | Para Adriano del Valle.», tracejada a toda a extensão da folha, entre as 

duas frases. Com as cotas, escritas a lápis, «1B/58» e «1143-53», nos cantos superior esquerdo 

e direito, respetivamente. 

a <D>/d\entro 

b <mandar-lhe-hei> [→ recomeçarei] 

c si<a> 

d tuberculo/se ] no original, translineação, falta o traço na mudança de linha. 

e An<r>/t\onio 

f <N>/B\otto 

g a<s> 

h express<õ>/ã\<e>/o\<s> 

i <h>/n\unca 

j <d>/a\ 

k E<,> 

l <n>quanto 

m esquecerque ] no original. 

n triump<j>/h\almente 

o te ] no original, gralha do autor em fim de linha. 

p abstracta<–> ] no original, traço cortado com o símbolo «(». 

q <:>/;\ 
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94. Destinatário: Adriano del Valle 

 

D. Adriano del Valle: 

  

Queridoa e apreciado amigo:  

        Mando-lhe amanhã, registados, mais dois livros. Não os mandei antes porque546 não sabia se 

valia a pena fazer o envio durante a semi-gréve postal. Agora, que, embora a gréve ainda dure, os 

serviços postaes estão quasi normalizados, faço a remessa.  

        Vão O Paiz das Uvas,547 de Fialho d’Almeida – author e obra consagrados, e onde vêm548 o 

conto Os Pobres, prodigioso pelo estylo, e o curiosob Trez Cadaveres; e o Leomil, de Antonio de 

Séves, escriptor novo, de grande valor, que neste seu primeiro livro faz um regionalismo curioso, 

differente do que ha ás vezes no Aquilino.   

        Estou certo que ha de gostar dos dois livros. O Leomil é por vezes difficil de ler, quando os 

termos regionaes se accumulam, mas tem trechos notaveis de vigor, desenho e “canto”.549  

        Que tem feito? Que é feito do Rogelio Buendía? Nunca mais soube d’elle.  

        De aqui poucas noticias posso dar-lhe. Ha muitos mezes que não vejo o Porfirio. O Antonio 

Botto 550continúac em Africa. Quem com certeza está em Lisboa, dos que lhe são conhecidos, é o 

Raul Leal, a quem costumo vêr frequentemente, mas qued, aliás, ha bastantes dias não vejo.  

        Sahiu um numero 10 da Contemporanea; vem pessimo, salvo quanto a um ou dois 

elementos, entre os quaes (sem favor) o seu prefacio ao livro do Vando-Villar.  

        Ando agora muito afastado do meio litterario e dos seus arredores. Não ando afastado 

propositadamente, ou por qualquer razão. Automaticamente assim tem acontecido. Trabalho 

sempre, em uma cousa ou em outra, mas não tenho pressa. Se alguma vez eu tiver que ser 

admittido á presença e ao tempo dos deuses, dos deuses, que não de mim, depende.  

        Escreva-me sempre que possa. Sabe quanto aprecío noticias suas.  

        Peço que dê os meus respeitos a sua esposa, e que acceite ume grande abraço de muito 

apreço e amisade do seu  

                                                           
546 PESSOA, 1993: 326 «antes, porque». 

547 PESSOA, 1993: 326, nomes de livros e revista entre aspas retas. 

548 PESSOA, 1996: 64; PESSOA, s/d.: 21 «vem». 

549 PESSOA, 1993: 326 «canto». 

550 PESSOA, 1993: 326 «continua». 
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(a) Fernando Pessoa. 

 

Lisboa, 1 de Junho de 1924.  

Apartado 147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

Cópia datilografada, a tinta azul arroxeada, numa folha lisa. Em jeito de cabeçalho, a palavra 

«CARTA.», tracejada por baixo. Com as cotas, escritas a lápis, «1B/69» e «1143-54», nos cantos 

superior esquerdo e direito, respetivamente. 

a Que<i>/r\<†>/i\do ] no original, com marca esborratada, talvez de uma borracha usada na 

emenda. 

b e ocurioso ] no original. 

c contin<i>/ú\a 

d q ue ] no original. 

e um<a>/x\ ] no original, emenda datilografada. Um «x» sobreposto ao «a». 
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95. Destinatário: Adriano del Valle 

 

Querido e apreciado amigo:  

        Não tenho tido, ha muito, noticias suas. Recebeu a minha ultima carta – já de ha tempo – e 

os livros que lhea enviei na mesma occasião, um do Fialho de Almeida, outro do Antonio de Séves? 

Diga-m’o, porque, se os não recebeu, terei que reclamar no correio, porque, como de costume, 

lh’os expedi registrados.551  

        Recebi de552 Isaac del Vando-Villar La Sombrilla Japonesa,553 e hoje mesmo lhe respondib, 

numa carta de agradecimento e de critica. Não sei se elle desejava que eu fizesse a critica em 

qualquer periodico. Não escrevo, porém, em nenhum. Não sei se Contemporanea continúa; se 

continuar, e me pedirem collaboração, não darei mais nada critico.  

        Se ou o Adriano, ou o Isaac del Vando, achar interessantes as palavras com que, na minha 

carta, defino e critico a Sombrilla, o melhor será, talvez, fazer como o Adriano fez com a minha 

carta ao Rogelio Buendía – traduzir e publicar ahi, onde quizerem, em todo ou em parte. Creio, 

mesmo, que, se alguma utilidade houver em minhas palavras sobre a Sombrilla, maior será a 

utilidade ahi do que aqui, pois ha sempre vantagem publica na opiniãoc de um extrangeiro.  

        Dê-me noticias suas. De554 R. Buendía ha muito tempo – muitissimo – tambem não tenho 

noticias. 

        Queira dar os meus respeitos a sua Esposa. Espero que sua filhinha esteja bem.  

        Acceite, meu querido Adriano, um abraço affectuoso do amigo, que muito o estima e aprecía,  

(a) Fernando Pessoa. 

 

Apartado 147, Lisboa. – 14–IX–1924. 

 

PS – Convidaram-me ha pouco para dirigir litterariamente uma revista a sahir em Outubro. 

Acceitei. Puz-lhe555 o nome de Athena – Opportunamente lhe escreverei mais a este respeito. – 

 

                                                           
551 Adriano del Valle, carta de 22-09-1924: “He recibido, en efecto, todos los libros de que me habla, y nada, pues, tiene que reclamar en Correos.”  

552 PESSOA, 1996: 65; PESSOA, s/d.: 27 «do». 

553 PESSOA, 1996: 65; PESSOA, s/d.: 27 «Japonesa e hoje». 

554 PESSOA, 1996: 65; PESSOA, s/d.: 27 «Do». 

555 PESSOA, 1996: 65; PESSOA, s/d.: 27 «Outubro. Puz-lhe». 
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Notas: 

Cópia datilografada, a tinta azul arroxeada, numa folha lisa. Em jeito de cabeçalho, a frase «Adriano 

del Valle – Castellard, 16 – Huelva. |Para Adriano del Valle.», datilografada a vermelho. Uma linha 

tracejada, também a vermelho, entre as duas frases. Com as cotas, escritas a lápis, «1B/66» e 

«1143-55», nos cantos superior esquerdo e direito, respetivamente. A folha apresenta um pequeno 

rasgão no canto inferior esquerdo e um outro mais ao centro. 

a <hle> [→ lhe] 

b respondi ] no original, as letras «s» e «p» parcialmente sobrepostas. 

c opini<n>/x\ão] no original, emenda datilografada. 

d Castel<l>ar] no original, emenda datilografada, um traço oblíquo a cortar o segundo «l». 
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96. Destinatário: Isaac del Vando-Villar 

 

Sr. D. Isaaca del Vando-Villar, Madrid. 

Presado camarada: 

        Escripta já a minha carta, de agradecimento e breve critica, reparo, relendo a sua, que 

esqueci referir-me556 a dois pontos. 

        Não sei se a critica, que deseja que eu faça, é assim, em carta, como557 a fiz; se em periodicob. 

Não escrevo em periodico nenhumc, e – não sei sed Adriano lhe disse – vivo mais ou menos 

afastado do meio litterario. Escrevi em558 Contemporanea – que não sei se continúa; e escreverei 

na revista Athena, a apparecer em fim de Outubro, e de559 que sou directore litterario. Mas nem 

uma nem outra teem560 secção bibliographica ou critica. Publiquei, é certo, em Contemporanea 

um artigo apparentemente critico. Esse, porém, não o é realmente;561 tem um fito extranho.  

        Se acharf algum interesse nas palavras que cinceramente562 digo na minha carta, poderá 

talvez extrahil-as563, publicando-as ahi, em traducção, como fez Rogelio Buendía, ou, antes, Adriano 

del Valle a564 proposito de Rogelio Buendíag, com565 uma carta que escrevi a este. 

        Quanto ao n.º 10 566deh Contemporanea, está 567exgottadoi. Creio, porém poderj lhek obter um 

exemplar,568 de aqui a dias, quando voltar a Lisboa um amigo de José Pacheco que se encarregou 

(por este estar doente) da publicação do numero de que se trata. 

        Affectuosamente, 

(a) Fernando Pessoa. 

 

Apartado 147, Lisboa. 14–IX–1924. 

                                                           
556 CRESPO, 1988: 183; PESSOA, s/d.: 25 «referirme». 

557 PESSOA, s/d.: 25 «com». Trata-se de uma gralha. 

558 PESSOA, s/d.: 25 «en». Trata-se de uma gralha. 

559 CRESPO, 1988: 183; PESSOA, s/d.: 25 «da». 

560 CRESPO, 1988: 183; PESSOA, s/d.: 25 «tem». 

561 CRESPO, 1988: 184 «não o é realmente: tem»; DELGADO, s/d: 25 «não o é realmente tem». 

562 CRESPO, 1988: 184; PESSOA, s/d.: 25 «sinceramente». 

563 CRESPO, 1988: 184; PESSOA, s/d.: 26 «extrahir-as». 

564 CRESPO, 1988: 184: «e». Assumimos tratar-se de uma gralha. 

565 CRESPO, 1988: 184: «como». 

566 CRESPO, 1988: 184; PESSOA, s/d.: 26 «da». Admitimos as duas variantes («a» sobreposto ao «e», ou viceversa). 

567 CRESPO, 1988: 184; PESSOA, s/d.: 26 «esgottado». 

568 CRESPO, 1988: 184; PESSOA, s/d.: 26 «um exemplar de aqui». 
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Notas: 

Cópia datilografada, a tinta azul arroxeada, com emendas manuscritas a tinta preta, em dois 

pedaços de folhas lisas recortadas que Pessoa juntou e colou, por trás, ou com fita-cola ou colou, 

como se vê pelos vestígios, no verso. Com as cotas, escritas a lápis, «1B/67» e «1143-61», nos 

cantos superiores esquerdo e direito, respetivamente.  

a <i>/I\saac ] no original, emenda manuscrita a tinta preta.  

b peri<d>/o\dico 

c nenhu<l>/m\ 

d se<i>/x\ 

e dire<d>/c\tor 

f acha<t>/r\ 

g Buendia] no original. 

h d<a>/e\ 

i e<s>/x\gottado 

j <puderxp> [→ poder] no original, emenda datilografada, com sete «x» a cortar a palavra. 

k poder<–>lhe] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, traço a cortar o hífen. 
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97. Destinatário: Isaac del Vando-Villar  

 

Sr. D. Isaac del Vando-Villar, Madrid. 

 

Apreciado camarada: 

        Recebi, e muito lhe agradeço, o seu livro La Sombrilla Japonesa569. Respondo-lhe tarde:570 é 

um maua habito meu, mas quem é que se livra senão dos bons habitos? 

        Que dizer do seu livro queb o não haja dicto já Adriano nas palavras multicolores, que lhe 

antepoz? Nesta hora da civilização europêa em que nós, occidentaes, somos do Oriente, como do 

Occidente osc orientaes, e em que o decorativismo do longinquo nos persegue como uma infancia 

sonhada, quadra bem um livrod como o seu,571 em que luzem lanternilhas de papel animado572 por 

sobre a incolor materia humana, um pouco desconforme573 comsigo574 mesma, nem tendo 

verdadeiroe entendimento das cousas senão na ironia em que finge disfarçar que em verdade as 

não entende. 

        É em parte a substancia575 hellenica da nossa civilização que se regosija, como uma creança576 

extrangeira, do contraste comsigo577 d’estes orientismos todos – a 578absorpçãof metaphysica da 

India, a subtileza paciente da China, a esthetica errada579 e transparente do Japão. 

        No fundo, é por não sermos orientaes que somos tão orientaes. É sempre por não sermos 

qualquer cousa que a somos tão intensamenteg. Poz580 não sei que psychologo a hypothese de 

que, quando vemos uma cousa, em581 certo modo estamos nella. Não é assim. Vêr é saber que 

                                                           
569 CRESPO, 1988: 182; DELGADO, s/d: 24 «La sombrilla japonesa». 

570 PESSOA, s/d.: 24 «tarde;». 

571 CRESPO, 1988: 182 «como o seu em que». 

572 CRESPO, 1988: 182; PESSOA, s/d.: 24 «anuviado». 

573 CRESPO, 1988: 182: «disconforme». 

574 CRESPO, 1988: 182; PESSOA, s/d.: 24 «consigo». 

575 CRESPO, 1988: 182; PESSOA, s/d.: 24 «sustancia». 

576 CRESPO, 1988: 182; PESSOA, s/d.: 24 «criança». 

577 CRESPO, 1988: 183; PESSOA, s/d.: 24 «consigo». 

578 CRESPO, 1988: 183; PESSOA, s/d.: 24 «obseção». 

579 CRESPO, 1988: 183; PESSOA, s/d.: 24 «eivada». 

580 PESSOA, s/d.: 24 «Por». 

581 PESSOA, s/d.: 24 «en». Trata-se de uma gralha. 



 | 283 

 

uma cousa não é nós. Só582 estamos verdadeiramente onde não vemos. Só alli nos sentimos. Longe 

da vista, perto do coração. Quem é que se não dá bem com a mulher que nunca viu? 

        Não me referirei, por serh excusado583, 584particularmentei ás585 suas composições. Direi 

comtudo586 que a todas anteponho El Viento587 en Albaida del Aljarafe588, em que com melhorj uniãok 

ajuncta589 o decorativismo e a ironia. Outras composições ha em que estes dois elementos se 

acompanham sem se fallar. 

        Acceite um abraço de apreço e de applauso do seu novo amigo e velho camarada,590 

(a) Fernando Pessoa. 

 

Apartado 147. – Lisboa, 14 de Septembro de 1924. - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
582 PESSOA, s/d.: 24 «São». Assumimos tratar-se de uma gralha. 

583 CRESPO, 1988: 183; PESSOA, s/d.: 25 «excuso». 

584 PESSOA, s/d.: 25 «particularmente». No original sublinhada a lápis. 

585 CRESPO, 1988: 183 «às». 

586 CRESPO, 1988: 183; PESSOA, s/d.: 25 «contudo». 

587 CRESPO, 1988: 183; PESSOA, s/d.: 25 «viento». 

588 A título de curiosidade, a mãe de Isaac del Vando-Villar chamava-se Albaida del Aljarafe, como o título do poema apontado por Pessoa. 

589 PESSOA, s/d.: 25 «ajuncia». 

590 CRESPO, 1988: 183 «e velho camarada.»; PESSOA, s/d.: 25 «e velho camarada». 
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Notas: 

Cópia datilografada, a tinta azul arroxeada, com emendas manuscritas a lápis, num pedaço de 

folha lisa recortada. Como cabeçalho, datilografada a vermelho, a frase «Isaac del Vando-Villar – 

Plaza de Cánovas, 4 – Madrid.», tracejada, também a vermelho, a toda a extensão da carta. Com 

as cotas, escritas a lápis, «1B/68» e «1143-59», nos cantos superiores esquerdo e direito, 

respetivamente. A folha, no lado direito, apresenta bastantes rasgões. 

a um<a>mau ] no original, emenda manuscrita a lápis, um traço oblíquo a cortar o «a». 

b livroque ] no original, emenda manuscrita a lápis, um traço oblíquo a separar as duas palavras. 

c o<r>/s\ 

d li<o>/v\ro 

e verdade<r>/i\<o>/r\o 

f <profundeza> [↑ absorpção] 

g intensament<o>/e\ 

h se<t>/r\ 

i No original, sublinhada a lápis. 

j <maior> [↑ melhor] no original, emenda manuscrita a lápis. 

k <harmonia> [↑ união] no original, emenda manuscrita a lápis. 
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98. Destinatário: Adriano del Valle  

Lisboa, 24 Septembro, 1924. 

Sr. Don Adriano del Valle,  

Huelva.  

 

Queridoa e appreciado amigo:  

        Acabo de receber a sua carta de 22, que muito lhe agradeço. Com prazer soube que tinha 

recebido os livros; breve lhe mandarei outros.  

        O n.º 10 de Contemporanea não foi feito por José Pacheco, que na occasião estava muito 

doente. Dirigiu-o591 o Ruy Vaz, grande amigo de592 Pacheco, e co-director commigo da revista Athena, 

de que lhe fallei, e que sahirá agora em Outubro (cerca de 20). O Ruy Vaz não está presentemente 

em Lisboa; deve vir aqui no fim d’esta semana, ou no principio da outra. Nessa occasião lhe 

pedirei que me arranje o n.º 10 de593 Contemporanea, para si e para Isaac del Vando, que tambem 

me pediu que lhe obtivesse um exemplar. É extranho594 que a si não tivessem mandado um 

exemplar d’esse numero. 

        Como, depois de escrever a carta a Isaac del Vando, tirei uma copia á machina, envio-lhe 

essa copia595, pois, como a minha lettra não é extremamente legivel, pode o Adriano ficar em duvida 

sobre uma ou outra palavra. Assim, tem um texto legivel por onde fazer a traducção. Gosta da 

carta?  

        Queira dar os meus respeitos a sua Esposa, e acceitar um abraço do amigo que muito o 

apprecia e estima,  

(a) Fernando Pessoa. 

 

Apartado 147.  

 

 

                                                           
591 PESSOA, 1996: 67; PESSOA, s/d.: 29 «Dirigiu-a». 

592 PESSOA, 1996: 67; PESSOA, s/d.: 29 «do». 

593 PESSOA, 1996: 67; PESSOA, s/d.: 29 «lhe pedirei para me arranjar o n.º 10 da »  

594 PESSOA, 1996: 67; PESSOA, s/d.: 29 «estranho». 

595 “En una tercera carta del mismo día (ésta a Adriano del Valle), el poeta creador de poetas insiste en la conveniencia de dar a conocer su carta 

en Esparia, haciéndolo bajo la premisa de que «ha sempre vantagem publica na opiniáo de um extrangeiro», para lo cual, incluso, llega a enviarle 

una copia mecanografiada del texto pocos días más tarde.” SÁEZ DELGADO, 1995: 422.  
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Notas: 

Cópia datilografada, a tinta azul arroxeada, numa folha lisa. Em jeito de cabeçalho, está escrito 

«Adriano del Valle – Castelar, 16 – Huelva.», frase datilografada e tracejada a vermelho. Com as 

cotas, a lápis, «1B/65» e «1143-56», nos cantos superior esquerdo e direito, respetivamente. A 

folha apresenta rasgões no papel praticamente ao longo de toda a margem vertical do lado direito. 

a Qu<a>/e\<e>/r\<r>/i\do 
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99. Destinatário: Alberto Telles Machado  

 

Meu querido Telles Machado: 

        Acabo de receber o seu postal arcadico; muito antes tinha recebido, no Apartado, uma carta 

e um postal seus, aos quaes ha esse muito tempo devo resposta. 

        A razão por que ainda lhe não escreveraa é a de que ainda lhe não escrevera, o que, como 

todas as cousas authenticamente verdadeiras, é indesculpavel. Porisso lhe peço desculpab. Como 

o sentimento christão manda crêr no incrivel596, esperar no impossivel597 e ser caridoso para com o 

que o não merece, deve mandar que se desculpe o que não tem desculpa. Ao contrario da palavra 

ami, ou amigo, estas considerações não teem etymologia; o mesmo Grand Larousse é omisso a 

seu respeito. 

        Dê-me as noticias suas que eu desejo e não mereço. 

        Em fins do mez de Outubro corrente apparece o primeiro numero de uma revista – genero, 

porém não estylo, Contemporanea – dirigida peloc Ruy Vaz e por mim. Por mim litterariamente, 

bem se entende. Queriad que v[ocê] me désse, não pesando qualquer razão em contrario, 

litteratura sua; peço só litteratura, que a mais não vae o meu dominio, e sem illustrações, pois a 

revista as não traz intercaladas no texto. Francez não: é absurdo inserir francez, ou outra qualquer 

lingua extrangeira598, em uma revista portugueza. Mas v[ocê] tem boa litteratura nacional; se me 

quizer fazer este favor, escolha-me o que de melhor tiver e me possa e queira dar. 

        O numero de Outubro está já impresso, o de Novembro quasi prompto. A sua collaboração, 

portanto, iria no de Dezembro, a não ser que houvesse tempo e occasião de se inserir no do mez 

anterior. 

        Pode escrever sempre para o Apartado 147. Quee “letterf in” é essa a que v[ocê] se refere? 

É a antiga, que recebi, ou qualquer carta de agora, que, se a houve, não chegou ainda? 

Um grande abraço amigo do 

sempre e muito seu, 

Lisboa,| 7-X-1924.                             (a) Fernando Pessoa. 

 

                                                           
596 PESSOA, 1996: 38 «incrível». 

597 PESSOA, 1996: 38 «impossível». 

598 PESSOA, 1996: 38 «estrangeira». 
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Notas: 

Cópia de químico de carta datilografada a tinta roxa, numa folha lisa. Com o cabeçalho, 

dactilografado a vermelho «Alberto de Telles Machado – Ladeira do Seminario, 8 – Coimbra.», 

com uma linha tracejada a vermelho, por baixo. Cotas «1B/18» e «1142- 83». Na folha não são 

visíveis indícios de ter sido dobrada. Papel de cópia, de gramagem “grosseira”. Apresenta um 

ligeiro rasgão na margem inferior direita. Em bom estado de conservação. 

a escreve<a>/r\a 

b d esculpa ] no original. 

c pel<a>/o\ 

d Que<i>/r\<r>/i\a 

e <g>/Q\ue 

f l<l>/e\tter 
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100. Destinatário: Adriano del Valle  

 

Sr. Don Adriano del Valle,  

Huelva.  

 

Querido e appreciado amigo:  

        Mandei-lhe hoje, registados, dois exemplares do numero 10 de Contemporanea – um para 

si, outro que lhe peço o favor de enviar a Isaac del Vando-Villar, cujo endereço não tenho aqui. 

Tinha-lhe promettido599 um, a si e outro a elle, para quando viesse de fóra600 o meu amigo Ruy Vaz, 

que foi quem dirigiu e effectuou a publicação do n.º 10 de Contemporanea. 

         Ruy Vaz acaba de chegar e deu-me estes dois exemplares, cuja importancia, sabendo para 

quem eram, não quiz receber. Nada;601 portanto, me é devido por elles. 

        Peço-lhe desculpa de enviar por seu intermedio o exemplar de Isaac del Vando; mas não 

quero demorar o envio, e, como lhe disse, não tenho aqui o endereço d’elle. 

        Meus respeitos a sua Esposa.  

        Abraça-o fraternalmente o amigo que muito o apprecia e lhe quer,  

      

(a) Fernando Pessoa. 

 

Lisboa,  

11-X-1924.  

Apartado 147. 

 

 

Notas: 

Cópia datilografada, a tinta azul arroxeada, numa folha lisa. Em jeito de cabeçalho, está escrito 

«Adriano del Valle – Castelar, 16 – Huelva.», frase datilografada e tracejada a vermelho. Com as 

cotas, a lápis, «1B/62» e «1143-57», nos cantos superior esquerdo e direito, respetivamente.  

                                                           
599 PESSOA, 1996: 69; PESSOA, s/d.: 30 «prometido». 

600 PESSOA, 1996: 69; PESSOA, s/d.: 30 «fôra». 

601 PESSOA, 1996: 69; PESSOA, s/d.: 30 «Nada,». Aceitamos as duas variantes. Pessoa parece ter feito duas emendas: primeiro «)», depois, 

sobreposto «:» e, em seguida, «,» ficando então «;». 
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101. Destinatário: Paulo Osorio 

  

Lisboa, 15 de Novembro de 1924. 

Exmo. Senhor Paulo Osorio602, 

                             Garches. 

 

Exmo. Senhor: 

        A minha qualidade de secretario do sr. Carlos Moitinho d’Almeida fez com que, sem 

indiscreçãoa d’elle ou minha, eu tomasse necessariamente conhecimento da carta que V. Exa. lhe 

escreveu em 4 do corrente. Lembrou-me, e bem, o snr. Moitinho d’Almeida que, visto isto, o mais 

simples era eu responder directamenteb a V. Exa. quanto aos pormenores da carta, cuja recepção 

elle depois accusaria directamente; poisque é a nós, os directores de Athena que esses 

pormenores directamente interessam. Se demorei um pouco em realizar essa combinação, é que 

quis orientar-me definitivamente, com Ruy Vaz, quanto a um ponto emergente dos alvitres de V. 

Exa. 

        Antes de mais nada, e embora a carta, a que respondo, fôsse dirigida ao sr. Moitinho 

d’Almeida, não quero furtar-me a agradecer a V. Exa., em meu nome e no de meu collega Ruy 

Vaz, as referencias amaveis que faz á nossa revista, e o interessec que mostra por ella. 

Anticipadamente agradecemos tambem a referencia em Les Annales e a transcripção d’esta no 

Diario de Noticias. Passo agora a referir-me, seriatim, ás suggestões que V. Exa. teve a amabilidade 

de fazer. 

        1. – Estamos, ambos os directores da revista, de accordo com a vantagem que haveria em 

publicar uma chronica literaria e artistica de Paris.603 Essa chronica, porém, não cabe na indole da 

revista, tal como a delineámos e a fizemos. A Athena, como V. Exa. terá reparado, não visa a ser 

uma publicação no genero, por ex., do Mercure de France, mas, tal como está, uma simples 

“revista de arte” – alheia, por um lado, a todo espirito de eschola ou de corrente; afastada, por 

outro, de todo intuito do que os decadentes chamavam “quotidianidade”, e, portanto, do genero 

de chronica a que V. Exa. allude. Aquella parte de Athena (impressa, aliás, propositadamente a 

                                                           
602 Paulo Osório (1882-1953), natural do Porto, dedicou-se ao jornalismo, ern Lisboa, de 1906 a 1910. Em 1911, foi viver para Paris. Colaborou 

com O Seculo e O Diario de Noticias. 

603 No número 4 da revista Athena, de janeiro de 1925, saiu a referência crítica publicada em Les Annales, a 23 de novembro de 1924, por 

intermédio de Paulo Osório. 
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duas columnas, para estabelecer differença visivel do texto litterario) que se approxima um pouco 

do “chronica”, não é mais que o indispensavel commentario ás estampas e gravuras, que a revista 

insere. 

        Succede, porém, que pensamos, se a revista seguir um curso sustentavel, ou alargal-a, 

abrindo nella uma terceira secção, com o genero de chronicas que V. Exa. lembra, ou publicar 

d’ella uma edição separada, com periodicidade differente, inteiramente dedicada a essas mesmas 

chronicas. Se, e quando, assim fizermos, é com a maior alegria que nos valeremos do 

offerecimento de V. Exa., cujas “cãs” (suppondo que existam) não pesam no espirito, que não tem 

edade, porque, se a experiencia assim lhe pesa, a tolerancia, que nasce d’ella, as mais das vezes 

o rejuvenesce. 

        Na altura de se abrir essa nova secção, ou se fazer essa publicação supplementar, o que 

oxalá nos não seja entravado pelo escasso curso da actual revista, veremos se a chronica de Paris 

deverá ser escripta em francez, ou em vernaculo, assim como assentaremosd nas condições e 

periodicidade d’ella, poisque as relações pessoaes entre V. Exa. e o sr. Moitinho d’Almeida, a que 

basta que devamos o prazer de estar assim communicando com V. Exa., nada mais teem 

comnosco.  

        2. – Estamos inteiramente de accordo com o que V. Exa. lembra quanto á inserção de 

“annuncios litterariose” e da permuta d’elles com revistas extrangeiras. Como, porém, 

desconhecemos a technica do assumpto, muito agradeciamos que nol-a explicasse. 

        3. – Enviaremos a V. Exa. o numero de exemplares que julgar util que lhe remettamos. Basta 

que nol-o indique, dizendo-nos tambem, pelo que diz respeito aos exemplares para determinadas 

personalidades e revistas, se é preferivel que os enviemos a V. Exa., se que os enviemos 

directamente aos nomes e moradas que queira dar-nos para esse fim. Faremos como V. Exa. 

achar preferivel para a propaganda da revista, resalvando porém que, se não podemos deixar de 

incomodal-o, desejariamos, ao menos, incommodal-o o menos possivel. Agradeciamos que V. Exa. 

nos dissesse se esses exemplares a remetter devem ser do numero l, se dof numero 2 e seguintes, 

se d’estes e do numero 1 tambem.  

        Releve-me V. Exa. a extensão d’esta carta, devida tam-sòmente ao desejo de a tornar 

inteiramente explicita; e acceite, com a reiteração de meus agradecimentos, a expressão do 

respeito do  

De V. Exa. 

Mto. Atto. e Venr. 
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PS. – Para fins postaes, é preferivel que V. Exa., quando queira escrever-me, dirija as cartas para 

– Fernando Pessoa, Apartado 147, Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

Cópia de químico de carta datilografada, a tinta roxa, em duas folhas lisas, em papel de “cópia”. 

Contém emendas manuscritas, a tinta preta. Apresenta recortes irregulares nas duas folhas, mais 

pronunciados nas margens superiores e inferiores. Cotas «1B/16» e «1143-4», na folha 1 e 

«1B/17» e «1143-5», na folha 2. A segunda folha apresenta também, em jeito de cabeçalho 

justificado à direita «(2) (15-XI-1924)», tracejado por baixo. 

a indis<r>/c\<e>/r\eção 

b dire<d>/c\tamente 

c <i>/o\<n>interesse] no original, indícios de ter sido apagado 

d assente<e>/a\remos 

e littera<†>/rio\s] no original, emenda manuscrita, a tinta preta. 

f d<e>/o\ ] no original, emenda manuscrita, a tinta preta. 
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102. Destinatário: João Cabral do Nascimento  

 

Meu presado Camarada: 

        Recebi, e muito lhe agradeço, o exemplar, com cuja offerta me honrou, do seu livro Alguns 

Sonetos.604 Li-o com prazer, mas não encontreia nelle, confesso, aquelle avanço sobre seus 

escriptos anteriores que, antes de lel-ob, tive por quasi certo que encontraria. 

        Bem sei que neste livro se afasta, em certo modo e até certoc poncto, da fórma que 

anteriormente dava á exteriorização verbal de sua605 sensibilidade. Isto, porém, querd dizer caminho 

differente, que não poncto differente do mesmo caminho. 

        A meu ver, porventura erroneo, o seu livro recente de sonetos é a passagem, por atalho, de 

um caminho para outro na arte. Creio que, encontrado esse outro caminho, seguirá então nelle, 

avançando. Sua sensibilidade e sua imaginação merecem-lhe este futuro. 

        Como me enviou seu livro para Athena, e a meu nome pospoz, nas palavras de offertae, a 

designação de mim como director d’ella, presumo que quizesse que nessa revistaf se fizesse ao 

livro uma referenciag critica. De bom grado eu mesmo a faria, se não fôsse que Athena, pela indole 

que conviemos em dar-lhe, não tem secção critica nem bibliographica – o que, aliás, deverá ter 

notado, se a revista lhe tem chegado ás mãos. 

        Devia-lheh esta explicação, embora me pareça que a simples observação da revista lh’a deva 

já ter dado. 

        Peço que me creia, com a minha affectuosa consideração e apreço, seu 

camarada dedicado, 

(a)i Fernando Pessoa. 

 

 

Lisboa, 7 Janeiro 1925. 

 

 

 

 

                                                           
604 PESSOA, 1996: 79 «do seu livro «Alguns Sonetos.»». 

605 PESSOA, 1996: 79 «da sua». 
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Notas: 

Cópia datilografada a tinta azul arroxeada e a vermelho. No canto superior esquerdo a palavra em 

maiúsculas «ATHENA.», datilografada a vermelho. Um pouco mais abaixo, também a tinta 

vermelha e em jeito de cabeçalho a frase «João Cabral do Nascimento – Rua da Rochinha, 50 – 

Funchal, Madeira.», tracejada.  Apresenta alguns rasgões tanto na margem esquerda como na 

direita da folha, além de um corte irregular no papel, na parte inferior do fim da folha. Com as 

cotas «1B/10», escritas a lápis no canto superior esquerdo e «114³-1», no canto superior direito.  

a en|contrei  ] no original, o autor ao dividir a palavra e passando parte desta para a linha seguinte, 

não colocou o hífen. 

b l<é>/e\l-o] no original, emenda manuscrita, o acento «´» riscado a tinta preta. 

c cer|to ] no original, o autor ao dividir a palavra e passando parte desta para a linha seguinte, não 

colocou o hífen. 

d qu<z>/e\r 

e offert<z>/a\ 

f nessarevista ] no original. 

g referen|cia ] no original, o autor ao dividir a palavra e passando parte desta para a linha seguinte, 

não colocou o hífen. 

h Devia-<<h>/l\he 

i No original, a vermelho. 
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103. Destinatário: Carlos Lobo de Oliveira606 

 

 

Meu caro Lobo de Oliveira: 

        Ha provas amanhã, sabbado, 28. Era um enorme favor se v[ocê] pudesse apparecer no Café 

Arcada pelas 6 horas; se pudesse estar mesmo, e exactamente, ás 6, era esplendido. 

        Agradece-lhe desde já o 

                                                           muito seu, 

 

27/2/1925. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
606 Transcrito a partir de fac-símile de carta-bilhete manuscrito, a tinta preta, numa folha lisa. Sem cota. 
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104. Destinatário: Francisco Costa 

Caixa Postal 147, 

Lisboa, 5 de Junho de 1925. 

Meu Exmo. Camarada: 

        Não é, porcerto, no devido tempo, mas com uma grande demora, que venho agradecer-lhe 

a sua carta de 8 de Maio, assim como a devolução rapidissimaa das provas revistas. Para a demora 

da minha resposta, se não ha desculpab, ha contudo explicação. 

        Esperava eu que, poucos dias depois de receber a sua carta, estivesse prompto o 5.º numero 

de Athena; a minha resposta á sua carta acompanharia o envio do numero. Com a demora da 

sahida d’elle, ou, antes, em funcção d’essa demora, se tem dado a da minha carta. De aqui a dias 

deve o numero estar prompto, porém não quero addiar mais tempo o escrever-lhe. 

        Puz aos seus oito admiraveis sonetos o simples titulo, collectivo e generico, de “Sonetos”. 

Não accrescentei o nome do livro de que eram extrahidos porque em Athena adoptámos o principio 

de evitar que toda collaboração, embora fôsse extracto ou fragmento de um livro, por qualquer 

indicação o parecesse. É um criterio esthetico que V. Exa.c bem o comprehenderá. 

        Renovando-lhed os meus agradecimentos pela sua collaboração, e os meus pedidos de quee 

me releve a demora que puz em escrever-lhe, subscrevo-me  

De V. Exa.f 

com o maior apreço e consideração, 

(a)g Fernando Pessoa. 

 

Notas: 

Cópia de químico de carta datilografada. Cotas «1B/13» e «1141-46». Cabeçalho «Francisco Costa 

– Rua Gomes de Amorim, 6, Estephania, Cintra.»; linha tracejada a separar o miolo da carta. 

a rap<†>idissima  

b desc<i>/u\lpa 

c V.Exa. ] no original. 

d Renovando-<;>/l\he 

e de <desculpa> que 

f V.Exa. ] no original. 

g Dactilografado a vermelho. 
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105. Destinatário: Senhor Ministro da Instrucção Publica 

 

[?dia, mês] 1926. 

Exmo. Senhor Ministro da Instrucção Publica: 

        Os abaixo assignados, escriptores, artistas e amadores de arte, veem perante V. Exa. expôr, 

com o devido respeito, o quanto é de inutil para os serviços publicos, de prejudicial para os fins 

artisticos, e, até, de vexatorio para o papel coordenador que ao Estado compete nestas materias, 

que permaneça á frente da Direcção Geral de Bellas Artes o poeta lyrico Augusto Gil.  

        Não discutimos o valor poetico do Sr. Augusto Gil. Fallando com melhor propriedade – não 

o affirmamos nem o negamos; pois raras vezes, se alguma, se pode aquilatar com justeza o valor 

de um contemporaneo. Concedemos, porém, de bom grado que o Sr. Augusto Gil accumule, com 

o esplendor lyrico de um Pindaro ou de um Shelley, o relevo satirico de um Juvenal ou de um 

Petronio Arbitro. Na balança da presente representação nada pesa a pessoa privada do Sr. Augusto 

Gil – nem a pessoa poetica, nem a pessoa não-poetica. É contra o Director Geral de Bellas Artes 

que estas palavras são dirigidas. 

        Não deveriamos, talvez, censurar o Sr. Augusto Gil como funccionario publico. Se a 

incapacidade de iniciativa, a incuria technica e a falta a todos os deveres do cargo são – como 

muitos dizem que são – os characteristicos que distinguem a actividade do funccionario publico, 

força é confessar que o Sr. Augusto Gil, que a todos notavelmente reune, é um funccionario publico 

exemplar. Se, porém, os cargos publicos devem ser exercidos com qualquer escrupulo de trabalho 

e de proficiencia, e os que, dentro d’elles, são superiores ou directivos com o accrescimo de 

iniciativa e de espirito coordenador, o Sr. Augusto Gil merece a immediata destituição do cargo 

que estagnadamente occupa, por lhe não ser applicavel – cremos – qualquer disposição legal que 

estabeleça o degredo perpetuo ou o fusilamento summario. 

        É facil provar o que affirmamos: prova-o o que o Sr. Augusto Gil não tem feito – que é tudo 

quanto tem feito. Basta que V. Exa. olhe, para que veja; basta que mande olhar, para que lhe 

façam vêr. 

        Nenhum mobil, que não seja a repugnancia pela incompetencia e a incuria, nos move contra 

o Sr. Augusto Gil ao trazer até V. Exa. este protesto. Presumimos que o mesmo desprezo pelo 

inutil e o inefficaz forme parte da disposição habitual do espirito de V. Exa. E é nessaa presumpçãob, 

e só nessa, que dirigimos a V. Exa. esta representação. 

Saude e Fraternidade. 
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Notas: 

Cópia de químico, a tinta preta, de carta datilografada numa folha lisa. Papel de “cópia” com uma 

gramagem mais “grosseira”. Cota «1142-89». Visíveis dois vincos de dobra, um na horizontal e 

outro na vertical. Apresentam pequenos rasgões nas extremidades de três vincos, sendo que o 

vinco de dobra vertical está rasgado totalmente até meio da folha, de baixo para cima. Folha 

recortada irregularmente. 

a nesse ] no original. Lapso do autor. 

b presumpçã<p>/o\ 
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106. Destinatário: João de Castro Osório 

 

Meu caro João: 

        Deixo-lhe os dois exemplares da Revista de Commercio e Contabilidade607 onde estão as 

especulações sociologicas de que hontem lhe fallei.608 Além do artigo sobre “Régie, Monopolio, 

Liberdade”, notará v[ocê],609 sem que eu lh’as aponte, outras sociologias da mesma origem. 

        Como lhe disse, não lhe deixo o n.º 1 da Revista porque está esgottado. Confio em que v[ocê] 

achará a Revista interessante em conjuncto. Pecca de estar impressa em orthographia “moderna” 

– crime anti-civilizacional que as circumstancias tornaram inevitavel. Mas, felizmente,610 a 

orthographiaa está por vezes errada. A Europa ainda existe como Grecia... 

Sempre e muito seu, 

           (a) Fernando Pessoa. 

 

18/4/1926. 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

Cópia de químico datilografada a tinta roxa, numa folha de papel “de cópia”. Cotas «1B/5» e 

«1142-66». Pouco perceptível um vinco de dobra na horizontal, apresenta os limites da folha com 

algum desgaste. A margem superior aparenta sinais de ter sido rasgada à mão.Ligeira dobra no 

canto inferior esquerdo. 

a or<h>/t\<t>/h\ographia 

 

                                                           
607 PESSOA, 1993: 247 ««Revista de Commercio e Contabilidade».» 

608 Revista do cunhado, Francisco Caetano Dias, na qual Fernando Pessoa colaborou ativamente. 

609 PESSOA, 1993: 247 «notará v.». 

610 PESSOA, 1999b: 113 «infelizmente, ». 
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107. Destinatário: Augusto Ferreira Gomes611 

 

17 de Setembro de 1926a 

 

Caro sr. Ferreira Gomes: 

        Respondo, numerando, ás seis perguntasb do inquerito que não creio que seja seu. 

        Elas são: 

        (1) Qual é dos seus livros, aquêle que mais estima? 

        (2) Qual dêles lhe trouxe mais admiradores? 

        (3) Deve ás suas obrasc alguma aventura amorosa? 

        (4) Qual foi a maior compensação moral que lhe deu a Literatura? 

        (5) Algum dos protagonistas dos seus livros teve existencia real? 

        (6) Qual e a sua maior preocupação intelectual ao escrever? 

        Eu respondo: 

        (1) Não tendo livros publicados, mas só poemas que valem mais que os livros dos meus 

contemporaneos de todas as falas, não lhe responderei senão entendendo poemas em vez de 

livros. 

        Agrada-me estridentemente a Ode Triumfal, inserta em Orfeu 1. Sei bem que a Ode Maritima, 

trazida por Orfeu 2, tem mais construcção e arredores; mas não esqueço que escrevi a primeira 

com a emoção em linha recta, e que ela é a obra prima da sensibilidade moderna. São favores 

que devo aos Deuses: não quero ser ingrato para com eles, desreconhecendo-os. 

        (2) Tenho influido indeterminadamente em varias composições subsequentes, por não ter o 

segredo de ter influido nas anteriores. Mas não sei se me têm admirado aqueles que me têm 

admirado. O certo é que não tenho podido passar a minha emoção intelectual para os copistas da 

minha expressão dela. Mas contento me com o que não me descontenta, e basta... Ainda ha 

pouco me trouxeram uma publicação brasileira que tem versos seminais nas minhas emoções. 

Até isso aceito. O Destino assim dá. Ao menos não tardou. Bis dat qui cito dat, dizia o meu 

professor de latim. 

                                                           
611 Carta transcrita a partir do jornal A Informação, número 61, de 17 de setembro de 1926, na rubrica «A cidade ♦ As letras ♦ As artes», na secção 

«ecos». 



 | 301 

 

        (3) Não costumo pôr á arte a canga da sexualidade. Confesso, contudo, que devo a uma 

obra minha, mas de maneira indirecta, uma aventura amorosa. Foi em Barrow in Furness, que é 

um porto na costa occidental da Inglaterra. Ali, certo dia, depois de um trabalho de arqueação, 

estava eu sentado sobre uma barrica, num cais abandonado. Acabava de escrever um soneto – 

elo de uma cadeia de varios – em que o facto de estar sentado nessa barrica era um elemento de 

construcção. Aproximou-se de mim uma rapariga, por assim dizer, – alumno, segundo depois 

soube do liceu (High School) local –, e entrou em conversa comigo. Viu que eu estava a escrever 

versos, e perguntou-me, como nestas ocasiões se costuma perguntar, se eu escrevia versos. 

Respondi, como nestes casos se responde, que não. A tarde, segundo a sua obrigação tradicional, 

caía lenta e suave. Deixei-a cair. 

        É conhecida a indole portuguesa e o caracter propicio das horas, independentemente das 

indoles e dos portugueses. Foi isto uma aventura amorosa? Não chegarei a dizer-lhe. Foi uma 

tarde, num cais longo da Patria; e hoje é, decerto, uma recordação a ouro fôsco. Assim diriamos 

no Orfeu; assim não deixarei de lhe dizer agora. Que mais quere de mim, sr. Ferreira Gomes?612 A 

vida é extremamente complexa, e os acasos são, por vezes, necessarios. O conto não tem moral, 

desde o principio. O ouro fôsco ficou humido e a tarde caiu definitivamente. 

        (4) A unica compensação moral que devo á literatura é a gloria futura de ter escrito as minhas 

obras presentes. 

        (5) Não escrevi historia nem historias, e, por isso, não uso protagonistas, a não ser a 

variedade de pessoas que tenho sido. Nenhuma delas tem existencia real, porque nada tem, 

scientificamente falando, existencia “real”. As coisas são sensações nossas, sem objectividade 

determinavel, e eu, sensação tambem para mim mesmo, não posso crer que tenha mais realidade 

que as outras coisas. Sou, como toda a gente, uma ficção do “intermezzo”, falso como as horas 

que passam e as obras que ficam, no rodopio subatomico deste inconcebivel universo. 

                                                           
612 Episódio combinado por Ferreira Gomes e Pessoa. Augusto Ferreira Gomes que era amigo íntimo de longa data de Pessoa, seu sócio, juntamente 

com Geraldo de Jesus, num escritório de comissões e consignações, era jornalista, colaborador em diversas revistas e jornais, e poeta. Ferreira 

Gomes dirigia a secção «A cidade. As letras. As artes» do jornal A Informação, onde publicou esta carta, a 17 de Setembro de 1926. A resposta ao 

inquérito «dada» por Álvaro de Campos vinha antecedida, na mesma página do jornal, por uma carta de Ferreira Gomes. 

Ver também, a este respeito, o artigo «Augusto Ferreira Gomes and Orpheu 3: The “Death of a Faun” and Literary Ekphrasis in Portugal at the 

beginning of the twentieth century”, de Foteini Vlachou, Pessoa Plural: 8 (O./Fall 2015). “Augusto Ferreira Gomes (1892-1953), a journalist, writer 

and modernista poet, was also a close personal friend of Fernando Pessoa (...). He even participated with Fernando Pessoa in the so-called “Mistério 

da Boca do Inferno” prank, the staging of Aleister Crowley’s suicide in 1930. See Augusto Ferreira Gomes, “O Mistério da Boca do Inferno,” in O 

Notícias Ilustrado 121 (Oct. 5, 1930), pp. 9-10, 16. 
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        (6) Não tenho preocupação intelectual ao escrever. Tenho a unica preocupação de emitir 

emoções, deixando á inteligencia que se aguente com elas o melhor que puder. Tenho o desejo 

de ser de todos os tempos, de todos os espaços, de todas as almas, de todas as emoções e de 

todosd os entendimentos. Menos que tudo isso é nada para a alma que não cata piolhos na logica, 

nem olha para as unhas na estetica. Não podendo ser a propria força universal que envolve e 

penetra a rotação dos seres, quero ao menos ser uma consciencia audivel dela, um brilho 

momentaneo no choque nocturno das coisas... O resto é delirio e podridão. 

        Creia-me cordealmente seu,  

Alvaro de Campos 

Engenheiro naval e poeta do Orpheu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

Carta-resposta ao inquérito de Augusto Ferreira Gomes (Entrevista). retirada do jornal A 

Informação, número 61, de 17 de setembro de 1926, na rubrica «A cidade ♦ As letras ♦ As 

artes», na secção «ecos». A carta ocupa toda a segunda coluna e 20 linhas da terceira coluna. 

a Colocamos a data de publicação da carta no jornal. 

b preguntas] no original. 

c obrds] no original. 

d todoa] no original. 
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108. Destinatário: Antonio Botto613 

 

Meu querido Antonio: 

        Tenho quatro postaes seus e duas cartas a que responder. Estas duas cartas são as que se 

referem ás Olympiadas, e com uma d’ellas veio o original d’esse seu livro. 

        Pode o Antonio estar descançado. Tratarei de tudo na fórma que deseja. Fallei hontem ao 

João de Figueiredo e pedi-lhe quea me apresentasse,b logo que pudesse, ao Magalhães; o que elle 

ficou de fazer com a brevidade que lhe fôsse possivel. 

        Como a typographia da Bibliotheca Nacional foi dissolvida, por superflua e prejudicial, fica 

de pé, para a hypothese do seu livro, só a do Annuario Commercial. 

        Repito: farei tudo na mais exacta conformidade que me fôr possivel com as indicações que 

o Antonio me dá. Excusado é dizer-lhe que lhe irei relatando o que se passa, e lhe escreverei logo 

que falle com o Magalhães. 

        O Ideal Esthetico irá como o Antonio deseja, nem, aliás, me seria muito facil ou rapido alteral-

o agora em qualquer sentido. Assim, tudo está certo. Da carta do Alvaro de Campos não ha que 

fallar, pois essa nunca teria alteração que soffrer. 

        Quando me escrever de novo dê-me o Antonio noticias particularmente suas, incluindo as 

suas impressões (ou sensações) dos diversos aspectos da paisagem. Reparo que, no poema do 

box, tange inopportunamente um gong. Espero que nenhum gong se tenha permittido tanger para 

si em identica ou similhante altura. 

        Estamos todos na mesma, que é a maneira mais comoda de mudar. O Raul, obediente e 

concordante com a minha indicação de que elle deveria escrever só livros pequenos, para assim 

não assustar o publico, está escrevendo um que está num terço e vae já, segundo vi, na pagina 

595. Concordamos, tambem, em não incluir materia muito metaphysica, elle vae pôr a 

metaphysica só ao texto do livro, excluindo-a do frontispicio e do indice. É destituido de fundamento 

o boato de que elle vae casar. 

        O João de Figueiredo continúa risonho e sem razão para isso – o que é, aliás, a mesma coisa 

que me succede a mim. O Ferreira Gomes continúa engarrafado. Foi o outro dia a Almeirim e 

conseguiu estar dois dias bebado dentro do espaço de 24 horas. O Geraldo Coelho de Jesus tem 

um automovel novo, de aspecto admiravel, e que, não servindo exteriormente para atropelamentos 

                                                           
613 Carta transcrita a partir do original. 
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do physicoc (o Geraldod conduz muito bem), serve interiormente para atropelamentos da moral (O 

Geraldo conduz-se muito mal). Com a entrada do grupo da Bibliotheca na conspiração contra o 

Governo, creio que o Aquilino desappareceu; assim dizem, mas não garanto a veracidade, como, 

aliás, não garanto o Aquilino.  

        Resta fallar-lhee de mim. Fiz hontem cinco projectos definitivos e completosf, mas já não meg 

lembro de quê ou para quê. Os meus poemas recentes teem todos acabado do principio para o 

meio – circumstancia que se dá tambem com os meus poemas não-recentes. Segundo um velho 

plano meu, devo partir para Inglaterra antes de hontem, para o que estou quasi decidido a resolver-

me a preparar tudo. O boato de que vou casar é tambem destituido de fundamento. 

        Pelas considerações acima feitas terá o Antonio verificado que está em Lisboa o senhor 

Engenheiro Alvaro de Campos. Elle saúda-o em gyrasol e cysne, e a essas saudações, assim 

serenas e hieraticas, junto as minhas – jardim velho para o gyrasol, lago triste para o cysne. 

        ... E a sério, e sem paisagem, um grande abraço amigo do 

                                                                     

 

Lisboa, 8 Março 1927. 
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Figura 9. Carta manuscrita, enviada a António Botto, a 8 de março de 1927. 

 

Notas: 

Carta manuscrita, a tinta preta, papel timbrado «F. N. PESSOA |APARTADO 147 | LISBOA | RUA DE S. 

JULIÃO, 52, 1.º | TELEPHONE: CENTRAL 879», riscado a caneta preta. Duas folhas escritas frente e 

verso, numeradas as páginas «2.» e «3.». Papel com marca de água «UNITED SERVICE BOND». 

Visíveis dois vincos de dobra, um na horizontal e outro na vertical. Sem cota. Existe uma versão 

datilografada, reproduzida em fac-símile em Canções, António Botto, Edição, prefácio e notas de 

Jerónimo Pizarro e Nuno Ribeiro, 2010, pp. 158-159. Coleção particular. 

a <para> [↑ que] 

b apresenta[→ sse], 

c atropelamentos [↑ do] physico 
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d <†> [↑ o Geraldo] 

e fallar-<me>/lhe\ 

f comp<†>/l\<†>/e\tos 

g <se>/m\e 
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109. Destinatário: Antonio Botto 

 

Meu querido Antonio: 

       Tenho, para lhes responder, um postal seu de Paris (temperatura normal), um postal seu de 

Roma (quarenta graus), e, por fim, o postal e a carta, ambos da mesma Cidade Eterna, que são 

tambem quarenta graus, mas do lado amigo do thermometro. 

        Antes de hontem appareceu-me o João de Figueiredo, que me disse não ter ainda encontrado 

o Magalhães. Creio mesmo que a inencontrabilidade é um dos principaes caracteristicos d’esse 

africanista. Cá o espero, mas sem saber com que proverbio – se com o “quem espera, 

desesperaa”, se com o “quem espera sempreb alcança”. O Destino o dirá, se tiver telephone para 

o assumpto. 

        Registrei a nova versão do poema sobre o Box, e será esta, pois, que passarei á machina 

para o Magalhães, quando elle fizer a descoberta da Rua da Prata, guiado, presumivelmente em 

passo de dança do seculo XVIII (fêtes galantes), pelo João de Figueiredo. 

        A proposito: o João disse-me, respondendo ac uma pergunta casual (xd) minha, que estava 

“muito frio” com o Chico Graça, mas o meu escasso conhecimento da industria do gelo, incluindo 

a dee sorvetes, não me deu psychologia para esta revelação. 

        São noticias que lhe vou dando, á medida que me occorrem, e que não sei se terão interesse 

para si. E poucas mais noticias lhe poderei dar além d’estas. 

        O Raul manda-lhe muitas saudades, e diz-me que um dia destes (os d’este mundo) lhe 

escreverá. Elle está agora publicando um pamphetof semanal monarchico intitulado “O Rebelde”. 

Sahiu já um numero, e o  segundo sahirá amanhã. Tem tido venda; e nos numeros publicados até 

agora (um) elle tem evitadog a metaphysica. 

        Ha muito tempo que não vejo o Gualdino.614 Como o Antonio sabe, os meus encontros com 

elle costumam ser casuaes – episodicos, em geral, dos electricos da linha Estrella-Camões, 

quando não, para variar, da linha Camões-Estrella. Mas, logo que encontre o Gualdino, lhe 

                                                           
614 Ver Anexo 17. O Interregno. Defeza e Justificação da Dictadura Militar em Portugal, 1928, dedicado por Fernando Pessoa ao “Senhor Gualdino 

Gomes, com a maior consideração e a maior sympattia, offerece Fernando Pessoa | 7/3/1928.” Gualdino Gomes (1857-1948), foi um intelectual 

português muito conhecido e popular entre os escritores e artistas seus contemporâneos. No entanto, há poucos vestígios sobre o homem. Conhece-

se apenas uma fotografia tirada em 1938 à porta da Havaneza de Lisboa, ao lado de Abel Manta, Aquilino Ribeiro e Júlio Costa Pinto. Ver 

http://fotos.sapo.pt/kgNq8lNOSKJEuniL4KZR Consultado a 23 de setembro de 2017.  

http://fotos.sapo.pt/kgNq8lNOSKJEuniL4KZR
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transmittirei o seu recado. Talvez o encontre na Bibliotheca,615 onde de aqui a dias terei que ir, em 

serviço de El-Reih D. Sebastião. 

        Não estou hoje em estado mental para lhe escrever, meu querido Antonio, uma carta que 

possa interessal-o. Não quero, porém, deixar de escrever-lhe. E estas linhas com que nada se cose 

(Antonio Ferro – que aliás se cose com varias) são o triste resultado. 

        Adeus, meu querido Antonio; desculpe a ausencia de electricidade nesta carta, que não deixa 

de transmittir-lhe, do mesmo modo que as realmente electricas, a minha muita affeição. 

Sempre e muito seu, 

(a)i Fernando 

25/3/1927. 

 

Notas: 

Cópia de químico, datilografada a tinta azul arroxeada, numa folha de papel “de cópia” grosso. 

Sem cota. Apresenta um vinco de dobra bastante acentuado, na horizontal, a meio da página. Nas 

margens do lado direito, visível um rasgão a meio da página. Tem um rasgão irregular na parte 

inferior, após ter sido dobrada, mais pronunciado na margem inferior esquerda, onde ainda se 

notam vestígios de tinta azul arroxeada e vermelha. Pessoa usou muitas vezes este tipo de papel 

nas cópias que fazia para o seu arquivo pessoal de correspondência. 

a dese/s\pera 

b <d>/s\empre 

c respondendo<,>a] no original, emenda feita com um «x» por cima da vírgula, dactilografado a 

vermelho. 

d <e>/x\ ] no original, emenda feita com um «x» por cima do «e» ambos dactilografados a 

vermelho. 

e <dos> [↑ de] 

f pamp<l>/h\leto 

g evi<a>/t\ado 

h El_Rei] no original. 

i (a) ] no original, dactilografado a vermelho. 

                                                           
615 Gualdino Gomes foi bibliotecário na Biblioteca Nacional de Lisboa até 1927, altura em que se aposentou por ter atingido o limite de idade. 

Contudo, durante algum tempo, desempenha a função de diretor-interino da BNP. https://www.vidaslusofonas.pt/biografia.php?id=d1x8as6WSqg 

Consultado a 24 de setembro de 2017. 

https://www.vidaslusofonas.pt/biografia.php?id=d1x8as6WSqg
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110. Destinatário: José Regio616 

 

 

 

Meu querido José Regio:  

         (Se, spontaneamente, o tracto assim, excuso de dizer-lhe que não tinha que hesitar-se, 

durante um paragrapho inteiro, para me tractar approximadamente...)  

        A phrase precedente, scripta com uma completa sinceridade, não é minha; intercalou-a, por 

anticipação, nesta carta o meu abominavel, porém neste caso justo, amigo Alvaro de Campos. 

Dizendo que elle é justo, confirmo, e torno minha, aquella phrase.  

        Do melhor grado, e agradecendo por mim todos, accedo ao honroso convite que me nos faz 

para que collaboremos no numero anthologico de Presença. Envio quatro composições breves: 

uma é do Alvaro de Campos, outra minha; do Ricardo Reis vão duas, para que escolha a que 

prefere.617 Do extincto Alberto Caeiro não pude obter composição alguma, pois os parentes, ou 

testamenteiros, me não facultaram o traslado. 

         Ha jáa tempos que formei a intenção de lhe escrever, tanto para lhe manifestar o prazer, 

que sempre me tem dado a leitura de Presença, como, mais particularmente, para lhe exprimir 

aquelle que colhi nab leitura do seu livro – cuja offerta desde já lhe muito agradeço –,c e nad dos 

poemas seus que Presença tem inserido, e sobretudo d’aquelle – cujo titulo de momento 

deslembro – que fecha come o verso  

“Saciarão a minha fome...”618 

                                                           
616 Todas as cartas enviadas a José Régio forma transcritas a partir de fac-símile dos originais cedidos pelo Centro de Estudos Regianos em Vila do 

Conde. 

617 Pessoa refere-se ao n.º 10 de Presença (15 de Março de 1928) em que aparecem, na mesma página: duas Odes de Ricardo Reis (“O rastro 

breve que das hervas molles (...)” e “Já sôbre a fronte vã se me acinzenta (...)”), Qualquer Musica, de Fernando Pessoa e Escripto num livro 

abandonado em viagem, de Álvaro de Campos. 

618 “... o verso indicado por Pessoa é [do] Poema do Silêncio, que é acompanhado pela indicação «(Para os Novos Poemas de Deus e do Diabo)». 

(...) no arquivo da Casa de José Régio, de Vila do Conde, existem dois cadernos manuscritos precisamente com este título, do que se conclui que, 

em tempos, era o escolhido por José Régio, para um novo livro de poesia, facto que na realidade não se verificou. (...) O verso citado por Pessoa 

não termina com reticências, mas sim com ponto final.” PESSOA, 1998: 63. PESSOA, 1999b: 132, frase justificada à esquerda. 
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        619Completo estas palavras com o agradecimento do proprio envio de Presença – 

agradecimento que, mais que todos, me cumpriaf que não houvesse demorado. Tudo lhe agradeço 

agora.g  

        Considere-me, peço, sempre á sua disposição para tudo em que possa ser-lhe de alguma 

utilidade – litteraria, é claro, pois não tenho outra, e até a litteraria é materia controvertivel. Mas, 

tal qual é, d’ella disponha sem hesitação.  

        E creia-me seu 

admirador sincero e obrigado,620 

               

 

Lisboa, 26.I.1928. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
619 PESSOA, 2007: 277: não faz abertura de parágrafo.  

620 PESSOA, 1999b: 132: justificado à esquerda; PESSOA, 2007: 277: justificado à direita. 
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta, numa folha escrita frente e verso, em papel amarelecido com uma 

boa gramagem e com muitas manchas. Escrito a lápis, no canto superior direito «10.051». Papel 

timbrado com a morada do remetente «F. N. PESSOA|APARTADO 147|LISBOA» impressa a tinta 

preta, no canto superior esquerdo da primeira página. Imediatamente por baixo, riscada a tinta 

preta, a morada, também impressa a tinta preta «RUA DE S. JULIÃO, 52, 1.º|TELEPHONE: 

CENTRAL 879». Visível um vinco na vertical e outro na horizontal, que apresenta um pequeno 

rasgão no fim do mesmo, no lado direito, na frente, visível também no verso. Apresenta um 

pequeno rasgão no topo superior esquerdo da folha, bem como lhe falta o canto inferior esquerdo 

até um pouco mais do vinco vertical, a meio da folha, com um rasgão considerável que, contudo, 

não compromete a leitura da carta. Também em toda a margem inferior da folha, na horizontal, 

visível na frente e no verso, duas manchas que ocupam toda a extensão do papel, que parecem 

indiciar evidência de fita cola. Envelope com o número de cota inscrito a lápis no lado superior 

direito «10.063»: este envelope corresponde a outra carta, datada de 24/12/1934; as datas dos 

carimbos remetem para a data de 26/1/1928. Trata-se de um lapso de catalogação. No canto 

superior esquerdo são visíveis marcas de dois clips. No canto superior direito dois selos verdes 

colados, lado a lado. A imagem dos selos representa a «•REPVBLICA PORTVGVESA•», inscrição 

que surge na parte superior do selo. Apresentam o valor pecuniário de «40 c.» cada, e, depois da 

figura, por baixo «* CORREIO *». Sobreposto aos selos, um carimbo, invertido em relação a estes, 

a tinta preta «LISBOA | 26.JAN.28 17 |CENTRAL». Ao centro, a morada do destinatário 

datilografada a tinta preta «Exmo. Senhor | José Regio, | Rua das Flores, 37,| Coimbra.», 

tracejado por baixo. No lado inferior esquerdo, parte de um impresso picotado e colado onde se 

lê, escrito a vermelho «Modêlo n.º 43» e depois, logo abaixo, inscritos num rectângulo, dividido 

em três partes «R | LISBOA CENTRAL | N. 62137 | PORTUGAL», sendo que o número foi 

carimbado a tinta preta e a palavra «Portugal» está impressa na vertical, lendo-se de baixo para 

cima. Na parte superior, marcas de ter sido destacada a outra parte do impresso. No verso do 

envelope, ao centro e em cima, na asa do envelope dactilografado a tinta preta «De: Fernando 

Pessoa, | APARTADO 147, | LISBOA.». A asa do envelope com marcas, possivelmente vestígios 

da colada. Envelope lacrado a vermelho, onde se nota a imagem de um brasão. Logo abaixo, um 

carimbo onde se lê «CORR.ºETEL.º | 27.JAN.28 | COIMBRA». Esta carta foi primeiro publicada 

na revista Colóquio-Letras, n.º 106, novembro-dezembro de 1988, pp. 65 a 72. 

a <Já há> Ha já ] riscado o acento de «Já» pela inversão das palavras. 



 | 312 

 

b <derivei> [↑ colhi na] 

c <,> –,  

d <nos> na] «a» sobreposto a «os» 

e <p> com] «co» sobreposto a «p» 

f que todos, [↑ me] cumpria 

g Tudo lhe agradeço agora.] no original, escrito com letra mais pequena para caber no espaço 

antes do parágrafo seguinte, podendo indicar que Pessoa acrescentou esta frase posteriormente.  
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111. Destinatário: José Regio 

 

621 

 

Meu querido José Regio:  

        Communicou-me o Antonio Botto que o Antonio de Navarro lhe communicára que o José 

Regio communicára a este segundo Antonio que tinha empenho em ter, para o numero anthologico 

de Presença, um inedito do Mario de Sá-Carneiro.  

        Poucos ha já. Mando-lhe um, que, por ser a primeira das Sete Canções de Declinio,622 que 

estiveram impressas no Orpheu 3 que não sahiu, denominei, por minha conta, Canção de 

Declinio623.  

        Creio que esta canção é inedita. Na Contemporanea utilizaram essa folha impressa do 

Orpheu-aborto624 para d’ella extrahirem, de accordo commigo, varias composições do Sá-Carneiro. 

Não tenho aqui, de onde lhe estou escrevendo, a minha collecção da Contemporanea, para 

verificar quaes foram as composições utilizadas. Creio, porém, que não se extrahiu nenhuma das 

Sete Canções de Declinio, e, se alguma se extrahiu, estou practicamente certo que não foi esta. É 

por isso que lh’a envio.  

Muito seu625 

 

 

31/1/1928. 

 

 

 

                                                           
621 PESSOA, 2007: 277: não transcreve o cabeçalho. 

622 A primeira das Sete Canções, como afirma Pessoa, não foi publicada na revista Contemporânea, acabando por aparecer como um inédito de 

Mário de Sá-Carneiro» no número 10 da Presença, no dia 15 de março de 1928. 

623 PESSOA, 1999b: 133; PESSOA, 2007: 277 «Canção de Declínio». 

624 PESSOA, 1999b: 133: Orpheu-aborto; PESSOA, 2007: 277 Orpheu-aborto. 

625 PESSOA, 1999b: 133: justificado à esquerda. 
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta, numa folha escrita frente e verso, em papel amarelecido com uma 

boa gramagem e com muitas manchas. Escrito a lápis, no canto superior direito «10.052». Papel 

timbrado com a morada do remetente «F. N. PESSOA|APARTADO 147|LISBOA» impressa a tinta 

preta, no canto superior esquerdo da primeira página. Imediatamente por baixo, riscada a tinta 

preta, a morada, também impressa a tinta preta «RUA DE S. JULIÃO, 52, 1.º|TELEPHONE: 

CENTRAL 879». Visível um vinco na vertical e outro na horizontal, assim como a marca de um 

clip, a meio do canto superior esquerdo da folha; no verso torna-se mais visível devido à marca de 

ferrugem deixada pelo clip. Imediatamente por baixo, destaca-se uma mancha no papel, meio 

oval, podendo eventualmente, ter sido feita por um polegar. Envelope com o número de cota 

inscrito a lápis no canto superior direito «10.052». No lado superior direito um selo verde colado, 

onde é ligeiramente perceptível a cola nos rebordos picotados. Imagem da «•REPVBLICA 

PORTVGVESA•», inscrição que surge na parte superior do selo. Apresenta o valor pecuniário de 

«40 c.», e, depois da figura, por baixo «* CORREIO *». Sobreposto ao selo, um carimbo hexagonal 

ao contrário, a tinta preta, com algumas letras e números muito borratados, mas onde ainda se 

consegue ler «LISBOA CENTRAL». Na data apenas se percebe «3 – 1-28». Ao centro, a morada 

do destinatário datilografada a tinta preta «Exmo. Senhor | José Regio | Rua das Flores, 37, | 

Coimbra.», tracejado por baixo. Ao lado, escrito a lápis o número «2». Visível, no topo superior 

esquerdo a mancha de um clip sendo que no verso se vê a marca do clip no papel, mas sem 

mancha. No verso, ao centro e em cima, datilografada a morada do remetente, a tinta preta «De: 

Fernando Pessoa, | APARTADO 147, | LISBOA.». Do lado direito, carimbo a tinta preta, onde se 

lê «CORR.º E TEL.º | 1.FEV.28 | COIMBRA». Onde está escrita a morada e a toda a volta o papel 

foi rasgado, provavelmente para abrir o envelope. 
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112. Destinatário: Alexandre de Mendonça Alves 

 

                             Lisboa, 5 de Março de 1928. 

 

Exmo. Senhor Alexandre de Mendonça Alves,  

                              meu presado Amigo:  

        Tinha combinado com o Manuel Hora estar na Empreza á 1 da tarde, para de alli seguir com 

elle para o seu Stand, com o fim de assistir á inauguração do Chevrolet 1928. Recebi, por 

intermedio d’elle, o seu convite, que muito agradeço.  

        O Manuel Hora não esteve na Empreza até á 1.25, e porisso segui sòsinho para a Rua 

Eugenio dos Santos. Por infelicidade, precisamente quando eu desembocava do Norte, emergia 

de qualquer outro ponto da bussola o automovel do Ministro da Instrucção, que vi descer, em 

pessoa, d’esse carro.  

        Este episodio serve-me desde já de excusa de comparecer á inauguração da sua Exposição, 

a qual visitarei hoje mesmo, porém mais tarde, para o felicitar pessoalmente, se alli o encontrar, 

e lhe repetir vivâ voce este pedido de desculpa. É que, entre as varias coisas que podemos anticipar 

neste mundo, ha algumas que excedem toda a coragem e todo o esforçoa de vontade. A eloquencia 

do Alfredo de Magalhães é uma d’ellas. A simples perspectiva de ter que o ouvir obrigou-me a fugir 

immediatamente. Puz, sem demora, entre mim e a Rua Eugenio dos Santos toda a distancia que 

vae de alli até o Terreiro do Paço. Quereria poder felicital-o na hora propria, mas o Alfredo de 

Magalhães é o meu limite. Devo-lhe varios favores e muitas attenções, mas peço licença para lhe 

dizer que não ha attenções nem favores que bastem para me obrigar ao risco de ter que ouvir o 

Ministro da Instrucção Publica.  

        Isto não é um caso politico – tenho a sahir do prelo a unica defeza que até hojeb 

authenticamente se fez d’este Governo: é um caso intellectual.  

        Com a maior consideração e as minhas felicitações, que espero poder confirmar 

pessoalmente, me subscrevo seu  

mto. atto.c e obgdo. 
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Notas: 

Cópia datilografada, a tinta preta, numa página de folha lisa, sem cota. Visíveis dois vincos 

horizontais, com marcas de dobras entre os dois. Praticamente toda a metade superior da folha 

1.º e 2.º parágrafos) está riscada, com seis traços diagonais da esquerda para a direita e um, 

diagonal, da direita para a esquerda. 

a todo [↑ o] esforço 

b h<p>/o\je 

c <A>/a\tto. 
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113a. Destinatário: á Presença (telegramma) 

 

parabens presensa626 dez felicitam absolutamente comigoa fernandob pessoa 

e ricardo reis não mande o papao para o telhado -  alvaro de campos - 

 

 

Notas: 

Telegrama, com a cota «10.053», enviado por Alvaro de Campos, trata-se do impresso recebido 

por José Régio, estando a cópia de químico do texto dactilografado por Fernando Pessoa no espólio 

pessoano com a cota 1143-27. Impresso com a parte superior dividida em 3 partes. Do lado 

esquerdo, em 4 linhas impressas a tinta preta «N.º de linha ............ |Estação ............... 

|Entendido ............... |Recebeu ............». Na 3ª linha, em cima do tracejado está manuscrito a 

tinta azul clara o que parece ser uma espécie de código do funcionário que provavelmente recebeu 

e expediu o telegrama «Let 18 46», não sendo a transcrição, que aqui apresentamos, definitiva. 

Na 4ª linha está o que parece ser a assinatura de quem recebeu o telegrama. O texto impresso 

no centro, a tinta preta diz na 1ª linha «Telegrama | Modêlo n.º 72». Segue-se o texto explicativo, 

imediatamente abaixo «Nos telegramas recebidos pelo aparelho Hughes o primeiro número que 

figura depois da estação expedidora é o número de ordem; o segundo indica as palavras e os 

restantes designam a data e hora do depósito. |Êste impresso deve acompanhar qualquer 

reclamação que o expedidor ou o destinatário fizer sôbre erros de transmissão ou demora na 

entrega.». Do lado direito figuram mais 4 linhas impressas «Recepção n.º ............. |Registou 

............. | Expedido às ............... |Por .............», não estando nenhuma delas preenchida. Logo 

abaixo, em toda a extensão do impresso estão 2 linhas «Indicações eventuais     Para 

.................................... de .................... n.º ..............» e na outra linha está uma tira de papel 

colada, onde se notam manchas de cola nas extremidades da fita, mas mais na extremidade do 

lado direito, que tem dactilografado o seguinte texto «coin lisboa 681 28 24 14/5 - |............ às 

.......... h .......... m     Via .....................». No final destas linhas está, por cima da frase impressa 

«Marca do dia», um carimbo a tinta preta, onde se lê «CORR.º E TEL.º|24.MAR 28 | COIMBRA».  

Na parte inferior duas fitas coladas, rasgadas à mão onde acaba o texto dactilografado do 

telegrama em si, ocupando duas linhas deixando sete vazias. No fim do impresso, ao centro, 

                                                           
626 PESSOA, 1999b: 133: presença. 
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aparece «N.º da linha.......... Entendido ..............|.......... Transmittido por ..............». Um pouco 

mais abaixo, no lado esquerdo, aparece a indicação, em corpo de letra mais pequeno «1946 — 

Of. Gráf. do Museu Comercial de Lisboa». Na 1ª linha em branco, a seguir às fitas com o texto do 

telegrama, logo abaixo da palavra «telhado», quase ao centro, o carimbo a tinta azul «CMVC |CASA 

|DE |José Régio», onde o nome aparece em letra tipo manuscrita. De notar dois vincos de dobras 

na vertical e um na horizontal. 

No verso do telegrama, no fundo e ao centro, está o texto «Porte gratuito |O distribuidor deve 

entregar um recibo |sempre que tiver de cobrar qualquer taxa.». Ao meio e no centro está 

impresso, ao contrário no papel «Telegrama n.º 103», sendo que o número foi manuscrito a lápis. 

Seguem-se 3 linhas, no centro também, com a morada do destinatário a ocupar duas delas e onde 

está transcrita em duas pequenas tiras de papel coladas, a segunda ligeiramente sobreposta à 

primeira «Joze regio r das» e «flores 37 coimbra -», sendo que a palavra «coimbra» tem a letra 

«b» sobreposta a metade da letra «m». No fundo, ao centro, um carimbo a tinta preta, muito 

esbatido e onde apenas é visível a palavra «CORR.º E T» e um número que parece ser um «2»; ao 

que tudo parece indicar trata-se do mesmo carimbo que está na frente do telegrama. Nota-se 

também aqui a marca da dobra na horizontal e as duas na vertical estão muito mais visíveis, o 

que faz indiciar que o telegrama foi dobrado para dentro, ficando o verso como rosto. Entre os 

dois vincos na vertical, o papel está mais sujo do que as margens de papel da esquerda e da 

direita. 

a comigo ] no original, provavelmente para economia porque os telegramas eram cobrados à letra 

ou à palavra. 

b fernando ] no original, o segundo «n» do nome está esbatido, fazendo parecer um «r». 
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113b. Destinatário: á Presença (telegramma, cópia papel químico) 

 

José regio  

rua     das    flores    37         Coimbra 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -    

parabens       presença     dez     felicitam     absolutamente 

commigo       fernando     pessoa    e    ricardo reis    não  

mande    o     papão627      para    o     telhado 

alvaro de campos  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Expede: Alvaro de Campos, 

               Rua da Prata, 71, 1.º, 

               Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

Cópia de químico do texto dactilografado por Fernando Pessoa. Trata-se da metade inferior de 

uma folha, rasgada ao meio, apresentando um corte com irregularidades. Com a cota «1143-27». 

Ao longo da margem esquerda da metade da folha, o bordo está ligeiramente deteriorado, com 

pequenos rasgões. Nas duas extremidades inferiores, a da esquerda apresenta uma pequena 

dobra e a da direita está rasgada. O verso não tem nada escrito. 

 

 

 

 

 

                                                           
627 O Papão, título do poema publicado por José Régio na Presença (n.º 10), número antológico de 15 de março de 1928. 
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114. Destinatário: Director do Jornal do Commercio628 

 

Lisboa, 13 de Abril de 1928. 

 

Exmo. Senhor Director do Jornal do Commercio: 

        No artigo de Augusto da Costa, inserto hoje no Jornal do Commercio, e em uma honrosa 

transcripção, que nelle se faz, do meu folheto recente O Interregno, encontra-se uma gralha, de 

uma só lettra, que, por fazer sentido num sentido errado, peço a V. Exa. licença para apontar. 

        No final d’essa citação está impresso o seguinte: “Nem, no longo e triste curso das trez 

dynastias philipinas – a dos Philipes, a dos Braganças, e629 a Republica – houve mais que a 

minguada e passiva estirpea dos Sebastianistasb liberaesc que em algumd modo mantivesse viva e 

amada a memoria da alma de Portugal”. 

        Não escrevi liberaes: escrevi litteraes. E, como é de vêre, com esta palavra litteraes entendi 

designar aquelles velhos Sebastianistasf que tomavam á lettra o Regresso prophetizado de El-Rei 

D. Sebastião, Nossog Senhor; que enganadamente suppunham pessoal e carnal esse Regresso. 

Implicitamente os oppuz áquelles outros Sebastianistash que, como Augusto da Costa e eu, 

esperamos e confiamos nesse Regresso no seu alto sentidoi symbolico, que é o verdadeiro. 

630De V. Exa., 

respeitosamente, 

(Fernando Pessoa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
628 Cópia de químico de carta datilografada. 

629 PESSOA, 1999b: 134: a dos Braganças e (sem vírgula). 

630 PESSOA, 1999b: 134: justificado à esquerda.  
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Notas: 

Cópia de químico, a tinta preta, de carta datilografada numa folha lisa. Papel de “cópia” com uma 

gramagem mais “grosseira”. Visíveis dois vincos de dobra, um na horizontal e outro na vertical. 

Apresentam pequenos rasgões nas extremidades de três vincos. A folha está rasgada na margem 

superior direita, a metade do meio da folha. Cota «1142-71». 

a est<r>/i\<i>/r\pe 

b Sebastianistas] no original, o «e» foi dactilografado na entrelinha inferior. 

c libe<i>/r\aes 

d <e>/a\l<a>/g\um 

e <espper>/vêr\ 

f Sebastianistas] no original, o «e» foi dactilografado na entrelinha inferior. 

g <n>/N\osso 

h Sebastianistas] no original, o «e» foi dactilografado na entrelinha inferior. 

i s entido] no original. 
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115a. Destinatário: José Regio  

 

Lisboa, 3 de Maio de 1928.631 

  

Meu querido José Regio: 

        Tenho a agradecer-lhe, salvo erro de632 omissão, trez cartas suas e o seu livro. Desculpe-me 

tanta demora. A estada em Lisboa – mais demorada do que agradavel – do Alvaro de Campos, 

abominavelmente polyrhythmico, tem me trazido, como é natural e logico, fóra de mim.  

        Do seu livro não preciso de lhe fallar. Já sabe a alta opinião que tenho d’elle. A todos a tenho 

exprimido tal. Já li o seu livro mais trez vezes desde que m’o enviou. Se a minha opinião carecesse 

de post-scripto633, nisto o teria.      

        Mandei-lhe tardiamente – e d’isso lhe peço desculpa – o meu opusculo O Interregno. Foi 

obra que fiz á pressa, para ser agradavel a alguem, muito meu amigo, que me pediu que a fizesse. 

Isso, aliás, está dicto nos primeiros paragraphos do proprio opusculo. Pode ser que o reedite, 

refundindo-o e dilatando-o. A idéa fundamental permanece a mesma; não haverá porém 

seguimento ou seguimentos. O que estava para os ser terá outras, e diversas, applicações.  

        Respondo, agora,634 á sua ultima carta, e a parte da penultima. Começo por o que, com 

certeza de cumprimento, lhe posso prometter: a parte da Tabua Bibliographica que diz respeito a 

mim, e a parte que diz respeito ao Mario de Sá-Carneiro.635 Diga-me quando quere essas “tabuas”. 

Não lh’as envio desde já porque tenho de “pensar” (não haja omissões) e quero ter certas as 

datas.  

        Quanto a artigos, do genero dos que publiquei na Contemporanea e na Athena, não tenho 

nenhuns. O Alvaro de Campos conta ter um ou dois em breve. Quando houver algum prompto, 

quere que lh’o mande? São no genero e do stylo dos “Apontamentos para uma esthetica não-

aristotelica”. Se, no entretempo, eu, Fernando Pessoa, tiver algum artigo prompto, tenha por certo 

que lh’o mandarei. Não se admire d’esta ausencia de textos: estou na phase de “apontamentos” 

(não de leitura,636 mas de pensamento). O resto é com o Alvaro.  

                                                           
631 PESSOA, 1999b: 135 justificado à esquerda. 

632 PESSOA, 1998: 67; PESSOA, 1999b: 135 «erros de». 

633 PESSOA, 1999b: 135 «post-escrito»; PESSOA, 2007: 279: «post-scriptum». 

634 PESSOA, 1998: 67; PESSOA, 2007: 279 «Respondo agora,»; PESSOA, 1999b: 135 «Respondo agora».  

635 A Tábua Biobliográfica de Sá-Carneiro será publicada no n. º 16 da Presença (novembro de 1928); a de Pessoa, no n. º 17 (dezembro de 1928). 

636 PESSOA, 1998: 68; PESSOA, 1999b: 136 «não da leitura,». 
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Muito seu, 

 

 

 

 

Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta numa folha escrita frente e verso. Número de cota inscrito a lápis 

no canto superior direito da folha «10.054». Papel de cor amarelecida com boa gramagem pois 

praticamente não transparece o texto escrito no verso da folha. Sinal visível de um clip no canto 

superior esquerdo, também visível no verso. Apresenta dois vincos, um na horizontal, mais 

pronunciado, a meio da folha e outro na vertical, mais visível na metade superior da mesma. Ao 

longo de toda a  margem direita da folha, na vertical, de cima para baixo, nota-se uma pequena 

irregularidade no corte, que afunila ligeiramente no fim, no canto inferior direito. Não apresenta 

manchas significativas. Envelope com o número de cota inscrito a lápis no canto superior direito 

«10.054». No lado superior direito um selo verde colado, onde é ligeiramente perceptível a cola 

nos rebordos picotados do selo. Selo com imagem feminina a representar a «•REPVBLICA 

PORTVGVESA•», inscrição que surge na parte superior do selo. Apresenta o valor pecuniário de 

«40 c.», e, depois da figura, por baixo «* CORREIO *». Sobreposto ao selo, um carimbo hexagonal, 

a tinta preta, com algumas letras e números já muito esbatidos, mas onde ainda se consegue ler 

«LISBOA CENTRAL |-4-5-28- | H| 3.ª SECÇÃO». Ao centro, a morada do destinatário a tinta preta, 

pela mão de Pessoa «Exmo. Senhor | José Regio | Rua das Flores, 37, | Coimbra.», com um 

traço por baixo da palavra «Coimbra». No verso do envelope, ao centro e em cima, manuscrita a 

morada do remetente, a tinta preta «De Fernando Pessoa, | Apartado 147, | LISBOA.»; Pessoa 

ao colocar o traço no «A» de »LISBOA», prolonga-o na horizontal. Entre a asa do envelope e o 

envelope em si, está um carimbo a tinta preta «CORR.º E TEL.º | -4-MAI-28 | COIMBRA». O 

envelope apresenta, no rosto, um pequeno rasgão no canto superior esquerdo, ligeiramente maior 

no verso correspondente. Vísiveis manchas ao longo de toda a margem esquerda, na vertical. 

Marcas de um clip, imediatamente acima do selo. A asa do envelope, no verso, apresenta um 

corte irregular na diagonal esquerda e, na direita nota-se, no sítio onde falta um pouco de papel, 

onde foi rasgado, uma mancha mais escura, possivelmente da cola usada para fechar o envelope. 
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115b. Destinatário: José Regio637  

 

Lisboa, 3 de Maio de 1928. 

  

Meu querido José Regio:  

        Tenho a agradecer-lhe, salvo erro de638 omissão, trez cartas suas e o seu livro. Desculpe-me 

tanta demora. A estada em Lisboa – mais demorada do que agradavel – do Alvaro de Campos, 

abominavelmentea polyrhythmicob, tem me trazidoc, como é natural e logico, fóra de mim.  

        Do seu livro não preciso de lhe fallar. Já sabe a alta opiniãod que tenho d’elle. A todos a tenho 

exprimido tal. Já li o seu livro mais trez vezes desde que m’o enviou. Se a minha opinião carecesse 

de post-scripto, nisto o teria.      

        Mandei-lhe tardiamente – e d’isso lhe peço desculpa – o meu opusculo O Interregno.e Foi 

obra que fiz á pressa, para ser agradavel a alguem, muito meu amigo, que me pediu que a fizesse. 

Isso, aliás, está dicto nos primeiros paragraphos do proprio opusculo. Pode ser que o reedite, 

refundindo-o e dilatando-o. A idéa fundamental permanece a mesma; não haverá porém 

seguimento ou seguimentos. O que estava para os ser terá outra, e diversas, applicações.  

        Respondo agora á sua ultima carta, e a parte da penultima. Começo por o que, com certeza 

de cumprimento, lhe posso prometter: a parte da Tabua Bibliographica que diz respeito a mim, e 

a parte que diz respeito ao Mariof de Sá-Carneiro. Diga-me quando quere essas “tabuas”. Não 

lh’as enviog desde já porque tenho de “pensar” (não haja omissões) e quero ter certas as datas.  

        Quanto a artigos, do genero dos que publiquei na Contemporaneah e na Athena, não tenho 

nenhuns. O Alvaro de Campos conta ter um ou dois em breve. Quando houver algum prompto, 

quere que lh’o mande? São no genero e do stylo dos “Apontamentos para uma esthetica não-

aristotelica”. Se, no entretempo, eu, Fernando Pessoa, tiver algum artigo prompto, tenha por certo 

que lh’o mandarei. Não se admire d’esta ausencia de textos: estou na phase de “apontamentos” 

(não de leitura, mas de pensamento). O resto é com o Alvaro.  

Muito seu, 

(a) Fernando Pessoa. 

 

                                                           
637 Cópia datilografada da carta anterior (manuscrita). 

638 PESSOA, 1998: 67; PESSOA, 1999b: 135 «erros de». 
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Notas: 

Cópia de químico datilografada, a tinta azul, de carta manuscrita enviada a José Régio. Sem cota. 

a abo<c>/m\inavelmente 

b p<l>/o\<o>/l\yrhythmico 

c tra<d>/z\ido 

d op<o>/i\nião 

e O Interregno.] no original, parece ter sido sublinhado à mão. 

f Mario ] no original. 

g <r>/e\nvio 

h Contempo<a>/r\anea 
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116. Destinatário: Carlos Lobo de Oliveira639 

 

Meu querido Carlos de Oliveira: 

        Só hoje recebi – hoje mesmo a haviam deixado640 no Café Arcada – a sua carta de 24 de 

Abril. 

        Consegui arranjar-lhe 3 exemplares da Athena que contém o Christmas Cake. Envio-lh’os 

registados – não hoje, mas amanhã, pois os não arranjei a tempo de apanharem o registro641. 

        O mesmo succedeu, por tabella, ao meu folheto. Mando-lhe onze – um, de mim para si; dez 

para v[ocê] dar a quem quizer. Se precisar de mais, diga. 

        Dê-me, sempre que possa, noticias suas. A minha “morada” perpetua é Apartado (ou Caixa 

Postal) 147, Lisboa. 

        Um abraço do 

                            muito seu, 

                     

17/V/1928. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
639 Transcrito  a partir de fac-símile do original. 

640 PESSOA, 1999b: 136 «hoje mesmo deixada». 

641 «registros» no original. 
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117. Destinatário: José Regio 

29 de Junho de 1928.642 

 

Meu querido José Regio:  

        Passam legitimamente de uma quantidade numeravel as desculpas que tenho que pedir-lhe. 

Não tenho razão a apresentar-lhe para o meu silencio e a minha demora senão a razão verdadeira 

– a falta, em pequena parte, de tempo material; a falta, na parte que falta para o todo, do que 

chamarei tempo mental.  

        Não tenho tido occasião de completar qualquer collaboração, minha de mim, ou minha 

alheia, para lh’a poder mandar. E, quanto á notula bibliographica, queria, como é de ver, mandar-

lh’a completa; porém faltam-me dados, ou, mais propriamente, datas. Seja como fôr, mandar-lhe-

hei essa nota até quarta-feira da semana proxima, depois de, na Bibliotheca Nacional, obter alguns 

pormenores temporaes respeitantes ás minhas importantes pessoas.  

        Peço que me perdôe e espere ainda estes quatro ou cinco dias.  

Muito seu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
642 PESSOA, 1999b: 137: data justificada à esquerda, no fim da carta «29-VI-1928»; PESSOA, 2007: 280: «29-6-1928». 
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta numa folha escrita frente e verso. Número de cota inscrito a lápis 

no canto superior direito da folha «10.055». Papel de cor amarelecida com boa gramagem pois 

praticamente não transparece o texto escrito no verso da folha. Marca de um clip no canto superior 

esquerdo, também visível no verso. Aparenta ser a folha de um bloco de notas, sendo visíveis 

marcas em toda a margem superior do papel, com um corte ligeiramente irregular. Com apenas 

um vinco horizontal, a meio da folha. Não apresenta manchas significativas. Envelope com o 

número de cota inscrito a lápis no canto superior direito «10.055». No lado superior direito um 

selo verde colado, onde é ligeiramente perceptível a cola nos rebordos picotados do selo. Selo com 

imagem feminina a representar a «•REPVBLICA PORTVGVESA•», inscrição que surge na parte 

superior do selo. Apresenta o valor pecuniário de «40 c.», e, depois da figura, por baixo «* 

CORREIO *». Sobreposto ao selo, um carimbo hexagonal ao contrário, a tinta preta, com algumas 

letras e números muito borratados, mas onde ainda se consegue ler «LISBOA CENTRAL » e «3.ª 

SECÇÃO». A data é ilegível. Ao centro, a morada do destinatário a tinta preta, pela mão de Pessoa 

«Exmo. Senhor | José Regio | Rua das Flores, 37, | Coimbra.», com um traço por baixo da 

palavra «Coimbra». Ao lado, escrito a lápis o número «5». No verso do envelope, ao centro e em 

cima, manuscrita a morada do remetente, a tinta preta «De Fernando Pessoa, | Apartado 147, | 

LISBOA.»; Pessoa ao colocar o traço no «A» de »LISBOA», prolonga-o na vertical. Entre a asa do 

envelope e o envelope em si, está um carimbo a tinta preta, desfocado mas onde se pode ler 

«CORR.º E TEL.º | 29-JUN-28 | COIMBRA»., imediatamente acima do selo. A asa do envelope 

apresenta marcas de um clip no lado superior esquerdo, bem como manchas de tinta preta. Na 

asa do envelope na diagonal direita, de cima para baixo nota-se, no sítio onde falta um pouco de 

papel que foi rasgado, uma mancha mais escura, possivelmente da cola usada para fechar o 

envelope. 
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118. Destinatário: José Regio 

                                                          643 

Meu querido José Régio:  

        Muito lhe agradeço a sua carta, recebida ha já bastantes dias, onde sómente me espanta a 

allusão a não ter recebido os dados bibliographicos, do Sá-Carneiro e meus, que em tempos, de 

facto, lhe enviei. Enviei-os um pouco tarde – mais tarde, até, do que, já tarde, lhe promettera –; 

porém de que lh’os enviei não ha duvida alguma.  

        Tinha copia d’elles; como os escrevi á machina, tirei a copia facil a papel chimico. Tenho 

procurado essa cópia, mas, como não contava que fôsse precisa, não a guardei em logar certo. 

Não a pude ainda encontrara, e a demora em escrever-lhe deriva-se de ter levado este tempo na 

busca. 

        Reconstrui com facilidade os dados bibliographicos do Sá-Carneiro. O que lhe mando juncto 

é, pouco mais ou menos, o que primitivamente lhe enviára, salvo que aproveito a repetição para 

eliminar algumas observações que a primeira redacção continha.   

        Se não encontrar as taes copias, reconstruirei tambem a “nota” a meu proprio respeito. Éb 

mais complicado por ser mais simples. Mas talvez a não procure, e antes a redija de novo, dando-

lhe uma simplicidade sem complicações algumas.  

        Com a minha collaboração pode sempre contar. É, até, inutilc que m’o pergunte. Quer que 

lhe mande já alguma cousa? Nada tenho que interésse, mas posso sempre enviar qualquer cousa.  

        Creia sempre, e com confiança, na amisade e na admiração do  

Muito seu644                                                                                                   

 

 

15/XI/1928.  

 

 

 

 

                                                           
643 PESSOA, 1999b: 139: justificado à esquerda; PESSOA, 2007: 281: justificado à direita.  

644 PESSOA, 1999b: 139: justificado à esquerda. PESSOA, 2007: 281: justificado à direita. 
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta numa folha escrita frente e verso. Papel timbrado com a morada 

de Pessoa «APARTADO 47 | LISBOA» a tinta preta. Papel de cor amarelecida, com número de 

cota inscrito a lápis no canto superior direito da folha «10.056». Também no mesmo canto mas 

ligeiramente para a esquerda, a marca de um clip, mais pronunciada no verso. Com dois vincos 

de dobras na vertical, e um na horizontal mais pronunciado. Apresenta uma mancha no topo 

superior central da folha em forma de triângulo, também visível no verso e uma outra, menos 

perceptível, no lado esquerdo inferior da folha, por baixo do vinco horizontal. Envelope com o 

número de cota inscrito a lápis no canto superior direito «10.056». Não tem selo, no lado superior 

direito apresenta marcas no papel que parecem indicar que foi retirado pois exibe apenas a parte 

inferior de dois carimbos hexagonais, a tinta preta, onde se lê apenas «TRAL» da palavra 

«CENTRAL». Ao centro, a morada do destinatário datilografada a tinta preta «Exmo. Senhor | José 

Regio, | Rua das Flores, 37, | Coimbra.», tracejado por baixo. Ao lado, escrito a lápis o número 

«6». No canto inferior esquerdo, parte de um impresso picotado e colado onde se lê «Modêlo n.º 

43» e depois, logo abaixo, inscritos num rectângulo, dividido em três partes «R | LISBOA CENTRAL 

| N. 34112 | PORTUGAL», sendo que o número foi carimbado a tinta preta e a palavra «Portugal» 

está impressa na vertical, lendo-se de baixo para cima. Na parte inferior, marcas de ter sido 

destacada a outra parte do impresso. O envelope apresenta dois rasgões no topo, um quase a 

meio e o outro do lado direito. No verso do envelope, ao centro e em cima, a morada do remetente, 

datilografada a tinta preta «Fernando Pessoa,», e impresso a tinta preta no envelope «Apartado 

147 | LISBOA». No lado inferior direito, um carimbo a tinta preta, desfocado mas onde se pode 

ler «CORR.º E TEL.º | 16.NOV.28 | COIMB». A asa do envelope apresenta marcas bastante 

pronunciadas e escurecidas, possivelmente vestígios da colada usada para fechar o envelope. No 

canto inferior direito visível a marca de um clip. Na asa do envelope na diagonal do lado direito, 

de cima para baixo falta um pouco de papel que foi rasgado. 

a <a>/e\ncontrar 

b <Era> [↑ É] 

c inutil] no original, a letra «u» mais carregada, a emendar uma outra ilegível. 
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119. Destinatário: José Regio 

 

Meu querido José Regio:645  

        Muito obrigado pela sua carta de 17. Mandei hoje para a redacção da Presença646 um objecto 

em fórma de poema.647 Não tive tempo de rearranjar a minha bibliographia. É tam difficil de 

coordenar o inexistente!  

Muito seu,648 

 

20/XI/1928. 

 

 

 

 

 

Notas: 

Bilhete Postal, manuscrito no verso, na vertical, a tinta preta. Com aspeto amarelecido, tem o 

escudo da República Portuguesa no canto superior esquerdo e o selo (impresso) no canto superior 

direito «REPVBLICA PORTVGVESA/25 c./*CORREIO*». Por cima do selo, um carimbo em forma 

hexagonal, a tinta preta, onde se lê «LISBOA CENTRAL | 21-11-28 | 3.ª SECÇÃO». No lado 

esquerdo, impresso a tinta preta «Deste lado e no verso a correspondência», Pessoa escreveu a 

morada, na vertical em relação ao Bilhete Postal, de cima para baixo «De: | Fernando Pessoa, | 

Apartado 147, | Lisboa.» No lado direito, impresso a tinta verde «Enderêço», Pessoa escreveu a 

morada do destinatário «Exmo. Senhor |José Regio, | Avenida Campos Henriques, | Villa do 

Conde.» Ao centro, entre as respetivas moradas, um carimbo redondo a indicar a data de receção 

do Bilhete Postal «CORR.º E TEL.º | 22.NOV.28 | VILLA DO CONDE». Com a cota «10.057».  

 

 

                                                           
645 Apenas a título de curiosidade: Pessoa enviara um bilhete postal para Côrtes-Rodrigues a 16 de outubro de 1915 e o valor do selo era de 1 

cêntimo; treze anos mais tarde, enviando um bilhete postal para Régio, pagou Pessoa 25 cêntimos. 

646 PESSOA, 1998: 72 «”Presença”». 

647 “Deve tratar-se do poema Depois da Feira, publicado no n.º 16 da presença (Novembro de 1928)” PESSOA, 1998: 72. 

648 PESSOA, 1999b: 139: justificado à esquerda; PESSOA, 2007: 282: justificado à direita. 
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120. Destinatário: José Regio 

                                                                         649 

Meu querido José Regio:  

        Milmente grato pela sua carta que, sendo datada de 27 de Septembro, representa uma 

especie de saudade sua, não sei a quem referida; o Tempo tinha mais dois mezes quando, 

effectivamente, a escreveu.  

        Mandei hoje para a Presença a minha (de mim) nota bibliographica. Tirei uma copia para si, 

e junto-a a esta carta.  

        Não encontrei a que650 tinha feito anteriormente, mas não faz mal. Esta é que é a verdadeira.  

        Devo-lhe uma explicação, com respeito a esta mesma nota. Não cito nella a Presença, mas, 

precisarei de dizer-lh’o?, não vae nisso nema esquecimento, nem desattenção, nem ingratidão. A 

natureza da “nota” lhe dará o porquê melhor que qualquer explicação minha, que, aliás, aquella 

mesma leitura tornará superflua.  

        Acabo de receber o n.º 16, que está muito bom. Admiravel o seu poema “Velha Historia”651 

– mas admiravel no sentido, philologico e humano, de digno de se admirar, e não652 no sentido 

vulgar de não ter sentido senão o vulgar... Bem sentido, com alma e falta de alma, e a intelligencia 

toda no sim e no não da historia!  

Do coração, 

 

 

6/XII/1928.653 

 

 

 

 

 

                                                           
649 PESSOA, 1998: 73; PESSOA, 2007: 282: justificado à direita; PESSOA, 1999b: 140: justificado à esquerda.  

650 PESSOA, 1999b: 140 «o que». 

651 O poema Velha Historia aparece na 1.ª página do n.º 16 da Presença. 

652 PESSOA, 1998: 73; PESSOA, 1999b: 140; PESSOA, 2007: 282: admirar e não» 

653 PESSOA, 2007: 282: justificado à direita, no início da carta. 
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta numa folha escrita frente e verso. Papel timbrado com a morada 

de Pessoa «APARTADO 47 | LISBOA» a tinta preta. Papel de cor amarelecida, com número de 

cota inscrito a lápis no canto superior direito da folha «10.058». Também no mesmo canto mas 

ligeiramente para a esquerda, a marca de um clip, mais pronunciada no verso. Com dois vincos 

de dobras na vertical, e um na horizontal mais pronunciado. Envelope com o número de cota 

inscrito a lápis no canto superior direito «10.058». Não tem selo, no lado superior direito apresenta 

marcas no papel que parecem indicar que foi retirado pois apenas deixa antever a parte inferior 

de um carimbo hexagonal, a tinta preta. Ao centro, a morada do destinatário datilografada a tinta 

preta «Exmo. Senhor | José Regio, | Avenida Campos Henriques, | Villa do Conde.», tracejada 

por baixo. Ao lado, escrito a lápis o número «8». Envelope bastante deteriorado, falta-lhe o canto 

inferior esquerdo, que está rasgado, assim como toda a parte superior que apresenta dois rasgões. 

São visíveis várias manchas, tanto na frente como no verso. No verso do envelope, ao centro e em 

cima, impresso a tinta preta no envelope «Apartado 147 | LISBOA». No mesmo lado superior 

direito, um carimbo a tinta preta, desfocado mas onde se pode ler «CORR.º E TEL.º | - 7.DEZ.28 

| VILA DO CONDE». A asa do envelope apresenta marcas bastante pronunciadas e escurecidas, 

possivelmente vestígios da colada usada para fechar o envelope. No lado superior esquerdo visível 

uma mancha esborratada de tinta preta.  

a <não> [↑ nem] 

 

 

FERNANDO PESSOA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

    Nasceu em Lisboa, em 13 de Junho de 1888. Foi educado no Lyceu (High School) de Durban, 

Natal, Africa do Sul, e na Universidade (ingleza) do Cabo de Boa Esperança. Nesta ganhou o 

premio Rainha Victoria de estylo inglez; foi em 1903 – o primeiro anno em que esse premio se 

concedeu.  

       

    O que Fernando Pessoa escreve pertence a duas categoriasa de obras, a que poderemos chamar 

orthonymas e heteronymas. Não se poderá dizer que são autonymas e pseudonymas, porque 

deveras o não são. A obra pseudonyma é do auctor em sua pessoa, salvo no nome que assigna; 
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a heteronymab é do auctor fóra da sua pessoa, é de uma individualidade completa fabricada por 

elle, como o seriam os dizeres de qualquer personagem de qualquer drama seu.  

 

    As obras heteronymas de Fernando Pessoa são feitas por, até agora, trez nomes de gente – 

Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Alvaro de Campos. Estas individualidades devem ser consideradas 

como distinctas da do auctor d’ellas. Fórma cada uma uma especie de drama; e todas ellasc 

junctas formam outro drama. Alberto Caeiro, que se tem por nascido em 1889 e morto em 1915, 

escreveu poemas com uma, e determinada, orientação. Teve por discipulos – oriundos, como 

taes, de diversos aspectos d’essa orientação – aos outros dois: Ricardo Reis, que se considera 

nascido em 1887, e que isolou naquella obra, estylizando, o lado intellectual e pagão; Alvaro de 

Campos, nascido em 1890, que nella isolou o lado por assim dizer emotivo, a que chamou 

“sensacionista”, e que – ligando-o a influencias diversas, em que predomina, ainda que abaixo da 

de Caeiro, a de Walt Whitman – produziu diversas composições, em geral de indole escandalosa 

e irritante, sobretudo para Fernando Pessoa, que, em todo o caso, não tem remedio senão fazel-

as e publical-as, por mais que d’ellas discorde. As obras d’estes trez poetas formam, como se 

disse, um conjuncto dramatico; e está devidamente estudada a entreacção intellectual das 

personalidades, assim como as suas proprias relações pessoaes. Tudo isto constará de 

biographias a fazer, accompanhadasd, quando se publiquem, de horoscopos e, talvez, de 

photographias. É um drama em gente, em vez de em actos.  

 

    (Se estas trez individualidades são mais ou menos reaes que o proprio Fernando Pessoa – é 

problema metaphysico, que este, ausente do segredo dos Deuses, e ignorandoe portanto o que 

seja realidadef, nunca poderá resolver.)  

 

    Fernando Pessoa publicou, orthonymamente, quatro folhetos em verso inglez: Antinousg e 35 

Sonnets, junctos, em 1918, e English Poems I-II e English Poems III, tambem junctos, em 1922. 

O primeiro poema do terceiro d’estes folhetos é a refundição do Antinous de 1918. Publicou, além 

d’isto, em 1923 um manifesto, Sobre um Manifesto de Estudantes, em appoio de Raul Leal, e, 

em 1928, um folheto, Interregno – Defeza e Justificação da Dictadura Militar em Portugal, que o 

Governo consentiu que se editasse. Nenhum d’estes textos é definitivo. Do ponto de vista esthetico, 

o auctor prefere pois considerar estas obras como apenas approximadamente existentes. Nenhum 

escripto heteronymo se publicou em folheto ou livro. h  
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    Tem Fernando Pessoa collaborado bastante, sempre pelo acaso de pedidos de amigos, em 

revistas, ei outras publicações, de diversa indole. O que d’elle por ellas anda espalhado é, na 

generalidade, de ainda menor interesse publico que os folhetos acima citados. Abrem-se, porém, 

mas com reservas, as seguintes excepções:j  

      Quanto a obras orthonymas: o drama statico O Marinheiro in Orpheu 1 (1915); O Banqueiro 

Anarchista in Contemporanea 1 (1922); os poemas Mar Portuguez in Contemporanea 4 (1922); 

uma pequena collecção de poemas in Athena 3 (1925k); e, em o numero 1 do diario de Lisboa Sol 

(1926),l a narração exacta e commovida do que ém o Conto do Vigario. 

  

    Quanto a obras heteronymas: as duas odes – Ode Triumphal e Ode Maritiman – de Alvaro de 

Campos in Orpheu 1 e 2 (1915); o Ultimatum, do mesmo individuo, emo o numero unico de 

Portugal Futurista (1917); o livro de Odes, de Ricardo Reis, em Athena 1 (1924p); e os excerptos 

dos poemas de Alberto Caeiro in Athena 4 e 5 (1925q). 

     O resto, orthonymo ou heteronymo, ou não tem interesse, ou o não teve mais que passageiro, 

ou está por aperfeiçoar ou redefinir, ou são pequenas composições, em prosa ou em verso, que 

seria difficil lembrar e tediento enumerar, depois de lembradas.     

    

    Do ponto de vista, por assim dizer, publicitario, vale, comtudo, a pena registrar uns artigos em 

A Aguia, no anno 1912, sobretudo pela irritação que causou o annuncio nelles feito do “proximo 

apparecimento dor super-Camões”. Com a mesma intenção se pode citar o conjuncto do que veio 

em Orpheu, dado o escandalo desmedido que resultou d’esta publicação. São os dois unicos casos 

em que qualquer escripto de Fernando Pessoa chegasse até á attenção do publico.  

 

    Fernando Pessoa não tenciona publicar – pelo menos por um largo emquantos – livro nemt 

folheto algum. Não tendo publico que os leia, julga-se dispensado de gastar inutilmente, em essa 

publicação, dinheiro seu que nãou tem; e, para o fazer gastar inutilmente av qualquer editor, fôra 

preciso um tirociniow para ox processo a que deu seu appellidoy o saudoso Manuel Peres Vigario, 

jáz acima indirectamente citado.  

- - - - - - - - - - - - - -   
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Cópia de químico do original dactilografado na frente de duas folhas, com o número de cota inscrito 

a lápis no canto superior direito das duas folhas «10.058», respetivamente. A segunda folha está 

numerada, tendo na margem superior a indicação «Fernando Pessoa – 2.» e sublinhada por uma 

linha tracejada. Apresenta marca de um clip, embora muito esbatido na primeira e mais visível na 

segunda folha. Visível um vinco de dobra no canto superior esquerdo, bem como uma marca com 

dois pequenos furos, possivelmente de um agrafo, nas duas folhas. Apenas um vinco na horizontal, 

a meio da folha. Algumas manchas nas margens direitas de ambas as folhas. Na primeira folha, 

do lado esquerdo, de cima para baixo, sensivelmente a partir do meio do terceiro parágrafo, um 

traço fino e ténue, a tinta preta ou lápis, faz uma espécie de desenho. As duas folhas apresentam, 

no canto superior direito um pequeno carimbo azul «CMVC|CASA DE|JOSÉ RÉGIO». 

a categ<†>/o\<†>/r\ias 

b he<r>/t\eronyma 

c el/l\as 

d accompa/n\hadas 

e i<n>/g\<g>/n\orando 

f o que seja <a> realidade] emenda manuscrita. 

g Ant<†>/i\nous 

h <salvo em revista> [↓ em folheto ou livro.] emenda manuscrita. 

i em revistas,e] no original. 

j <†> texto duplamente cortado, primeiro com «x» dactilografados por cima do texto e depois, 

sobreposto a este, riscado à mão. 

k 192<6>/5\ ] emenda manuscrita. 

l [→ ,] emenda manuscrita. 

m <´e>/é\ ] emenda manuscrita. 

n Mar<t>/i\tima 

o <i>/e\m 

p 192<5>/4\ ] emenda manuscrita. 

q 192<6>/5\ ] emenda manuscrita. 

r d<†>/o\  ] emenda manuscrita. 

s <†>/em\quanto 

t <h>/n\em 

u <†>/n\a/~\o] emenda manuscrita. 
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v <q>/a\ 

w tir<i>/o\cinio 

x <do> [↑ para o] emenda manuscrita. 

y app<l>/e\llido 

z j´/a\<†>] emenda manuscrita. 
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121. Destinatário: José Regio 

                                                                    654 

Meu querido José Regio:  

        Muito lhe agradeço a sua carta de 25 de Dezembro. Gostei muito que lhe agradasse, deveras, 

a minha inexpressão bibliographica de mim mesmo. Depois de enviar para a Presença o original 

original, enviei uma carta pedindo que nelle – em ponctos secundarios – fossem feitas duasa 

emendas. Sabe se essa carta post-scripto foi recebida?  

        O meu desejo de publicar nem é nem não é. Se eu me interessasse pessoalmente por mim, 

talvez fosse. Episodios...  

        O que é certo é que, quando ninguem possa contar com collaboração minha (phrase), pode 

contudo a Presença contar sempre com ella.  

        O vosso exforço – o seu e o dos seus amigos em Presença – é uma das poucas cousas 

consoladoras, hoje, aqui, que verdadeiramente consolam. Ha uma nobreza dab intelligencia, uma 

fidalguia do mesmo entendimento, de que vocês usam, e de quec nem todos saberiam usar com 

a elegancia de singeleza com que vocês a empregam.  

        Os que, como eu, são habitantes da fronteira social recebem sempre com um agradecimento 

que tem trajod de pasmo essa visita do interesse jovem e do acolhimento como que futuro. Em 

nada lhe sou util, meu querido José Regio, e em nada o favoreço, e aos seus amigos, com os 

escriptos que envio, e enviarei, para a Presença. São vocês que me recebem, e a honra verdadeira 

recebe-a quem é recebido.  

        Abraça-o, e á Presença como se fôra gente, o  

Camarada admirador e 

reconhecido,655 

 

 

1/I/1929. 

 

 

                                                           
654 PESSOA, 1998: 76; PESSOA, 2007: 283: justificado à direita; PESSOA, 1999b: 149: justificado à esquerda. 

655 PESSOA, 1999b: 150, frase inserta no parágrafo anterior. 
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta numa folha lisa escrita frente e verso. Papel timbrado com a morada 

«APARTADO 47 | LISBOA» a tinta preta. Papel de cor amarelecida, com número de cota inscrito 

a lápis no canto superior direito da folha «10.059». Com dois vincos de dobras na vertical, e um 

na horizontal mais visível. Pequenas manchas no canto superior direito na frente. Envelope com o 

número de cota inscrito a lápis no canto superior direito «10.059». Não tem selo, no lado superior 

direito é bem visível o recorte no papel, apenas deixa antever parte de um carimbo hexagonal, a 

tinta preta, onde se consegue perceber a palavra «SECÇÃO». Ao centro, a morada do destinatário 

datilografada a tinta azul «Exmo. Senhor | José Regio, | Avenida Campos Henriques, | Villa do 

Conde.», tracejada por baixo. No verso, ao centro e em cima, na asa do envelope impresso a tinta 

preta «Apartado 147 | LISBOA». Carimbo a tinta preta, um pouco esborratado, na margem 

inferior, parte do carimbo fora dos limites do papel,  lê-se apenas «RR.º E TEL.º | .JAN.29 | 

CONDE». Asa do envelope com rasgões e dobrada para dentro, no lado direito, marcas 

pronunciadas e escurecidas, possivelmente vestígios da colada usada para fechar o envelope.  

a <uma>/duas\  

b d<e>/a\ 

c e [↑ de] que 

d tem <um> trajo] emenda a tinta azul.  
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122. Destinatário: José Regio 

                                                            

14 de Março de 1929.656  

 

Meu querido José Regio:  

        Muito lhe agradeço a sua carta de agora, assim como uma de Janeiro, que não exigia 

resposta, salvo o agradecimento, que é este.  

        Não sei se serei eu, se o Alvaro de Campos, se ambos, quem terá opiniões sobre o cinema. 

Alguma receberá – pode contar com isso.657 

        Enviarei, na mesma occasião, qualquer escripto. Deverei dizer a segunda vez o que excusava 

de ter dicto a primeira – que podem sempre contar commigo, ou, dizendo melhor e com fabrico 

de termo plural, commigos?  

Sempre e muito seu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
656 PESSOA, 1998: 77 «Apartado 147 | Lisboa | 14 de Março de 1929. » justificado à direita; PESSOA, 1999b: 150: «Apartado 147 | Lisboa | 14 

de Março de 1929. » justificado à esquerda; PESSOA, 2007: 285: «Apartado 147 | Lisboa, 14-3-1929 », justificado à direita. 

657 Como afirmará na carta seguinte, Pessoa não responderá ao inquérito sobre cinema. 
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta numa folha escrita na frente. Papel timbrado com a morada de 

Pessoa «APARTADO 47 | LISBOA» a tinta preta. Papel de cor amarelecida, com número de cota 

inscrito a lápis no canto superior direito da folha «10.060». Dois vincos de dobras na vertical, e 

um na horizontal, mais pronunciado. Envelope com o número de cota inscrito a lápis no canto 

superior direito «10.060». No lado superior direito um selo verde colado, onde é ligeiramente 

perceptível a cola nos rebordos picotados do selo. Selo com imagem feminina a representar a 

«•REPVBLICA PORTVGVESA•», inscrição que surge na parte superior do selo. Apresenta o valor 

pecuniário de «40 c.», e, depois da figura, por baixo «* CORREIO *». Sobreposto ao selo, um 

carimbo hexagonal, a tinta preta, com algumas letras e números muito borratados, mas onde 

ainda se consegue ler parte da data «-3-29=13» e «3.ª SECÇÃO». À esquerda do selo, escrito a 

lápis o número 47. Ao centro, dactilografado a tinta preta «Exmo. Senhor | José Regio, | Hotel 

America Central, | Avenida Rodrigues de Freitas, | Porto.» e tracejada imediatamente por baixo. 

São visíveis três pequenos rasgos na margem superior esquerda. No verso do envelope, ao centro 

e em cima, impresso a tinta preta no envelope «Apartado 147 | LISBOA». Dois carimbos redondos, 

iguais, a tinta preta, em toda a extensão inferior do envelope, alternados com cinco traços que 

fazem parte dos carimbos, em conexão curva, de baixo para cima. Nos carimbos lê-se «PORTO | 

15.3M29-9 M | 3a. SECÇÃO». Asa do envelope com marcas bastante pronunciadas e escurecidas, 

possivelmente vestígios da colada usada para fechar o envelope. No lado superior esquerdo visível 

uma mancha esborratada de tinta preta. No topo superior direito visível um pequeno rasgão. 
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123. Destinatário: José Regio 

 

Meu querido José Regio:  

        Recebi, e muito lhe agradeço, as suas duas cartas, escriptas em Lisboa. Desculpe que lhe 

não tenha escripto. Tem sido uma coisa peor que o desleixo – um cansaço anticipado de tudo, 

incluindo os gostos de escrever.  

        Estou um pouco melhor de essa predisposição para coisa nenhuma. Amanhãa, ou sabbado 

(o mais tarde), enviarei collaboração para a Presença.  

        Ao inquerito sobre o cinema não responderei. Não sei o que penso do cinema. Aliás, prefiro 

não responder a inqueritos. Sobretudo o prefiro depois da estupida e deploravel respostab que dei 

a um sobre o Fado, no Noticias Illustrado. Dei essa resposta, é certo, quando estava 

cumulativamente febril e bebadoc, mas isso marca, até, a razãod da fraqueza de responder.  

        Creia-me sempre  

Muito seu658 

 

16/5/1929.659 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
658 PESSOA, 1999b: 151: justificado à esquerda; PESSOA, 2007: 286: justificado à direita. 

659 PESSOA, 2007: 286: «16-5-1929 », justificado à direita, no início da carta. 
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta numa folha lisa escrita frente e verso. Papel de cor amarelecida, 

com número de cota inscrito a lápis no canto superior direito da folha «10.061». Sinal visível de 

um clip no canto superior direito, também visível no verso. Com dois vincos de dobras na vertical, 

e um na horizontal.  

Envelope com o número de cota inscrito a lápis no lado superior direito «10.061». Bastante 

deteriorado em toda a parte superior, no lado direito é bem visível o recorte no papel onde estaria 

o selo. Em cima, dois carimbos hexagonais, a tinta preta, «LISBOA | 17.5.29 1-8M | CENTRAL». 

Ao centro, a morada do destinatário manuscrita a tinta preta «Exmo. Senhor | José Regio, | Rua 

da Bombarda, 13, 2.º | Lisboa.», com um traço por baixo. Marca de um clip na margem inferior 

esquerda, mais acentuada no verso. Na parte inferior esquerda, escrito a lápis o número 11, 

dentro de um círculo desenhado. No verso do envelope, ao centro e em cima, na asa do envelope 

impresso a tinta preta «Apartado 147 | LISBOA». A asa do envelope com marcas bastante 

pronunciadas e escurecidas, possivelmente vestígios da colada usada para fechar o envelope.  

a Amanha] no original. 

b <q> / res\posta 

c b<a>/e\b<e>/a\do  

d a <fra> [→ razão]  
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124. Destinatário: Redacção da Presença 

 

17 de Maio de 1929.660 

Á Redacção de Presença,  

                                Coimbra.  

 

Meus presados Camaradas:661  

        Envio junta collaboração para a Presença, conforme tinha promettido662 ao José Regio663. Não 

envio resposta alguma ao inquerito sobre o Cinema por motivos, de ordem intellectual e 

inoffensiva, que hontem communiquei a esse nosso Camarada.  

        A collaboração que envio, como é, segundo creio, tardia, é limitada a um breve poema de664 

Alvaro de Campos665, que pouco deve offender o espaço typographico.                   

        Creiam sempre na sympathia do vosso  

                          camarada muito dedicado,  

 

 

 

 

 

Notas: 

Cópia de químico de uma carta datilografada com entrelinha dupla. Na página de uma folha com 

a cota «1143-22». Não tem assinatura. Visível uma marca de dobra na horizontal e duas na vertical, 

irregulares, indicando que a folha não foi dobrada simetricamente. Faltam pequenos pedaços de 

papel nas margens inferiores da folha. Marca de água «GRAHAMS BOND REGISTERED», mais 

visível no verso. 

 

                                                           
660 PESSOA, 1999b: 152, justificada à esquerda. 

661 PESSOA, 1999b: 152; PESSOA, 1996: 84, faz abertura de parágrafo. 

662 PESSOA, 1996: 84 «prometido». 

663 PESSOA, 1998: 87 «Régio». 

664 PESSOA, 1999b: 152; PESSOA, 1996: 84 «do». 

665 “Cfr. A carta a José Régio de 16-5-1929. A colaboração enviada à presença é o poema Apontamento, assinado por Álvaro de Campos, que foi 

publicado no n.º 20 (Abril-Maio de 1929).” PESSOA, 1998: 87. 
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125. Destinatário: Alberto de Serpa666 

                                       Apartado 147 

                                      LISBOA 

                                           1 de Junho de 1929. 

 

Meu presado Camarada: 

 Não esqueci, embora tardasse. Só agora pude arranjar a collecção da “Athena” que lhe 

promettera. Envio-lh’a, registrada, por este correio. 

 Desculpe-me a demora. Como, porém, esta collecção lhe não era já precisa para o seu 

livro, dou ao atrazo menos peso sobre a minha consciencia. 

 Creia-me sempre 

  Camarada e apreciador 

 

  Fernando Pessoa  

 

 

 

 

 

Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta, em papel liso com o cabeçalho impresso «APARTADO 

147/LISBOA», também a preto. Apresenta um vinco de dobra horizontal a meio da folha. No lado 

esquerdo, a partir do vinco, exibe um pequeno rasgão que se prolonga ligeiramente para cima. No 

canto superior esquerdo apresenta marcas de ferrugem de um clip. O verso está em branco, sendo 

visível as marcas de ferrugem de um clip. Pertence ao Espólio de Alberto de Serpa, à guarda da 

Biblioteca Municipal do Porto, com a cota «M-SER-935». Em bom estado de conservação. 

 

                                                           
666 Transcrita a partir do original, à guarda da Biblioteca Municipal do Porto. Espólio Alberto de Serpa. Cota [BPMP_M-SER-935]. Não transcrita em 

PESSOA, 1996; PESSOA, 1999b e PESSOA, 2007. 
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126a. Destinatário: João Gaspar Simões667  

 

668 

26 de Junho de 1929.669 

 

Meu querido Camarada670:  

        Venho agradecer-lhe o seu livro Themas e não saber como agradecer-lhe o estudo, com que 

nelle me honra.  

        Esta carta, ou arremedo de carta, é o prefacio incharacteristico a outra, que conto não 

demorar muito em escrever-lhe671, em a qual tractarei mais extensamente do seu livro, no conjuncto 

critico que representa.  

        Escreverei, por ora, só do coração, e para assignalar o quanto me commoveu o estudo em 

quea me analyza. Sou, como é de ver, incompetente, pelo desconhecimento intimo que cada um, 

por lucido que seja, tem de si mesmo, para medir, com metro objectivo, qual seja a porção de 

justeza abstracta com que concluiu a meu respeito. O que é certo é que me circumnavegou com 

uma attenção vigilante, e que muitos pormenores do seu estudo672, eu mesmo (sem reserva de 

equação pessoal) os reconheço por photographicos. É sobre o honroso conceito de valia que não 

poderei fallar decentemente.  

        Commoveu-me, digo, o seu estudo porque me tracta como realidade espiritual, e, por assim 

dizer, reconhece a minha existencia como nação independente.  

        Até á proxima carta, que farei por escrever com o cerebro! Esta, como lhe disse, deflagra do 

coração, no abraço reconhecido que lhe envia o 

                                                           
667 Transcrita a partir do fac-símile em PESSOA, 1957. 

PESSOA, 1998: 93 e 356, carta transcrita a partir de cópia datilografada [cota 1142-14], “trata-se da transcrição do original manuscrito (...) 

destinada ao arquivo particular da correspondência de Pessoa.”  

668Reproduzida, pela primeira vez, em fac-símile pelo destinatário em PESSOA, 1957.   

669 PESSOA, 1998: 93 e 356: “aparece só 26 de Junho de 1929.”; PESSOA, 2007: 288: Apartado 147 | Lisboa, 26-6-1929 » justificada à direita. 

670 “Esta carta é manuscrita. Todas as demais, excepto a última, são dactilografadas.” PESSOA, 1957: 33. 

671 Pessoa não chegará a escrever essa carta.  

672 “De facto, nos meus Temas inseria um pequeno estudo sobre o Poeta – «Fernando Pessoa» se intitulavam essas vinte páginas despretenciosas 

–, que ficou sendo o primeiro consagrado ao estudo da sua obra e personalidade depois do breve capítulo que José Régio lhe dedicara dois anos 

antes no artigo da Presença «A Geração Modernista».” PESSOA, 1957: 13. 
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                                                       camarada muito dedicado,673 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

Carta manuscrita, a tinta preta, frente e verso, numa folha de papel timbrado da morada do 

destinatário «APARTADO 47 | LISBOA», no canto superior direito, por cima da data. Reproduzida, 

pela primeira vez, em fac-símile pelo destinatário em 1957, Cartas de Fernando Pessoa a João 

Gaspar Simões.  

a estudo [↑ em] que 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
673 PESSOA, 1998: 93 e 356: foi esta a carta aqui transcrita. “Falta, como é óbvio, (a) que, nesta transcrição, indica assinatura e aparece, em 

itálico, Fernando Pessoa. Todas as assinaturas, que faltam nas cópias de químico em que trabalhamos, estão, nesta edição, em itálico.”; PESSOA, 

1999b: 156: justificado à esquerda; PESSOA, 2007: 289: justificado à direita. 
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126b. Destinatário: João Gaspar Simões (cópia datilografada por Pessoa a partir do original 

manuscrito) 

 

Carta a João Gaspar Simões. a  

 

Apartado 147, Lisboa. (26 de Junho de 1929. 

 

Meu queridob Camarada:  

        Venho agradecer-lhe o seu livro Themas e não saber como agradecer-lhe o estudo, com que 

nelle me honra.674  

        Esta carta, ou arremedo de carta, é o prefacio incharacteristico a outra, que conto não 

demorar muito em escrever-lhe, em a qual tractarei mais extensamente do seu livro, noc conjuncto 

critico que representa.  

        Escrevereid, por ora, só do coração, e para assignalar o quanto me commoveu o estudo em 

que me analyza. Sou, como é de ver, incompetente, pelo desconhecimento intimo que cada um, 

por lucido que seja, tem de si mesmo, para medir, com metro objectivoe, qual seja a porção de 

justeza abstracta com que concluiu a meu respeito. O que é certo é que me circumnavegou comf 

uma attenção vigilante, e que muitos pormenores do seu estudo, eu mesmo (sem reserva de 

equação pessoal) osg reconheço por photographicos. É sobre o honroso conceito de valia que não 

poderei fallar decentemente.  

        Commoveu-me, digo, o seu estudo porque me tracta como realidade espiritual, e, por assim 

dizer, reconhece a minha existencia como nação independente.  

        Até á proxima carta, que farei por escrever com o cerebro! Esta, como lhe disse, deflagra do 

coração, no abraço reconhecido que lhe envia o 

camarada muito dedicadoh 

(a) Fernando Pessoa. 

 

 

 

                                                           
674 Em carta dirigida por Gaspar Simões a Pessoa, datada de 6 de junho de 1929, o primeiro escrevera: “Tinha-lhe dito, em tempos, que não 

pensava escrever por ora o tão ambicionado estudo sôbre a sua obra. Não resisti à tentação. Escrevi um pequeno ensaio com o seu nome, que 

juntei ao meu livro.” 
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Notas: 

Cópia datilografada por Pessoa a partir do original manuscrito enviado a Gaspar Simões, para o 

seu arquivo particular. Folha de papel lisa, datilografada a tinta preta. Com a cota «114²-14». 

Título «Carta a João Gaspar Simões.». Visíveis dois vincos de dobra, um na horizontal e outro na 

vertical. Apresenta pequenas manchas em toda a face do papel, bem como um pequeno rasgão 

na margem superior esquerda e nas duas extremidades do vinco horizontal, mais pronunciadas 

no lado direito.  

a Dactilografado a tinta vermelha. 

b quer<o>/i\<i>/d\o 

c <como> [↑ no] 

d Escreve<t>/r\ei 

e ob<h>/j\ectivo 

f c<’>/o\m 

g <p>/o|s 

h dedicado,] na carta manuscrita, a partir da qual foi copiada. 
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127. Destinatário: João Gaspar Simões675 

                               

                                      30 de Septembro de 1929. 

Meu querido Camarada:676  

 Vae á machina porque assim a lettra é clara e a resposta mais livre dos impecilhos da 

escripta...  

        ... E, antes de responder á sua carta de 26, devo dizer que me não esqueci da carta677, 

que em tempos lhe promettera, com as observações mais minuciosas sobre aquelle artigo dos 

Themas coma que honrou a minha existencia. Esta existencia tem estado reduzida a uma miseravel 

contemplação dos desvairos do snr. engenheiro678 Alvaro de Campos; passado este incidente 

metaphysico, terei, supponho, alma sobrante para fallar por escriptob. Não marco data, porque as 

datas são ficções do tempo falso; marco, porém, promessa. Não posso fazer mais por emquanto.  

         E agora respondo á sua carta. Estou disposto, do coração, a appoiar o vosso intuito de 

publicarc as obras do Mario679 de Sá Carneiro.680 Entendo, por mim, e seguindo aquelle mesmo 

criterio que expuz na nota bibliographica sobre elle, que esse conjuncto das obras d’elle deve ser 

formado por: (1) Dispersão, (2) Confissão de Lucio, (3) Céu em Fogod, (4) Indicios de Ouro, ineditos 

ainda em conjuncto.681 Elimino o volumee Principio pela simples razão de que não presta, e o 

mesmo criterio me leva a excluir a peça Amisade, que o precedeu, e que nunca li, por imposição 

do proprio Mario de Sá Carneiro.682  

                                                           
675 Carta transcrita a partir do original. 

676 PESSOA, 2007: 461: “Salvo indicação em contrário, as cartas enviadas por Pessoa a João Gaspar Simões entre esta data e 25/5/1932 foram 

transcritas a partir das cópias em papel químico conservadas pela família de Pessoa.”  

677 Essa carta nunca chegará a ser enviada, ou sequer escrita, tanto quanto sabemos. 

678 PESSOA, 1957: 35 «Engenheiro».  

679 PESSOA, 1957: 35 «as obras de Mário»; PESSOA, 1998: 98: «as obras do Mario»; PESSOA, 1999b: 168: «as obras do Mário»; PESSOA, 2007: 

297: «as obras do Mário». 

680 Gaspar Simões escrevera, em carta de 26 de setembro de 1929: “Pensamos, na Presença, em quanto seria interessante incluir na nossa tarefa 

de reveladores da literatura verdadeiramente moderna e superior de Portugal – a edição das obras de Sá-Carneiro.” 

681 “(...) a Presença veio a publicar, mais tarde, em 1937, o volume Indícios de Oiro, numa edição de 850 exemplares, hoje raríssima. Em 1939 

reeditou a Dispersão, igualmente numa edição restrita a 558 exemplares.” PESSOA, 1957: 36. 

682 PESSOA, 1957: 36 «Sá-Carneiro»; PESSOA, 1998: 97: «Sá Carneiro»; PESSOA, 1999b: 168: « Sá-Carneiro»; PESSOA, 2007: 297: « Sá-Carneiro». 
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 Creio, pois, que a edição das obras completas do Mariof deverá ser feita em um unico 

volume, por assignatura anticipada (mediante circulares a nomes escolhidosg) e em edição limitada 

rigorosamente ao resultado d’essas circulares. Esclareço mais... Convém-lhes, em todos os 

sentidos (incluindo nitidamente o financeiro) o fixarem-se de antemão sobre o numero de 

exemplares que hão de tirar. Fazem circulares, pedindo, simplesmente, a subscripção á edição, e 

indicando o pagamento contra a entrega do livro. Não peçam pagamento anticipado. Se puderemh 

preçar o livro em 30 escudos, façam-o; não o façam passar de 50. Devem, com isso, e orientando 

devidamente a distribuição de circulares, obter entre 300 a 500 compradores. Não façam 

desconto ás livrariasi; estas que assignem pelo mesmo preço, e vendamj depois ao preço que 

quizerem.  

 A propriedade das obras do Mario683 de Sák Carneiro, naturalmente, é do pae, o Coronel684 

Carlos de Sá Carneiro, que não conheço pessoalmente, nem sei se está em Lisboa, mas que não 

creio se opponha, de qualquer modo ou em qualquer sentido, á publicação que tencionam fazer. 

Nem creio que se opporá – como, juridicamentel, se poderia oppor – a qualquer orientação que 

eu pudesse dar á publicação das obrasm do filho, que mais que uma vez me entregou o destino 

futuro d’essas obras, mas, como é de ver, ou verbalmente, ou em uma ou outra carta, e sempre 

sem valor legal. 

 Quanto ao prefacio, ou estudo preliminar, que esperam de mim, tudo depende do 

tempo, que eu teria para o fazer. Na falta de tempo, bastaria (talvez com um breve accrescimo) 

aquelle mesmo estudo685, ou nota, com que abri o N.º 2 da686 “Athena”n. Diz tudo, e, por isso 

mesmo, dispensa dizer mais.  

 Tenho, felizmente, o ultimo retrato, que é o espiritualmente verdadeiro, do Auctor. É um 

retrato pequeno, typo bilheteo-de-identidadep, mas susceptivel de ser ampliado e reproduzido 

                                                           
683 PESSOA, 1957: 37 «das obras de Mário»; PESSOA, 1998: 98: «as obras do Mario»; PESSOA, 1999b: 168: «as obras do Mário»; PESSOA, 2007: 

298: «as obras do Mário». 

684 PESSOA, 1957: 37; PESSOA, 1999b:168: «coronel»; PESSOA, 1998: 98; PESSOA, 2007: 298: «Coronel» 

685 “Mario de Sá-Carneiro | (1890-1916) | Atque in perpetuum, frater, ave atque vale! | CAT. | Morre jovem o que os Deuses amam, é um preceito 

da sabedoria antiga. E porcerto a imaginação, que figura novos mundos, e a arte, que em obras os finge, são os signaes notaveis d’esse amor 

divino. Não concedem os Deuses esses dons para que sejamos felizes, senão para que sejamos seus pares. (...) Genio na arte, não teve Sá-Carneiro 

nem alegria nem felicidade nesta vida. Só a arte, que fez ou que sentiu, por instantes o turbou de consolação. (...) Nada nasce de grande que não 

nasça maldicto, nem cresce de nobre que se não definhe, crescendo. Se assim é, assim seja! Os Deuses o quizeram assim. | Fernando Pessoa” 

Athena, n.º 2, pp. 41 e 42. 

686 PESSOA, 1957: 38; PESSOA, 1999b: 169; PESSOA, 2007: 298 «n.º 2 da»; PESSOA, 1998: 98. «N.º 2 da». 



 | 352 

 

depois de accordo com essa ampliaçãoq. O retrator, de que fallo, e de que digo que é o 

espiritualmente verdadeiro, não dá o Sá Carneiro como usualmente era, mas um Sá Carneiro 

torturado (o proprio olhar o diz), um Sá Carneiro emmagrecidos e final, que tem mais verdade que 

os retratos mais vulgares que elle tinha tirado nas photographias do grande costume. E é isso 

mesmo que dá a essa photographia casual o valor que o casual muitast vezes usurpa ao authentico 

– a fixação, por uma imposição subita do Destino, do aspecto em que qualquer alma se revela. 

 Peço que me desculpeu a demora de uns dias emv responder-lhe, e a incoherencia da 

propria resposta. Tenho estado sujeito, estes ultimos dias, a tempestades mentaes, que conto 

aproveitar litterariamente, mas que, emquantow se não aproveitam, duram.  

 Se,x em virtude dos incidentes atmosphericosy da alma, a que acima alludo, esta carta 

estiver falha em informações, ou em pormenores da resposta que lhe estou querendo dar, peço 

que não hesite em me dizer em que pontos falta que toque, para que effectivamentez lhe responda. 

 E creia sempre na consideração e no affecto do camarada amigo e grato,  

                                                       

      30aa/IX/1929.687  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
687 PESSOA, 2007: 299, não transcreveu a data. 
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Figura 10. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 30 de setembro de 1929. 

  

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta preta, em duas folhas. A segunda folha está numerada «(2)». Papel 

timbrado com o endereço postal de Pessoa «APARTADO 147|LISBOA». Visíveis dois vincos de 

dobra na vertical e um na horizontal, tanto na frente como no verso. É provável que o vinco vertical 

do lado esquerdo tenha sido feito pelo carreto da máquina de escrever. Visível também um vinco 

de dobra no canto inferior esquerdo, no verso. Apresenta uma mancha avermelhada, apenas 

visível na frente, no canto inferior esquerdo, assim como ao longo da margem direita, de cima a 

baixo. A carta está assinada pelo punho de Pessoa, tendo a tinta preta esborratado o papel. 

Apresenta data no início da carta bem como no fim da mesma. Transcrito a partir do original, 

coleção particular. 

a <†>/c\om 

b esc<c>/r\ipto 

c pu<l>/b\licar 

d Fog<†>/o\ 

e vol<m>/u\<l>/m\e 
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f Mari<o>/o\ 

g esco<m>/l\hidos 

h p<o>/u\derem 

i li<b>/v\rarias 

j vend<†>/a\m 

k <D>/S\á 

l juridi<a>/c\amente 

m o<r>/b\ras 

n <C>/A\thena ] no original, parece-nos que Pessoa escreveu um «C», da revista Contemporanea, 

que depois apagou a borracha, escrevendo um «A» por cima. 

o bi<o>/l\hete 

p id<d>/e\ntidade 

q a[→m]pliação 

r retra<r>/t\<l>/o\ 

s No original, a parte de baixo da letra «a» está a vermelho. 

t No original, a parte de baixo da letra «a» está a vermelho. 

u descu<m>/l\pe] no original, a parte de baixo da letra «p» está a vermelho. 

v e<p>/m\ 

w e<l>/m\quanto 

x Se<n>/,\ 

y atmo<p>/s\phericos 

z effectiv<†>/amente 

aa <2>/3\0 
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128. Destinatário: João Gaspar Simões688 

17 de Outubro de 1929. 

 

Meu querido Camarada:  

 Muito agradeço a sua carta de 13. Não ha que pedir desculpa de demoras a quem, 

normalmente, teria que pedir cinco desculpas, nesse sentido, por cada justificação alheia...  

 Concordo inteiramente com o que me diz sobre a publicação das Obras do Sá-Carneiro, 

dadas as circumstancias que me expõe.689 E, nesses termos, acho de aconselhar que a edição se 

faça, sendo possivel, em dois volumes, porém não com a divisão que lembra, porque essa os 

tornaria inconformes. Os poemas (Dispersão e Indicios de Ouro) não formam um volume do vulto 

das prosas. Para se estabelecer um equilibrio, isto é, um equilibrio de volume a volume, haveria 

que formar dois tomos, e da seguinte maneira: (1) Poemas Completos e Confissão de Lucio, (2) 

Céu em Fogo. O Céu em Fogo occupa (estudei já o assumpto) o mesmo espaço em paginas que 

os poemas e a Confissão junctos.  

 Isto é para a hypothese de dois volumes. Querendo scindira em volumes pequenos, 

então o caso é razoavelmente simples; comob o dos dois volumes é simples tambem. Em volumes 

pequenos, a edição seria assim: (1) Poemas Completos (isto é, Dispersão e Indicios de Ouro; (2) 

A Confissão de Lucio; (3) Céu em Fogo (metade); (4) Céu em Fogo (segunda metade). Assim, em 

materia de paginas, tambem a edição estaria “equilibrada”.690  

 Reflectindo sobre a questão dos prefacios ou introduções, acho preferivel seguir o 

conselho celebre do Punch691 ás pessoas que vão casar – “Não”. Sim, acho preferivel não pôr 

prefacios nenhuns. Não explicar ainda é uma das grandes condições de imposição e de victoria. 

Nem as duas breves paginas que escrevi na Athena devem, a meu novo ver, pre-commentarc. 

Fique a obra como é, e sem mais ser.692 

                                                           
688 Transcrevemos esta carta a partir de cópia de químico do original.  

689 “Não me lembro qual era, em pormenor, a nossa proposta, mas creio que a Presença se propunha editar toda a obra de Sá-Carneiro em dois 

volumes.” A “carta de 13”, enviada por Gaspar Simões propunha, de facto: «Que a edição conste: ou de tantos volumes, quantos as obras em si, 

ou de dois volumes: um de poesia (Dispersão e Indicios de Ouro) e outro de prosa (Confissão de Lúcio e Céu em Fôgo)”. PESSOA, 1957: 40. 

690 PESSOA, 1957: 41; PESSOA, 199B: 173: «equilibrada». 

691 Ver rascunho de carta de 21 de fevereiro de 1906, aqui incluído, em que se refere essa revista. 

692 PESSOA, 1957: 41; PESSOA, 2007: 302 «e sem mais a ser.»; PESSOA, 1998: 103; PESSOA, 199B: 174: «e sem mais ser.»  
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 Quanto à Anthologia da Nova Poesia Portugueza693, ficam desde já e definitivamente 

auctorizados a escolher o que quizerem de meu ou trans-meu (Caeiro, Campos, Reis e o que mais 

haja ou possa haver). Sobre poemas ineditos, tenho approximadamente uma bibliotheca virtual; 

mas só de aqui a dois mezes – conto nesse intervallo ter percorrido com alguma attenção tudo 

isso – lhe poderei dizer se ha por allid valia que valha, e, ainda assim, no falso criterio do critico de 

si-mesmo. 

 No que diz respeito á collaboração para a Presença, amanhã, ou de aqui a dois ou trez 

dias, o mais tardar, lhe enviarei qualquer coisa. Sim, será um ou outro producto d’aquellas 

tempestades mentaes de que lhe fallei. Mas será obra serena e até languida. Assim são os grandes 

repousos que se seguem ás tempestades que não são mentaes; e, se empregamos uma 

metaphora, é de toda a decencia seguil-a em regimen de parallelas. 

 Abraça-o com grande affectoe e grande apreço o  

                                                                             sempre e muito seu,694  

 

 

 

 

 

Notas: 

Cópia de químico do original datilografado no recto de duas folhas; a segunda apresenta, na 

margem superior, a indicação (2). 

a scindi<l>/r\<a> 

b <um> [↑ como] 

c ver, <devem> pre-commentar] no original, riscado a tinta, posteriormente. 

d se [↑ ha] por alli] no original, acrescentado a tinta. 

e affe<ição>/cto\ ] no original, acrescentado a tinta. 

                                                           
“De facto, os Indícios de Oiro saíram sem estas palavras, mais tarde insertas nas Páginas de Doutrina Estética pelo seu organizador, o Sr. Jorge 

de Sena.” PESSOA, 1957: 41. O título do livro Indicios de Oiro aparece grafado de duas formas, no miolo da carta e na nota de rodapé: «Oiro» e 

«Ouro».  

693 PESSOA, 1957: 41; PESSOA, 1999b: 174; PESSOA, 2007: 302 «Antologia da Nova Poesia Portuguesa». 

694 PESSOA, 1999b: 174, justificado à esquerda. 
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129. Destinatário: João Gaspar Simões695 

 

João Gaspar Simões, Redacção de Presença,696  

Azinhaga da Mãosinha, Olivaes, Coimbra,697  

6 de Dezembro de 1929.698 

  

Meu querido Camarada:699  

 Receberá sem duvida esta carta com o pasmo sobresaltado de quem recebe uma 

mensagem de além-tumulo, pois porcerto tem por egual a morto o signatario sobrevivente. Tenho 

deante de mim as suas duas cartas a que devo resposta (àparte o dever-lhe um commentario 

critico a um individuo incerto que sou eu); uma d’essas cartas tem a data de 22 de Outubro, outra 

a de 8 de Novembro. Que desculpa plausivel tem quem lhe envia esta resposta com a data 

insophismavel de 6 de Dezembro?  

 Aquella leve alienação mental, que é um dos meus privilegios mais Campos, tem estado 

permanentemente á minha cabeceira, ainda nas horas em que não estou deitado. Não tenho feito 

nada, e não tenho escripto nada, nem (a prova existe na ausencia de prova) a ninguem. Recebi a 

Presença, e vejo que annunciaram700, e bem, a publicação dos volumes da obra do701 Mario de Sá-

Carneiro.702 Subiu-me a vergonha á machina de escrever: respondo.  

 O melhor que ha a fazer, como primeiro movimento práctico, é eu passar a limpo o 

volume que figura como primeiro na publicação, ou seja o que consta703 dos versos – “Dispersão” 

e “Indicios de Ouro”. Irei fazendo isto por estes dias proximos, e desejava saber se preferiam que 

                                                           
695 Transcrevemos esta carta a partir de cópia de químico do original. 

696 “A pouca atenção que Pessoa parece prestar à dactilografia desta carta (...) e a presença da indicação do destinatário (que falta na edição de 

Gaspar Simões), levam a colocar a hipótese de que este testemunho seja a transcrição dactilografada dum original enviado a Simões, dactilografado 

este também, já que o próprio Simões afirma na sua edição serem a primeira e a última as únicas cartas manuscritas por ele recebidas de Pessoa.” 

PESSOA, 1998: 359.  

697 PESSOA, 1957: 42, falta esta indicação do destinatário. 

698 PESSOA, 1957: 42; PESSOA, 1999b: 177: justificado à esquerda. 

699 PESSOA, 1999b: 177: faz abertura de parágrafo. 

700 “Edições a publicar | OBRAS DE MÁRIO DE SÁ-CARNEIRO, edição restrita às assinaturas com um retrato inédito. | 1.º vol. Dispersão, Indícios 

de Ouro. | 2.º vol. Confissão de Lúcio. | 3.º e 4.º Céu em Fogo”. Presença, n.º 22. 

701 PESSOA, 1957: 43; PESSOA, 1999b: 178: «de». 

702 “De facto, no n.º 22 (Setembro-Novembro de 1929) a Presença anunciava a publicação das obras de Sá-Carneiro, em quatro volumes, de 

harmonia com o plano proposto por Pessoa, abrindo a respectiva assinatura para uma tiragem restrita. “ PESSOA, 1957: 43. 

703 PESSOA, 2007: 305 «ou seja, o que consta». 



 | 358 

 

fosse enviando as paginas á medida que as vou passando á machina, ou se lhes é melhor que as 

envie juntas, quando houver transcripto por completo os dois livros de poemas, que formam o 

primeiro volume das obras.  

 É este, aliás, o unico ponto difficil para a publicação; a “Confissão de Lucio” está 

publicada já, e o “Céu em Fogo” tambem. Da “Confissão de Lucio” tenho um exemplar além do 

meu. Da outra obra, “Céu em Fogo”, não tenho senão o meu exemplar.  

 Seja como fôr, isto de momento não importa. O que importa é receberema agora, e sem 

demora, o material para o primeiro volume. Para a semana começo o traslado704. 

 Referindo-me, agora, á fórma de publicação, por o que diz respeito a marcar preços, 

acho que o melhor é pôr a obra á subscripção em conjuncto, a tanto por volume, sendo cada 

volume pago, contrab reembolso705 postal, á medida que fôr sahindo. Em outras palavras, a 

assignatura é pelos quatro volumes; o pagamento é por volume. É o mais práctico. E a orientação 

deve, a meu ver, ser de, sendo possivel, se publicar um volume por trimestre durante o anno que 

vém, de sorte que, calhando precisamente haver tantos volumes quantos são os trimestres, a obra 

será publicada toda no espaço de um anno, e com o devido espaçamento.  

 O preço de cada volume, a meu ver, nem deve ser inferior a 20, nem superior a 30, 

escudos.706 Esta opinião é puramente commercial; é dada, naturalmente, fóra de qualquer noção 

do genero de apresentação que tencionam dar ao livro. Creio, porém, que a apresentação deve 

orientar-se para o preço, que não o preço para a apresentação, a não ser que haja uma 

equivalencia de “valores”707.  

 Em que termos, e de que maneira, vão redigir a circular de pedido de assignaturas? É 

um ponto importante – é, até, um dos pontos mais importantes – em publicações d’esta ordem.  

 O desleixo, que attingiu708 corporalmente a minha resposta a este caso do Sá-Carneiro, 

com muito mais razão attingiu a resposta aos casos da Anthologia709 e da collaboração para a 

                                                           
704 “Só em 1933 este original chegou às minhas mãos, como se verá adiante.” PESSOA, 1957: 44. 

705 PESSOA, 1957: 44; PESSOA, 1999b: 178: «pago contra reembolso postal»; PESSOA, 2007: 305: «pago, contra reembolso postal» 

706 PESSOA, 1957: 45 «nem superior a 30 escudos.» 

707 PESSOA, 1957: 45 «valores»; PESSOA, 1999b: 179; PESSOA, 2007: 306: «valores» (aspas retas). 

708 PESSOA, 1957: 45 «O desleixo que atingiu»; PESSOA, 1999b: 179; PESSOA, 2007: 306: «O desleixo, que atingiu» 

709 PESSOA, 1957: 45; PESSOA, 1999b: 179; PESSOA, 2007: 306: «Antologia», em itálico, contudo Pessoa não destaca esta palavra. A aplicar-se 

o critério destas edições, seria apenas na palavra seguinte, esta com aspas redondas. 
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Presença. Prometto, porém, enviar em breve710 collaboração para a Presença. Sobre a “Anthologia” 

está de pé, firme, dada, a minha auctorização; acho preferivel não inserir ineditos, mas, se fazem 

empenho nisso, posso pescar alguns, porventura acceitaveis, no poço da minha indifferença por 

mim mesmo.  

 Se falhei em responder a qualquer ponto das suas cartas diga-me.711  

 Abraça-o, com a reiteração dos pedidos de desculpa que estão nas linhas e entrelinhas 

da carta que vae acabar, o camarada muito dedicado e grato,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

Cópia de químico do original datilografado no recto de duas folhas; a segunda apresenta, a partir 

do centro da margem superior, a indicação «6/XII/1929 | pag. 2.».  

a receberam ] no original. 

b contre] no original. 

 

 

 

 

 

                                                           
710 PESSOA, 2007: 306 «uma breve». 

711 PESSOA, 1957: 46; PESSOA, 1999b: 179; PESSOA, 2007: 306: «das suas cartas, diga-me.». 
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130. Destinatário: João Gaspar Simões712 

                                                              713 

                                                           10 de Janeiro de 1930.714 

 

Meu querido Camarada:  

 Não sei bem qual o genero ou typo de cimento armadoa em que deve ser construida a 

desculpa que tenho que apresentar-lhe715. Esta carta responde á sua de 8 de Dezembro. Ora não 

ha cimento armado que arcaboice já qualquer desculpab. Respondo, e parece impossivel... 

 Orientada a publicação das obras completas do Sá-Carneiro716 no sentido de serem em 

quatro volumes, convém espaçar a publicação de modo a sahir, ou um volume por trimestre, 

ficando a publicação concluida no anno corrente, ou um volume cada quatro mezes, ficando 

concluida no principio do anno que vém. Istoc não tem grande importancia, mas ha mais logica 

temporal na primeira hypothese.  

 A ordem dos volumes, tambem a conhecemos, e está certa assim: (1) Poemas, (2) 

Confissão de Lucio, (3 e 4) Céu em Fogo. Era minha idéa de que não conviesse antepôrd a qualquer 

volume prefacio ou nota de qualquer especie. Concedo, porém, que um apontamento breve, como 

o é o que escrevi na Athena, não prejudique, visto que é tam breve, e satisfaça os que 

extranhasseme que as obras se publicassem sem advertencia de qualquer especie. Quanto a nota717 

bio-bibliographica,718 basta que ás não muitas linhas do meu estudo se ajuntem as dez ou doze, 

em typo escondido, que contenham as datas de nascimento e morte, o apontamento dos livros 

publicados, e mais nada. Felizmente, em todo o sentido de todos os sentidos719, o Sá-Carneiro não 

teve biographia: teve só genio. O que disse foi o que viveu.  

                                                           
712 Carta transcrita a partir do original. 

713 PESSOA, 1957: 46; PESSOA, 1999b: 187; PESSOA, 1998: 113; PESSOA, 2007: 310: falta o Apartado 147. 

714 PESSOA, 1957: 46; justificado à esquerda. PESSOA, 1999b: 187: justificado à esquerda, com abertura de parágrafo. 

715 PESSOA, 1957: 46; PESSOA, 1999b: 187: «que tenho a apresentar-lhe.»; PESSOA, 1998: 113; PESSOA, 2007: 310: «que tenho que apresentar-

lhe.» 

716 Pessoa tanto escrevia «Sá-Carneiro» como «Sá Carneiro», ver carta de 30 de setembro de 1929. 

717 PESSOA, 1957: 46; PESSOA, 1999b: 188; PESSOA, 2007: 310 «Quanto à nota». PESSOA, 1998: 113: «Quanto a nota». 

718 PESSOA, 1999b: 188: «bibliográfica,». 

719 PESSOA, 1957: 47; PESSOA, 1999b: 188: «em todo o sentido, de todos os sentidos». PESSOA, 2007: 310: «em todo o sentido de todos os 

sentidos».  
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 Quanto a preço, não creio que seja acceitavel, em sentido nenhum, que se estabeleça 

distincção entre os volumes em prosa e os em verso. Nem, para uma edição que se vae fazer 

fechadamente, convém preço abaixo de 30$00 por volume. Crêf que haverá difficuldade em que 

se estabeleça este preço para a generalidade dos volumes? 

 Claro está que o primeiro volume deverá vir acompanhado do retrato. Tenho o ultimo 

retratog – o tirado em Paris; é de um Sá-Carneiro emmagrecido e cheio de tortura visivel. É o 

verdadeiro retratoh. Infelizmente, é pequeno – um retrato typo passaporte –, mas terei maneira, 

aqui mesmo, de realizar a ampliação condigna, pela qual se forme a gravura.  

 O formato do livro do Adolpho Casaes Monteiro720 estaria bem para os do Sá-Carneiro, 

entendendo-sei, porém, que qualquer dos volumes do Sá-Carneiro seria mais extenso. É, pois, ao 

formato só que me refiro como muitissimo bem.  

 Agora o caso da maneira de assignarj ou subscrever... É assumpto que, ha pouco tempo, 

tive que estudar para a hypothese de fazer, eu, uma traducção integral das obras (das authenticas, 

bem entendido) de Shakespeare. Cheguei á seguinte conclusão: (1) envia-se, primeiro, uma 

circular721, convenientemente redigida, apresentando, com o espirito publicitariok appropriadol ao 

assumpto, o plano da publicação; (2) não se pede dinheiro anticipado (ninguem o dará), mas se 

pede sòmente que se devolva um talão dem compromisso de assignatura, para o pagamento de 

cada volume contra reembolso postal; (3) faz-se uma tiragem um pouco acima do numero de 

subscriptores, pois, embora haja que contar com a falha722 de alguns dos subscriptores, elles serão 

substituidos, e até levemente excedidos, por aquelle numero de creaturas que não é susceptivel 

de interesse fóra da visão nitida e objectiva do volume prompto;723 (4) não se faz desconto ou preço 

especial aos livreiros (isto é um ponto fundamental das edições reservadas, que os livreiros tomam 

ao mesmo preço que os particulares, e venderão depois ao preço que quizerem); (5) a experiencia 

relativamente ao primeiro volume das obras, ou série de publicaçõesn, orientará quanto ao decurso 

futuro da edição.  

 O caso das obraso completas do Sá-Carneiro diverge, em certos pontos manifestos, do 

caso da traducção da obra de Shakespeare. Excuso de lhe dizer quaes são esses pontos. Mas o 

                                                           
720 Primeiro livro de Adolfo Casais Monteiro, Confusão, editado pela Presença. 

721 PESSOA, 1957: 48 «envia-se primeiro uma circular». PESSOA, 1999b: 188; PESSOA, 2007: 311: «envia-se, primeiro, uma circular». 

722 PESSOA, 1957: 46; PESSOA, 1999b: 189: «falta». 

723 PESSOA, 1957: 49; PESSOA, 2007: 311: «volume pronto; »; PESSOA, 1999b: 189: «volume; ».  
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que acima expuz encerra a materia fundamental neste caso724 das edições reservadas. Peço, pois, 

que meditem essa philosophia do livro e, se em algum ponto estiver pouco lucida, me digam onde, 

para que eu esclareça.  

 Durante os dias, que estão entre hoje e o fim do presente mez, mandar-lhes-hei a 

redacção definitiva da nota da Athena, a pequena nota bio-bibliographica, que lhe deve ser 

appensa725, e o texto completo dos Indicios de Ouro. Diz-me que teem ahi726 a Dispersão; excuso, 

pois, de passar a limpo o texto d’esses poemas. O volume de poemas, aliás, compor-se-hia 

tamsòmente da Dispersão e dos Indicios de Ouro. Hesito emp se deveria ou não ser incluida a 

Manucure, ou, sendo incluida na obra, se deveria ser incluida no volume dos poemas, ou no fim 

da Confissão de Lucio. Ainda727 farei por pensar nisto, e728 dizer o que sahiu de o pensar729.  

 Logo que me digam se estão de accordo com estas varias considerações, redijo, se 

quizerem, mas realmente sem demora, a circular a dirigir aos subscriptores possiveis. 

 Um ponto accessorio... Como o Sá-Carneiro escrevia em orthographia moderna, isto é, 

naq orthographia denominada “official”, e vocês d’ella usam egualmente, poderiam revêrr ahi as 

provas, de preferencia a revel-as eu, pois iriam revendo quanto ao sentido e quanto á graphia 

parallelamente. Se editasse eu as obras do Sá-Carneiro, subordinal-as-hia (aliás, por impulso 

proprio e porventura abusivo) á orthographia de que uso. Mas, no caso presente, nem é mister 

que tal se faça, nem, até, convém que se faça.  

 Quando fôrs tratar de passar a limpo, isto é; á machina,730 os Indicios de Ouro, verei qual 

o poema inedito que de lá se poderá extrahir, e enviar-vol-o-heit. 

 E isto, agora, traz-me ao assumpto da minha collaboração na Presença. A mesma 

demora, que incidiu sobre esta carta, affectou a remessa d’essa collaboração. Conto poder enviar 

                                                           
724 PESSOA, 1957: 49, PESSOA, 1998: 114: «fundamental neste caso»; PESSOA, 1999b: 189, PESSOA, 2007: 311: «fundamental, neste caso».   

725 “A nota a que Pessoa se refere fora publicada no n.º 16 da Presença (Novembro de 1928) e é do punho do Poeta. Esta «Tábua biobliográfica» 

foi transcrita para os Indícios de Oiro, sem que tivesse chegado a ser alterada na sua redacção.” PESSOA, 1957: 50. 

726 PESSOA, 1957: 50, PESSOA, 1999b: 189: «Diz-me que tem aí»; PESSOA, 2007: 311: «Diz-me que têm aí». 

727 PESSOA, 1957: 50: «Ainda»; PESSOA, 1998: 115: «Ainda»; PESSOA, 1999b: 189: «Assim»; PESSOA, 2007: 311: «Assim».  

728 PESSOA, 1957: 50: «por pensar nisso, e» (variante); PESSOA, 1999b: 189: «por pensar nisso, e» (variante); PESSOA, 2007: 311: «por pensar 

nisto, e». 

729 “A Manucure foi excluída das obras poéticas de Sá-Carneiro editadas pela Presença. Figura hoje na edição da Ática.” PESSOA, 1957: 50. 

730 PESSOA, 1957: 51, PESSOA, 1999b: 190, PESSOA, 2007: 312: «isto é, à máquina»; PESSOA, 1998: 115: «isto é; á machina».   
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qualquer coisa em o espaço de poucos dias. Enviarei duas composições – uma de mim eu, outra 

do Alvaro de Campos.  

 Respondo agora á sua pergunta sobre o publicarem na Presença ou em separata 

algumasu das minhas antigas producções. Podem vocêsv dispôrw como quizerem das duas Odes e 

do Opiario731 do Alvaro de Campos e da minha Chuva Obliqua – isto pelo que diz respeito a 

inserções no Orpheux. O Marinheiro está sujeito a emendas; peço que,732 por emquanto, se 

abstenham de pensar nelle. Se quizerem, poderei, feitas as emendas, dizer quaes são: ficará então 

ao vosso dispôry, como o estão as composições a que, como taes, acima me refiro.  

 Creio ter respondido á sua carta. Se fui omisso em qualquer ponto, peço que m’o 

indique, para que repare a omissão.  

 E creia-mez sempre, com o maior apreço e a maior sympathia,  

                                                                                          seu muito dedicado e grato, 

                                                                                           

 

P.S.aa – Recebi, de facto, o livro do Casaes Monteiro, a quem escreverei amanhãbb ou domingo. 

Vale.733  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
731 “Opiario, poema assinado por Álvaro de Campos, que com ele se estreou publicamente, foi publicado no n.º 1 de Orpheu, Chuva Obliqua, 

conjunto de seis poemas que marca o início do interseccionismo pessoano, figura no n.º 2; as duas Odes são Ode Triunfal, publicada no n.º 1 e 

Ode Maritima, que aparece no n.º 2 da mesma revista; ambas as Odes são de Álvaro de Campos.” PESSOA, 1998: 116. 

732 PESSOA, 1957: 51, PESSOA, 1999b: 190, PESSOA, 2007: 312: «a emendas: peço que,» (variante); PESSOA, 1998: 115: : «a emendas; peço 

que,» 

733 PESSOA, 1957: 52 «Vale.». 
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Figura 11. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 10 de janeiro de 1930. 

 

 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta azul, em três folhas de papel timbrado com o endereço postal de 

Pessoa. A segunda e a terceira folha têm, na margem superior direita os números (2) e (3), 

respetivamente. Na folha (2) o papel foi colocado no carreto da máquina de escrever um pouco 

torto, ficando o texto da carta com uma ligeira inclinação descendente em relação à folha. Visíveis 

dois vincos verticais, aparentemente não de dobra mas da máquina de escrever, um vinco de 

dobra na horizontal, nas três folhas. Assinada pelo punho do poeta, a tinta preta. Sem cota. 

Transcrita a partir do original, coleção particular. 

a armad<r>/o\ 

b descu<m>/l\pa 

c I<t>/s\<s>/t\o 

d antepôr] no original, tem a marca do acento no papel, mas não a tinta. 

e ext<f>/r\anhassem 

f Crê ] no original, tem a marca do acento no papel, mas não a tinta. 

g re<a>/t\<t>/r\ato 

h re<a>/t\<t>/r\<r>/a\<a>/t\<t>/o\ 

i enten[→d]endo-se] no original, parece indicar que a letra «d» foi colocada depois de escrever a 

palavra. 

j ass[→i]gnar] no original, parece indicar que a letra «i» foi colocada depois de escrever a palavra. 
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k pub<c>/l\icitario 

l appropri<†>ado 

m <†>/d\e] no original, a letra «d» foi emendada a caneta preta, à mão. 

n pub<c>/l\icações 

o obra<a>/s\ 

p e<p>/m\ 

q isto é,na] no original, sem espaço. 

r revêr] no original, tem a marca do acento no papel, mas não a tinta. 

s fôr] no original, tem a marca do acento no papel, mas não a tinta. 

t envi<r>/a\r-vol-o-hei. 

u separata <de> algumas 

v vocês] no original, tem a marca do acento no papel, mas não a tinta. 

w dispôr] no original, tem a marca do acento no papel, mas não a tinta. 

x O<p>/r\<r>/p\heu 

y dispôr] no original, tem a marca do acento no papel, mas não a tinta. 

z cre<a>/i\<i>/a\-me 

aa P. S<;>/.\ 

bb amanh<d>/ã\ 
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131. Destinatário: Adolpho Casaes Monteiro 

 

11 de Janeiro de 1930.734  

 

Meu presado Camarada:  

 Agradeço-lhe muito a offerta, com que me honrou, do exemplar do seu livro Confusão735, 

as palavras amaveis736 em que, no mesmo livro, faz essa offerta, e, ainda, o poema737 que, nelle, 

distinctivamente me offerece.  

 O seu livro apresenta uma excellente sensibilidade e um uso ainda imperfeito d’ella. 

Para que qualquer impressão possa ser convertida em materia de arte, é mister que, primeiro, se 

transmute em impressão, não parcialmente, senão inteiramente, intellectual. E “intellectual”738 

quere dizer, não da intelligencia como expressão superior da personalidade, mas da intelligencia 

como expressão abstracta d’ella. Em outras, e mais simples, palavras:a só quando o individuo se 

converte, pela intelligencia, em um pequeno universo, tem materia, na impressão, em que assim 

se converte, para fazer o que chamamos arte.  

 O que sentimos é sómente o que sentimos. O que pensamos é sómente o que 

pensamos. Porém o que, sentido ou pensado,739 novamente pensamos como outrem – é isso que 

se transmuta naturalmente em arte, e, esfriando, attinge a fórma.740  

 Não confie no que sente ou pensa, se não quando houver deixado de o sentir ou pensar. 

Assim utilizará, em proveito seu e de todos, a sua sensibilidade, naturalmente predisposta para 

esseb aproveitamento.  

                                                           
734 PESSOA, 1999b: 191, justificado à esquerda. 

735 Casais Monteiro tinha 21 anos quando publicou Confusão, o livro dos poemas escritos durante a licenciatura em Ciências Históricas e Filosóficas 

na Faculdade do Porto. 

736 A dedicatória manuscrita no exemplar oferecido a Pessoa é a seguinte: “A Fernando Pessoa | com a maior admiração por quem é único, isolado 

e superior a todos na poesia portuguêsa do nosso tempo, esta humilde homenagem que quereria ser mais significativa, de Adolfo Casais Monteiro”. 

Retirado de Biblioteca Digital > Dedicatórias, Fig. 6. CFP 8-370. 

737 “O poema dedicado a Fernando Pessoa no livro Confusão tem o título Ladainha.” BLANCO, 1999: 215. 

738 Prelo, n. º 2, 1984 «E intellectual». 

739 Prelo, n. º 2, 1984 «o que, sentido no passado,». 

740 PESSOA, 1999b: 191; PESSOA, 2007: 313 «atinge forma.»; PESSOA, 1998: 239: «attinge a fórma.» 

http://casafernandopessoa.cm-lisboa.pt/bdigital/index/index.htm
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 Appreciei sinceramente o seu livro. E estas indicações, condicionadas 

necessariamente741 pela chamada “equação pessoal”, não teem742 outro intento que não oc de lhe 

fornecer uma critica que, podendo ser erronea, tem, ao menos, a vantagem de ser sincera, e o 

prazer de ser elogiosa.   

 Creia-me sempre  

 Camarada aff. e grato,743  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta, numa folha de papel timbrado «APARTADO 147|LISBOA», escrita 

frente e verso. Com a cota «E15/2717». Apresenta dois furos para dossier no lado esquerdo da 

folha, além de um pequeno rasgão no canto superior esquerdo, não tão visível no verso. Tem dois 

vincos na vertical e um na horizontal. Marca de água, visível em contraste «GRAHAMS BOND 

REGISTERED». A mancha e o contorno esbatido no topo superior esquerdo, frente, parecem 

indicar a marca de um clip. 

a <;>/:\ 

b ess<a>/e\ 

c que <o> não o 

 

 

                                                           
741 Prelo, n. º 2, 1984 «condicionadas naturalmente». 

742 Prelo, n. º 2, 1984 «pessoal» não teem». 

743 Prelo, n. º 2, 1984 «aff. e grato»; PESSOA, 1998: 239: «Creia-me sempre Camarada aff. e grato,»; PESSOA, 1999b: 192 «Creia-me sempre 

Camarada af. e grato,», na mesma linha. BLANCO, 1999: 215, seguiu-se a disposição do original; PESSOA, 2007: 313 «Camarada af. e grato,». 
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132. Destinatário: José Regio 

                                                                                                

Queridissimo Camarada:  

        Acabo de ler, por inteiro, e num só hausto feliz, o seu livro Biographia, ha meia hora recebido. 

É um livro admiravel, porém a sua leitura, para em seu effeito ser mais admiravel, faz-me 

saudades. Faz-me saudades do maior amigo meu, do unico grande amigo que tive – o Mario de 

Sá-Carneiro, a quem a leitura dos seus sonetos enthusiasmaria como uma boa nova. Sonhei sem 

querer – em um d’aquelles sonhos retrospectivos e erroneos – que estivessemos lendo junctos os 

seus sonetos, e reconheço a voz d’elle e a minha no consenso enthusiastico da apreciação.  

        Explico. Ha uma intima analogia entre o seu modo de sentir e o modo de sentir que distinguia 

o Sá-Carneiro. O modo de sentir o modo de sentir é que é differente, como convém a dois que são 

dois, e não commummente o terceiro que não é ninguem. 

        Estes semi-dizeres não chegam a ser palavras: são contudo a expressão immediata, 

spontanea e inteira com que, orgulhando-se mysteriosamente de v[ocê], o abraça o  

amigo e muito admirador, 

                                                   

17/I/1930. 
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta numa folha lisa escrita frente e verso. Papel de cor amarelecida, 

com número de cota inscrito a lápis no canto superior direito da folha «10.062». Com dois vincos 

de dobras na vertical, e um na horizontal. No canto inferior direito apresenta um pequeno rasgão 

na margem lateral. 

Envelope com o número de cota inscrito a lápis no lado superior direito «10.062». No canto 

superior direito um selo verde colado, onde é ligeiramente perceptível a cola nos rebordos 

picotados do selo. Selo com imagem feminina a representar a «•REPVBLICA PORTVGVESA•», 

inscrição que surge na parte superior do selo. Apresenta o valor pecuniário de «40 c.», e, depois 

da figura, por baixo «* CORREIO *». Sobreposto ao selo, um carimbo, a tinta preta «LISBOA 

CENTRAL | 17.JAN.30 17-H | 3.ª SECÇÃO». Ao centro, a morada do destinatário datilografada a 

tinta preta «Exmo. Senhor | José Regio, | Pensão 21 – Boavista, | Portalegre.», tracejado por 

baixo. Na parte superior esquerda, escrito a lápis «Publicada em “A rabeca” de Portalegre». No 

verso do envelope, ao centro e em cima, na asa do envelope impresso a tinta preta «APARTADO 

147 | LISBOA». A asa do envelope com marcas pronunciadas e escurecidas mais do lado direito, 

possivelmente vestígios da colada usada para fechar o envelope. Do lado direito, junto à asa, 

carimbo desbotado onde se lê «TEL.º | 18JAN.30 | PORTALEGRE». 
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133. Destinatário: Antonio Ferro744 

 

 

  7 de Abril de 1930. 

 

Meu querido Antonio Ferro: 

        Nem eu, nem o meu velho e imperfeito amigo Alvaro de Campos, socializamos a nossa 

apreciação. Mas isto, que nada despe á apreciação, tambem nada rasga daa que é dada 

cooperativamente. 

        Tendo-nos nósb ambos regosijado, com a intelligencia e a amisade, na leitura das admiraveis 

entrevistas que v[ocê] levou por dentro para Hispanha para as trazer por fóra de lá, creio que é 

decente – no sentido primitivo, latino e melhor da palavra – que lh’o digamos, e lh’o digamos 

agora. 

        Dicto antes, e na hora socialmente propria, nem a nós cabia, nem a v[ocê] convinha. Não 

nos cabia a nós, porque nenhuma hora propria nos é propria. Não convinha a v[ocê], porque 

qualquer carta nossa, escripta para uso publico, cahiria fatalmente na esphera revolucionaria 

verbal que é distinctivamente d’aquelle meu intimo collaborador, nessas e similhantes occasiões. 

        Estive, aliás, para quebrar por anticipação este proposito por formar. Mas, na carta que ia 

enviar-lhec no domingo, Alvaro de Campos impoz qued se inserissem phrases como estas: “V[ocê] 

tem feito o possivel para livrar o jornalismo portuguez dos dois grandes crimes mentaes – a 

lentidão e a Tradição”;745 “V[ocê] tem feito o impossivel para, em algum modo, oe tirar pelo braço 

para longe do bolor radicalmente posthumo dos Emygdios Navarro,746 Marianos de Carvalho, 

Eduardos Coelho, e quantos mais, de egual falta de estirpe, pesam747 no passado do jornalismo 

presente como calos do abysmo.” 

        Assim, por citação, mais ou menos approximada, v[ocê] comprehende o que se não fez. 

                                                           
744 Esta carta não foi transcrita em PESSOA, 1998. Carta à guarda da Casa Fernando Pessoa. 

745 PESSOA, 1999b: 197, PESSOA, 2007: 318: «– a lentidão e a tradição”; 

746 A título de curiosidade, por cima da palavra «braço» e ao lado da palavra «Navarro» visíveis duas pequenas manchas que parecem ser impressões 

digitais (de Pessoa?), de alguém que terá colocado os dedos na folha quando a tinta ainda não tinha secado. 

747 PESSOA, 1999b: 198: «estirpe, que pesam»; PESSOA, 2007: 318: «estirpe, pesam». 
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        O que não seria decente é que renegassemos o que não chegámos a dizer. Porisso, nesta 

carta atrazada á pressa, lhe enviamos, exigindo que v[ocê] as consideref como as primeiras, as 

palavras fundamentaes do nosso apreço e da nossa amisade. 

Muito seu, por ambos,748 

 

 

 

 

 

Notas: 

Carta manuscrita, em papel liso e timbrado com a morada de Pessoa «APARTADO 47», a tinta 

preta, em duas folhas, a primeira escrita frente e verso, estando a terceira numerada com «3.» 

sublinhado, no canto superior direito. Um vinco de dobra na horizontal e três na vertical. Apresenta, 

na primeira página, marcas de dois clips no canto superior esquerdo, e marca de um clip no canto 

inferior esquerdo. Tem dois furos para dossier, na margem vertical esquerda. Visíveis, no verso, 

no canto superior direito, a marca de dois clips, e ao lado, escrito a lápis «†-ESP-DOC. 70» 

sobreposto a uma outra inscrição a lápis mais ténue «70 (1)». Em baixo, no canto inferior direito, 

ligeira marca de um clip. No canto superior esquerdo da terceira página, visíveis as marcas de 

dois clips. Apresenta também dois furos para dossier. Visível uma mancha na margem superior 

direita. No verso, também a inscrição «†-ESP-DOC. 70». À guarda da Casa Fernando Pessoa. 

a <de> [↑ da] 

b Tendo [↑ -nos] nós 

c enviar-lhe ] no original, um acento riscado por cima de «lhe».  

d Alvaro de Campos [↑ impoz] que 

e <nos> [↑ o] 

f consider<a>/e\ 

 

 

 

                                                           
748 PESSOA, 1999b: 198 «por ambas,». 
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134a. Destinatário: Adolpho Rocha749 

 

 

6 de Junho de 1930. 

 

Meu presado Camarada: 

        Muito agradeço o exemplar do seu livro Rampa. Recebi-o já ha alguns dias. Só hoje posso 

escrever para lh’o agradecera. Li-o, porém, logo que o recebi. 

        Li-o e gostei d’elle. A sua sensibilidade é de typo egual á do José Regio – é confundida, em 

si mesma, com a intelligencia. O que em si é ainda por aperfeiçoar é o modo de fazer uso d’essa 

sensibilidade. Ha que separar mais os dois elementos, que naturalmente a compõem; ou que 

confundil-os ainda mais. Uma analyse instinctiva que colloque a sensibilidade desintellectualizada 

perante a intelligencia dessensibilizada, em contraste, dialogo e reparo; ou uma synthese em que 

desappareçam os traços de haver dois. 

        Não creio impossivel que qualquer, ou ambos, d’estes processos sejam por si attingidos num 

futuro proximo da sua consciencia de si-mesmo. 

        Intellectualmente – e portanto artisticamente – fallando (a arte não é mais que uma 

manifestação distrahida da intelligencia), ab sensibilidade é o inimigo. Não o inimigo que se nos 

oppõe, como na guerra, mas o inimigo a quem nos oppomos, como no amor. Ha que vencer, pois, 

não por esmagamento, senão por seducção ou dominio. Chamar a sensibilidade para dentro de 

casa da intelligencia; ou fazer a intelligencia montarc casa externa á sensibilidade. Imagens? Comod 

o universo... 

        Mas, em summa, gostei do seu livro, e por elle o felicito. 

        Com a melhor camaradagem e apreço, 

 

 

  

 

                                                           
749 Transcrição feita a partir de fac-símile do original da carta manuscrita. Esta versão não foi transcrita em PESSOA, 1999b, nem em PESSOA, 

2007. 
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Notas: 

Transcrição feita a partir de fac-símile do original da carta manuscrita, a tinta preta, frente e verso 

de uma folha lisa de papel timbrado com a morada do remetente «APARTADO 147|LISBOA», no 

canto superior direito. Visíveis dois vincos de dobra na vertical e um na horizontal. Apresenta dois 

borrões de tinta preta na frente e um no verso, assim como algumas manchas amarelecidas. 

a agrad<a>/e\cer 

b <a> [→ , a] 

c ou [↑ fazer a intelligencia] montar 

d Como<†> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 374 

 

134b. Destinatário: Adolpho Rocha750 

 

Carta para  

Adolpho Rocha   

Redacção de Presença   

Azinhaga da Mãosinha,   

Olivaes 

Coimbra751 

 

6 de Junho de 1930. 

 

Meu presado Camarada: 

        Muito agradeço o exemplar do seu livro Rampa. Recebi-o já haa alguns dias. Só hoje posso 

escrever para lh’o agradecer. Li-o, porém, logo que o recebi. 

        Li-o e gostei d’elle. A sua sensibilidade é de typo egual á do José Regio – é confundida, em 

si mesma, com ab intelligencia. O que em si é ainda por aperfeiçoar é o modo de fazer uso d’essa 

sensibilidade. Ha que separarc mais os dois elementos, que naturalmente a compõem; ou que 

confundil-os ainda mais. Uma analyse instinctivad que colloque a sensibilidade desintellectualizada 

perante a intelligencia dessensibilizada, em contraste, dialogo e reparoe; ou uma synthese em que 

desappareçamf os traços de haver dois. 

        Não creio impossivel que qualquer, oug ambos, d’estes processos sejam por si attingidos 

num futuro proximo da sua consciencia de si-mesmo. 

        Intellectualmente – e portanto artisticamente – fallando (a arte não é mais que uma 

manifestação distrahida da intelligencia), a sensibilidade é o inimigo. Não o inimigo que se nos 

oppõe, como na guerra, mas oh inimigo a quem nos oppomos, como no amor. Ha que vencer, 

pois, não por esmagamento, senão por seducção ou dominio. Chamar a sensibilidade para dentro 

de casa da intelligencia; ou fazer a intelligencia montar casa externai á sensibilidade. Imagens? 

Como o universo... 

        Mas, em summa, gostei do seu livro, e por elle o felicito. 

                                                           
750 Transcrição a partir de um datiloscrito de um original manuscrito (ver carta anterior) enviado a Adolfo Rocha. Versão transcrita em PESSOA, 

1998: 287 e PESSOA, 2007: 325. As duas versões não diferem, exceto no cabeçalho. 

751 Cabeçalho dactilografado e tracejado a tinta vermelha. 
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        Com a melhor camaradagem e apreço, 

(a)j Fernando Pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

Transcrição datilografada, a tinta azul, numa folha de papel lisa, de um original manuscrito, 

enviado a Adolfo Rocha. Cabeçalho datilografado a tinta vermelha «Carta para | Adolpho Rocha | 

Redacção de Presença | Azinhaga da Mãosinha, | Olivaes | Coimbra», tracejado. Escrita a lápis, 

na margem superior esquerda, a cota «14/19» e, no canto superior direito a cota «114³-32».  

Visíveis um vinco de dobra na horizontal e outro na vertical. Do meio para baixo são visíveis três 

vincos de dobra, na vertical, e um outro na diagonal, desde o vinco horizontal, lado esquerdo, para 

baixo. Cópia provavelmente destinada por Pessoa para o arquivo da sua correspondência enviada. 

a <h>/j\á ha 

b com<:>a] corrigido, no original. Pessoa sobrepõe um «x», dactilografado a vermelho, ao sinal de 

pontuação «:». 

c sep<r>/a\rar 

d instin<t>/c\tiva 

e <cape> [→ reparo] 

f desappareça[↑m] acrescento dactilografado posteriormente. 

g <p>/o\u 

h <i>/o\ 

i exte<f>/r\na 

j (as) ] no original. 
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135. Destinatário: João Gaspar Simões752 

Apartado 147,753  

Lisboa, 28 de Junho de 1930.  

 

Meu querido Camarada:  

 Como de mau costume754, escrevo-lhe á machina, mas assim lê-se. Teria gostado de ter 

fallado mais comsigo e com o José Regio quando tive a alegria de os ver actualmente; mas a 

pressa não deixou á ocasião mais que o privilegio da opportunidade. 

 755Digo o que lhes disse. Vou preparar, pormenorisadamente, o texto do primeiro volume 

– o dos poemas – das Obras do756 Mario de Sá-Carneiro. Não foi só o caso, que lhes contei, de eu 

não ter encontrado durante algum tempo o livro manuscripto dos Indicios de Ouro; desejo 

confrontar esse texto com os varios textos parciaes, que possuo em cartas do Sá-Carneiro, que 

me enviava de Paris os poemas á medida que os escrevia. Já fiz a busca das cartas, e já tenho 

quasi todos os duplicados dos ultimos poemas (só dos ultimos é que se trata neste escrupulo). 

Conto ter tudo prompto para, durante Julho, passar á machina o volume de poemas em seu 

conjuncto limpo. Espero leval-os a crer na existencia extra-religiosa do milagre, pelo cumprimento 

d’esta minha promessa.  

 Ha, tambem, o caso da minha collaboração para Presença. Repito o que lhes disse: o 

facto de eu não enviar collaboração constante não significa nada que alimente o raciocinio. São 

coisas entre mim e mim. Nunca vocês julguem, ou entrejulguem, que tenho qualquer “razão”757 

para não enviar collaboração. É tam facil suppôr attitudes em quem não é subdito dessas 

desconformidades que tenho sempre receio do que se pense, embora nunca tenha receio do que 

se pensa 

                                                           
752 Transcrito a partir de cópia de químico do original datilografado. 

753 PESSOA, 1957: 52 «Apartado 147.». 

754 PESSOA, 1957: 52 «Como de meu costume». 

755 PESSOA, 1957: 53, não abriu novo parágrafo. É continuação do anterior. 

756 PESSOA, 1957: 53, PESSOA, 1999b: 211: «das obras do», PESSOA, 2007: «das Obras do».  

757 PESSOA, 1957: 54 «razão». 
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 Quando se publica o 27 da Presença?758 Desejo enviar um dos triumphaes do Alvaro de 

Campos e mais uma coisa do meu meu.759 Pergunto isto porque não sei se vocês suspendem 

agora até Outubro, ou se proseguem, quand même, nos mezes debeis.  

 Acabo de receber – acabo de receber, literalmente760 – o numero 26 de Presença, e por 

elle, e por coisas annexas mentalmente a elle, me occorre pedir-lhe algumas informações que a 

minha curiosidade me solicita. 

 (1) O que foi o “manifesto a rir”761 que vocês publicaram a desrespeito da 

homenageação762 ao Antonio Corrêa de Oliveira? Gostava que vocês me mandassem esses 

escriptos, por episodicos que os considerem, semprea que os produzam e publiquem. Gostava que 

vocês se lembrassem sempre mais activamente de mim do que eu me lembro activamente das 

outras pessoas, embora esteja abundantementeb com ellas em alma. Paguem-me o mal apparente 

com o bem inteiro!  

 (2) Tinha muito empenho em conhecer o texto da conferencia que v[ocê] fez no Salão 

dos Independentes. Suppuz, não sei com que fundamento instinctivo, que ella viesse reproduzida 

neste numero (o 26) de Presença. Vejo que, como sempre que tenho palpites, me enganei. V[ocê] 

tenciona publicar em breve essa conferencia763?  

 (3) O que vem a ser o conteudo de dentro de um manifesto, assignado por trez dos 

rapazes vossos amigos e collaboradores, de que me deram um exemplar na Livraria Portugalia? 

                                                           
758 “O n.º 27 da Presença tem a data «Junho-Julho de 1930». Nele foram publicados Aniversário, de Álvaro de Campos, e um trecho do Livro do 

Desassossego de Bernardo Soares, de Fernando Pessoa. É a partir deste número que se verifica a cisão no grupo da Presença, que leva à saída 

da sua direcção de Branquinho da Fonseca, cujo nome já não figura na revista.” PESSOA, 1957: 54. 

759 PESSOA, 1957: 54; PESSOA, 1999b: 212, PESSOA, 2007: 329 «e mais uma coisa de meu meu». 

760 PESSOA, 1957: 54 «de receber literalmente». 

761 “Referia-se o Poeta ao manifesto publicado pela Presença aquando das homenagens da Academia de Coimbra ao poeta António Correia de 

Oliveira, as quais, como era natural, vinham empregnadas de espírito nacionalista, ou seja, político, confusão que sempre repugnou ao espírito da 

Presença, que desde a primeira hora teve o cuidado de considerar a literatura independente da política. Esse manifesto, realmente a rir, foi lançado 

por um grupo de rapazes da Presença, do alto das galerias do Teatro Avenida, sobre a plateia, no momento em que se realizava o sarau em honra 

do poeta.”, PESSOA, 1957: 55, itálico do autor. 

762 PESSOA, 1957: 54, PESSOA, 1999b: 212: «da homenagem»; PESSOA, 2007: 329: «da homenageação». 

763 “A minha conferência «Tendências e Individualidades da Moderna Poesia Portuguesa» veio publicada em números sucessivos da Seara Nova 

(n.os 210, 211 e 212, de 19 e 26 de Junho e 3 de Julho).” PESSOA, 1957: 55.  
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Tenho a noção de que a explicação deve estar no verso do manifesto; mas o verso está em 

branco764.  

 A este ultimo respeito, uma coisa me occorre, mas não sei se me occorre certa, porque 

não sei se haverá qualquer relação. Recebi, como v[ocê] me disse que receberia, o livro Rampa 

do Adolpho Rocha765. Passados uns dias – mais do que deveria ser – escrevi-lhe uma carta 

agradecendo o livro e dando, resumidamente, uma opinião. Como escrevi á pressa, para não 

demorar mais a resposta e o agradecimento, transferi a redacção para o sr. Eng.766 Alvaro de 

Campos, cujo talento para a concisão em muito sobreleva ao meu. O resumo da minha opinião, 

de cuja expressão o citado engenheiro se encarregou,767 é de que o livro é interessante (é, 

realmente, muito interessante) como sensibilidadec, mas imperfeito e incompleto como uso d’ella, 

e é o uso da sensibilidade, e não a propria sensibilidade, que vale em arte. Não deixei de ser 

elogioso, até onde pude sel-o; para além de onde podia sel-o, confesso que o não fui.  

 Recebi, pouco depois, uma carta do Adolpho Rocha, que me deixou, durante um quarto 

de hora, perplexo sobre se deveria ou não responder. A carta é de alguem que se offendeu na 

quarta dimensão. Não é bem aspera, nem é propriamente insolente, mas (a) intima-me a explicar 

a minha carta anterior, (b) diz que a minha opinião é a mais desinteressante que elle recebeu a 

respeito do livro d’elle, (c) explica, em diversos angulos obtusos, que os intellectuaes são ridiculos 

e que a era dos Mestres já passou.  

 A carta não tinha, realmente, resposta necessaria; achei pois melhor não responder. 

Que diabo responderia? Em primeiro logar, é indecente acceitar intimações em materia extra-

judicial. Em segundo logar, eu não pretendera entrar num concurso de opiniões interessantes. Em 

terceiro logar, eu só poderia responder desdobrando em raciocinios as imagens de que, na minha 

pressa, o sr. Eng.768 Alvaro de Campos se servira em meu nome; e isso me collocaria numa 

                                                           
764 “Referência à Carta a José Régio e João Gaspar Simões, publicada com data de 16 de Junho de 1930, e assinada por Adolfo Rocha, Edmundo 

de Bettencourt e Branquinho da Fonseca.” PESSOA, 1957: 56. 

765 “Adolfo Rocha é o verdadeiro nome de Miguel Torga, pseudónimo adoptado depois pelo poeta. Este seu livro foi editado pela Presença, grupo 

em que ele ingressara pouco tempo antes, a convite dos seus dirigentes: José Régio, João Gaspar Simões e Branquinho da Fonseca.” PESSOA, 

1957: 56. PESSOA, 1999b: 213: «de Adolfo Rocha». 

766 PESSOA, 1957: 56 «o Sr. Engenheiro». 

767 “Ao contrário do que aqui Pessoa afirma repetidamente, ele assinou a carta enviada a Adolfo Rocha com o seu nome verdadeiro e não com o do 

heterónimo Álvaro de Campos. São testemunho disto quer a cópia em que se baseia a edição que aparece no Apêndice B.1.1 deste livro, quer a 

edição publicada por Andrée Crabbé Rocha (1985, p. 368), baseada no original na posse do destinatário.” PESSOA, 1998: 121. 

768 PESSOA, 1957: 57 «o Sr. Engenheiro». 
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situação de prosa ainda mais intellectual e ainda mais de Mestre (com maiuscula) do que a 

anterior. Desisti. Patere et abstine, recommendavam os Stoicos.769  

 Abraça-o affectuosamente o  

camarada admirador e grato,770 

 

P.S. – Que quer dizer o nome “Vasco”771 de uma revista que se publica em Marselha?772  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

Cópia de químico do original datilografado no recto de três folhas; a segunda e a terceira mostram 

na margem superior as respectivas indicações (2) e (3).  

a <pois>/semp\re 

b abundamentemente] no original, por lapso. 

c sensbilidade] no original, por lapso. 

 

                                                           
769 “Esta polémica com Adolfo Rocha contribuiu para aumentar a solidariedade de Pessoa em relação a Régio e Simões, destinatários da carta dos 

dissidentes (um dos quais era o próprio autor de Rampa), e fez com que pessoa passasse a manter com a presença uma colaboração mais assídua 

(cfr. as cartas entre Fernando Pessoa e Adolfo Rocha)” PESSOA, 1998: 121. 

770 PESSOA, 1999b: 214: justificado à esquerda. 

771 “Título de um «Grand Hebdomadaire Littéraire, Artistique et Humouristique» recebido pela redacção da Presença.” PESSOA, 2007: 468. 

772 PESSOA, 1957: 58, PESSOA, 1999b: 214, PESSOA, 2007: 330: fazem abertura de parágrafo. 
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136. Destinatário: João Gaspar Simões773 

 

Apartado 147, 

                    Lisboa, 4 de Julho de 1930. 

 

Querido Camarada:  

 Muito obrigado pela sua carta de 30 de Junho. Ahi vae a collaboração, minha e do 

Alvaro de Camposa, para o proximo numero da Presençab. Se os interessa, poderei mandar para 

todos os numeros d’oravante,774 mas peço que me façam uma especie de advertencia sobre a 

sahida d’elles, para eu ter uma lembrança que me leve pelo braço até á realização775.  

 O que lhe envio do Alvaro de Campos não é, afinal, uma das “triumphaes”, mas não 

quero demorar mais776. A data está ficticia; escrevi esses versos no dia dos meus annos (de mim), 

quer dizer a 13 de Junho, mas o Alvaro nasceu em 15 de Outubro, e assim sec erra a data para 

certa. 

 777Obrigado tambem pelo manifesto, que é engraçado, mas (supponho) local, visto que 

parte allude intensivamente778. E obrigado pela indicação sobre a Seara; já tenho o primeiro numero 

onde vem a conferencia779.  

 De aqui a pouco escrevo-lhe de novo. Dê affectuosas lembranças minhas ao José Regio, 

se elle ahi estiver ou se lhed escrever780.  

 Um abraço amigo e grato do 

                                  

    

 

                                                           
773 Carta transcrita a partir do original. 

774 PESSOA, 1957: 58-59, PESSOA, 1999b: 214: «todos os números de oravante»; PESSOA, 2007: 330: «todos os números doravante». 

775 “De facto, Fernando Pessoa, em parte por espírito de solidariedade para com Régio e para comigo, os dois directores da Presença vítimas do 

ataque dos dissidentes, manteve-se em estreito contacto com a revista até 1934.” PESSOA, 1957: 59. 

776 O poema de Álvaro de Campos intitulava-se «Anniversario». 

777 PESSOA, 1957: 59, não se fez abertura de parágrafo. 

778 “Alude ao manifesto contra a homenagem a António Correia de Oliveira, que eu lhe enviara.” PESSOA, 1957: 59. 

779 “A minha conferência dos «Independentes»” PESSOA, 1957: 59. 

780 “José Régio já era então professor do Liceu de Portalegre. Nessa altura pesava sobre os meus ombros a redacção e a administração da Presença, 

pois só eu me conservava em Coimbra, ainda estudante.” PESSOA, 1957: 59. 
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Figura 12. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 4 de julho de 1930. 

 

 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta preta, com entrelinha dupla numa folha lisa. Com uma emenda 

manuscrita a tinta preta. Visível um vinco de dobra na horizontal e dois na vertical, menos 

perceptíveis. O canto superior direito da folha está rasgado. Assinada pelo punho do poeta. 

Transcrita a partir do original, coleção particular.  

a <c>/C\ampos 

b <ç>/P\resença 

c <v>/s\e 

d ou [↑ se] lhe] escrito a tinta. 
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137. Destinatário: Augusto Ferreira Gomes 

Apartado 147,  

Lisboa, 14 de Outubro de 1930. 

 

Bogsinamm781 pequeno:  

        Espero que v[ocê] tenha feito boa viagem, e que tenha chegado a Paris sem alcool e com 

alegria.  

        Imagine v[ocê] que, sendo domingo um dia anti-mineral, salvo Toscano, e estando aquella 

secção bancaria exhausta, não tive maneira material de expedir o seu telegramma senão ás 8 da 

manhã de hontem. Em todo o caso, devendo ter sido entregue ahi antes do meio-dia de hontem, 

seria (pelo menos, assim espero) indicação sufficiente. Para seu governo: pude mandal-o ás 8 

horas da manhã porque o Alves, vice-rey do Abel no Largo doe Torneiros, me emprestou o com 

que satisfazer as exigencias dos Correios e Telegraphos.  

         Estou fazendo a traducção do artigo, mas não vae ainda hoje de manhã. (Esta carta, que 

estou escrevendo, vae ainda no Sud-Express de hoje; são 9 horas.) No correio seguinte receberá 

v[ocê] a traducção.  Não faz grande mal para o caso, pois, como o Detective se publica ás quintas-

feiras, tanto faz, ou assim supponho, que v[ocê] falle com elles na quinta, 16 (que é quando 

receberia a traducção se fôsse no Sud-Expressa de hoje), como na sexta, 17, que é quando v[ocê] 

deve, de facto, receber a minha carta que a contém.  

        Imagine v[ocê] (dois §§ d’esta carta abrem com “Imagine v[ocê]”) que aquelle typob allemão, 

que me moeu o juizo com o pedido de noticias do que tinha acontecido ao Crowley, acaba de me 

telegraphar pedindo que lhe dê o endereço de v[ocê] em Paris. Na carta em que lhe confirmava o 

meu telegramma – ou noutra que se seguiu expandindo as “noticias” que pude dar – disse 

casualmente que v[ocê] (“o autor da noticia no Noticias Illustrado e achador da carta e cigarreira”) 

ia em breve a Paris. Não sei sec o homem – dado o seu interesse magicamente febril por saber 

noticias do Crowley – tenciona escrever a v[ocê] para Paris, ou – sei lá! – até procural-o. Seja 

como fôr, não lhe dei o endereço que poderia dar – este para que escrevo –d pois não sabia se 

v[ocê] estará disposto a aturar qualquer incursão mental do homem. Limitei-me a dizer-lhe que 

v[ocê] tinha partido no domingo, que depois me daria o seu endereço em Paris, e (fui dizendo ao 

                                                           
781 PESSOA, 2007: 469: “A origem da alcunha pela qual Pessoa trata o  seu amigo é obscura. Em duas das cartas que envia de Paris, Ferreira 

Gomes usa a mesma palavra para significar dinheiro.” 
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cuidado) que v[ocê] fallava portuguez, hespanhol e francez, mas não ingleze, e que fallava (mas 

não escrevia) allemão.  

        Creio que não haverá mal nenhum em dar ao homem o seu endereço – o de hotel ou pensão, 

ou onde quer que v[ocê] habitize –; masf, em todo o caso, se v[ocê] não quizer que eu dê esse 

endereço, dê-me qualquer idéa da desculpa que convém a v[ocê] que me convenha a mim, para 

eu a convir ao homem. Posso, até, dizer que v[ocê] me não escreveu. Mas, quanto possivel, haja 

decencia...  

        Escreva-me quando puder, e, depois de tratar do artigo com o Déctectiveg, logo que o tenha 

feito. Como v[ocê] sabe, tudo isso me interessa.  

        Outra coisa: para evitar o risco de extravios, tiro para v[ocê] quatro copias da traducção: 

mando duas hoje á tarde, e outras duas amanhã á tarde. Fixe?  

        Um grande abraço do  

                                        sempre e muito seu,  

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

Cópia datilografada, a tinta preta, em duas folhas de papel liso, com a cota inscrita a lápis nas 

duas folhas «E3/246», no canto superior direito, respetivamente. Na segunda folha, o número 

«(2)», centrado no topo da página. Visível um vinco de dobra horizontal em ambas as folhas.  

a Sud-Exp<e>/r\ess 

b t<u>/y\po 

c <†>/s\e 

d escrevo <,>/–\ 

e i<†>/n\glez 

f <†>[↑ mas] 

g Déctective] no original, duas ocorrências, uma sem acento e esta com acento. 
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138. Destinatário: Augusto Ferreira Gomes782 

Apartado 147,  

Lisboa, 16 de Outubro de 1930.  

(9.30 da manhã).783    

Bogsinammsinho:  

 

        O seu postal obsceno provocou em mim uma excitação tal que só pôde ser curada com o 

pello do proprio cão — o que, tirante a poesia natural da phrase e a formidavel coherencia da 

metaphora, quer dizer que fui beber dois.  

        Mandei-lhe hontem, em duplicado, a traducção do artigo do Noticias Illustrado; vae hoje a 

segunda dose de duplicados, para, como lhe disse, evitar os riscos de extravio. 

        Não creio que o dia de demora tenha tido importancia, pois, como o Détective se publica ás 

quintas-feiras, sexta ou sabbado deve servir para tratar qualquer cousa e ella ainda ser inserta no 

numero seguinte. Corresponde á segunda-feira do Illustrado, não é verdade?  

        Já recebi o rolo com as photographias.  

        Está absolutamente confirmado que um agente inglez – não sei se da policia, propriamente 

dita, se em qualquer missão particular – está aqui tratando do caso Crowley. Estou com interesse 

em ver que resultados dará essa investigação. Supponho que ainda passarão dias sem que se 

saiba alguma cousa.  

        Não se esqueça de me dizer o seu endereço em Paris, e de me indicar se v[ocê] quer que o 

transmitta ao allemão que m’o pediu.  

        Fez hontem annos o sr. engenheiro naval Alvaro de Campos, que não solemnizou os quarenta 

annos que fez com qualquer producção digna de ser produzida. Quem criminou fui eu, e, como 

vou enviar o poema para a Presença, mando-lhe uma copia (com esta carta se houver tempo, 

amanhã se não). Sahiu-me directo e corrente esse poema, escripto, v[ocê] notará, na atmosphera 

do Crowley. Mas (e “mas” porquê?)784 parece-me que785 sahiu bom.  

        Um grande abraço do 

                                           muito seu,  

                                                           
782 Cópia datilografada, a tinta preta, numa folha de papel liso, cota «E3/249», no canto superior direito. Visível um vinco de dobra horizontal. 

783 PESSOA, 2007: 350: não transcreveu. 

784 PESSOA, 2007: 350 «(o «mas» porquê?). 

785 «parece-me /que» no original, emenda datilografada, barra oblíqua a separar as palavras. 
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139. Destinatário: João Gaspar Simões786 

 

Meu querido Camarada:  

 Já que tenho mantido tam brilhantemente a minha tradição de demorar tudo, quero 

tambem manter a tradição derivada de lhe pedir desculpa de o fazer.  

 Mando-lhe uma composição minha – aliás feita hontem – para a Presença; mas 

realmente não sei se ainda chegará a tempo787.  

 Chamo a sua attenção para um pormenor que é preciso vigiar nas provas – o qual 

pormenor é dois pormenores. Trata-se de não esquecer as aspas que marcam o poema como 

“dramatico”, isto é, fallado por terceira pessoa, e de verificar que, como essa pessoa é mulher (e, 

digamos, bruxa) os788 adjectivos não saiam no masculino onde a pessoa fallante se refere a si-

mesma.  

 Uma advertencia: este poema é uma interpretação dramatica da “magia de 

transgressão”. Se, por alguma circumstancia, achar melhor não o publicar, não hesite em não o 

publicar.  

 Cerca do fim do mez conto poder escrever-lhe mais demoradamente.  

        Creia sempre na amisade e na admiração do  

                                                 seu muito dedicado,789  

                                                       

Lisboa,790  

16 Out.º 1930.791 

 

                                                           
786 Carta transcrita a partir do original. 

787 “A poesia que me enviava, intitulada O Último Sortilégio, foi inserta no n.º 29 da Presença, por não ter chegado a tempo de figurar no n.º 28 

(Agosto-Outubro).” PESSOA, 1957: 60. 

788 PESSOA, 1957: 61; PESSOA, 1999b: 215, PESSOA, 2007: 351: «bruxa), os». 

789 PESSOA, 1999b: 216: justificado à esquerda. 

790 PESSOA, 1999b: 216: «Lisbo, ». Trata-se de uma gralha. 

791 PESSOA, 1957: 61: «Lisboa, 16 Out.º 1930. », na mesma linha. PESSOA, 2007: 351: «Lisboa, 16-10-1930», no início da carta, justificado à 

direita. 
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Figura 13. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 16 de outubro de 1930. 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta azul, numa folha lisa. Apresenta um vinco de dobra na horizontal. Com 

os cantos do lado direito da folha ligeiramente dobrados. Assinatura manuscrita, a tinta preta. 

Coleção particular. 

 

 

 

 



 | 387 

 

140. Destinatário: João Gaspar Simões792 

               Apartadoa 147, 

                             Lisboa, 22 de Outubro de 1930.793 

Meu querido Gaspar Simões:  

         Muito e muito obrigado pela sua gentillissima carta. Como me haveria de desagradar 

que me honrasse com um commentario ao meu poema? Nada nisso me pode desagradar senãob 

o intervallo entre a sua carta e a visão do escripto impresso na Presença. Quando sahe este 

numero? Como vê, sou directamente immodesto,794 mas compenso-o com ser, como de facto sou, 

gratissimo á sua amisade constante e á sua sympathia animadora.  

         A advertencia de publicar ou não o poema derivou-se, simplesmente, de eu não poder 

prever, por não ter elementos para a conhecer, a sua attitude perante assumptos como aquelle 

em que o poema assenta. Podia bem ser que esses assumptos lhe fôssem – a si, ou a outrem da 

Presença – repugnantes ou antipathicos795; e eu não queria que se constrangessem a publicar 

qualquer escripto meu que lhes não merecesse sympathia, não só esthetica, mas tambem, por 

assim dizer, pessoal.  

         Succede que, por eliminar sempre os envelopes das cartas que recebo, dirigi a minha 

carta anterior para o antigo endereço da Presença, pois o seu novo endereço existia sòmente – 

como fóra de horas me lembrei – no verso de um dos envelopes eliminados. Na impossibilidade 

de recordar esse novo endereço, dirigi a minha carta para a antiga morada, calculando que 

houvesse aviso, no correio, para a transmissão. Desculpe-me se houve com isto qualquer 

transtorno ou demorac. Registro o seu endereço presente, e o envelope d’esta carta já vae certo. 

(Este ultimo paragrapho é bastante intellectual, não é?)  

          Creia sempre na amisade e na admiração do camarada muito dedicado e 

grato,                                                                                                                                               

                                                           
792 Carta transcrita a partir do original.  

793 PESSOA, 1957: 62: «Apartado 147. | Lisboa, 22 de Outubro de 1930. », justificado à esquerda. 

794 PESSOA, 1999b: 216: «sou directamente modesto,». 

795 “Não cheguei a escrever o comentário que tinha em vista, à margem de O Último Sortilégio, em parte pelo carácter ocultista que Pessoa lhe 

atribuía e o levava a emitir as cautelosas reservas aqui frisadas. Nesse tempo o ocultismo de Fernando Pessoa era mal conhecido. Eu, pelo menos, 

não estava preparado para o compreender. Só mais tarde, na minha Vida e Obra, tive ocasião de o abordar e interpretar.” PESSOA, 1957: 62-63. 
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Figura 14. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 22 de outubro de 1930. 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta preta, já ligeiramente esbatida, numa folha lisa. Visível um vinco de 

dobra na horizontal. O canto superior direito da folha ligeiramente dobrado para dentro. Assinada 

pelo punho do poeta. Transcrita a partir do original, coleção particular. 

a Apar<b>/t\do 

b senaõ ] no original. 

c ou<x> [→ demora] 
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141. Destinatário: João Gaspar Simões796 

Lisboa, 26 de Outubro de 1930.797  

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito obrigado pela sua carta, que acabo, literalmente, de receber.  

 Nada ha de especial a indicar na genese do poema O Ultimo Sortilegio. Escrevi-o a 15 

d’este mez, á noite, em seguida a escrever trez quadras muito simples. Tanto estas, como elle, 

foram productos directos e espontaneos.  

 Causou-lhe extranheza, talvez, o assumpto. Isso, porém, procede de v[ocê] desconhecer 

outros poemas meus, ineditos, no mesmo genero.798 Tenho um, incompleto, Lucifer, que vae muito 

além d’este na mesma direcção; e esse é já antigo. A mesma nuvem paira sobre os cinco poemas 

a cujo conjuncto chamei Além-Deus, e que escrevi ha ainda mais tempo; são cinco pequenos 

poemas, completos, e estiveram para ser publicados (chegaram a ser impressos) num Orpheu 3 

que foi frustrado de cima799. E, além d’estes, ha ainda outros poemas, incluindo um soneto sobre 

o Gomes Leal, que deve conhecer, pelo menos da 800Anthologia do Salão de Outomno.801 

 Deveras e realmente, não posso dar-lhe explicação nenhuma sobre a genese particular 

d’este poema. Sobre a genese geral d’essa ordem de poemas é que talvez haveria alguma cousa 

a dizer. Mas isso não tem interesse esthetico nem psychologico.  

 Estou agora um pouco mais dynamico; conto poder enviar-lhe dentro de muito pouco 

tempo o original para o volume de Poemas802 nas obras do Sá-Carneiro. Já tenho a maior parte 

dos manuscriptos originaes, que quero conferir com o proprio livro manuscripto; esses 

manuscriptos originaes existiam em cartas para mim, e tenho tido um certo trabalho em congregar 

essas cartas.  

 Abraça-o o camarada amigo, admirador e grato,  

 

                                                           
796 Transcrito a partir de cópia de químico datilografado. 

797 PESSOA, 1957: 64, PESSOA, 1999b: 217: justificado à esquerda. PESSOA, 2007: 356: «LISBOA, 26-10-1930», justificado à direita. 

798 PESSOA, 1999b: 218: «do mesmo género.» 

799 “Os cinco poemas que compõem Além-Deus (I Abysmo, II Passou, III A Voz de Deus, IV A Queda, V Braço sem corpo brandindo um gladio) 

apareciam, junto ao poema Gladio, justamente no n.º 3 de Orpheu que não chegou a ser publicado.” PESSOA, 1998: 135. 

800 PESSOA, 1957: 65, PESSOA, 2007: 357: «Antologia do Salão de Outono», segundo o critério adotado pelas edições, não deveria estar em itálico, 

pois Pessoa não sublinhou ou colocou entre aspas esta frase. PESSOA, 1999b: 218: «Antologia do Salão de Outono», colocou aspas retas. 

801 “Lapso de Fernando Pessoa. Queria referir-se ao Cancioneiro, publicado pelo I Salão dos Independentes.” PESSOA, 1957: 65. 

802 PESSOA, 1957: 65: «poemas». 
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142. Destinatário: João Gaspar Simões803 

                                  Apartado 147, 

                                                                  Lisboa, 18 de Novembro de 1930.804 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Desculpe não ter respondido ainda á sua carta de 7: não queria responder sem lhe 

enviar os meus folhetos de versos em inglez, e só hoje é que consegui desencantar o embrulho 

onde estavam. Envio-lh’os por este correio, sob envolucro separado.  

 São os English Poems I-II (Antinous e Inscriptions) e III (Epithalamium), e os 35 Sonnets; 

não lhe envio a primeira edição do Antinous (1918, folheto egual aos 35 Sonnets) porque esse805 

poema foi reconstruido e aperfeiçoado, dando aquelle que abre os English Poems posteriormente 

publicados. Se, porém, tem qualquer interesse, de ordem bibliophilica, em ter tambem esse proto-

Antinous,806 tenho exemplares, e posso enviar-lhe um. Diga.  

 Não sei, realmente, quaes são os seus conhecimentos da lingua ingleza; mas devo 

advertir que é preciso conhecel-a realmente bem para comprehender o texto complexo e compacto 

d’esses poemas, e particularmente dos Sonetos.807 Pode ser, porém, que a sua intuição e cultura 

artisticas, assim como o seu conhecimento de outros escriptos meus, em portuguez, suppram o 

que me diz ser – não sei se com modestia sublinhada – a sua debil sciencia da lingua ingleza. 

 Uma explicação. Antinous e Epithalamium são os unicos poemas (ou, até, composições) 

que eu tenho escripto que são nitidamente o que se póde chamar obscenos. Ha em cada um de 

nós, por pouco que especialize instinctivamente na obscenidade, um certo elemento d’esta ordem, 

cuja quantidade, evidentemente, varía de homem para homem. Como esses elementos, por 

pequeno que seja o grau em que existem, são um certo estorvo para alguns processos mentaes 

superiores, decidi, por duas vezes, eliminal-os pelo processo simples de os exprimir intensamente. 

É nisto que se baseia o que será paraa v[ocê] a violencia inteiramente inesperada de obscenidade 

que naquelles dois poemas – e sobretudo no Ephitalamium, que é directo e bestial – se revela. 

Não sei porque escrevi qualquer dos poemas em inglez.  

                                                           
803 Transcrito a partir de cópia de químico datilografado. 

804 PESSOA, 1957: 66: «Apartado 147. | Lisboa, 18 de Novembro de 1930.», justificado à esquerda. 

805 PESSOA, 1957: 66, PESSOA, 1999b: 219, PESSOA, 2007: 357: «35 Sonnets), porque esse». 

806 PESSOA, 1957: 66, PESSOA, 1999b: 219, PESSOA, 2007: 358: «proto-Antinous». 

807 PESSOA, 1957: 67, PESSOA, 1999b: 219, PESSOA, 2007: 358: «Sonetos».  
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 Outra explicação, esta desnecessaria. Os dois poemas citados formam, com mais trez, 

um pequeno livro que percorre o circulo do phenomeno amoroso. E percorre-o num cyclo, a que 

poderei chamar imperial. Assim, temos: (1) Grecia, Antinous; (2) Roma, Epithalamium; (3) 

Christandade, Prayer to a Woman's Body;b (4) Imperio Moderno, Pan-Eros; (5) Quinto Imperio, 

Anteros. Estes trez ultimos poemas estão ineditos.  

 Explicarei isto melhor, omittindo, porém, por não ser ainda a occasião de a dar, a 

explicação da successão dos imperios e o seu intimo sentido. Oc conteúdo dos poemas não é o 

que define os “imperios” a que elles se reportam. Assim, Antinous, que é grego quanto ao 

sentimento, é romano quanto á collocação historica; Epithalamium808, que é romano quanto ao 

sentimento, que é a bestialidade romana, é, quanto ao assumpto, um simples casamento em 

qualquer paiz christão; e o mesmo succede com os outros trez poemas, ou, antes, succede 

indirectamente, pois nenhum d’elles tem collocação precisa no tempo, mas só no sentimento. 

Quando digo que os dois primeiros são os unicos poemas nitidamente obscenos que tenho 

escripto, não digo mal; os outros trez poemas, excepto uma ou outra phrase casual no terceiro, 

nada teem que se possa qualificar de obsceno.  

 Estou com muito interesse em ver o seu estudo na Presença. Basta que o veja ahi; não 

é preciso, como numa outra carta me disse, mandar-m’o antes de o publicar. O titulo não me 

alarma nada, sendo certo, porém, que, de per si, não o comprehendo definidamente. O estudo, 

comtudo, m’o explicará. Noto, aliás, que não dá o titulo como definitivo, mas como provavel. Se 

elle define bem as conclusões do estudo, deve mantel-o. Tem, com certeza, o dom de interessar. 

 Outra coisa muito differente. Recebi, no dia 13, na minha caixa postal, uma carta sua 

(pelo envelope e lettra nelle) para o Antonio Botto. Contra todos os precedentes, extraviei essa 

carta. Peço-lhe desculpa d’isso, e aviso-o, para que possa ter a maçada de escrever de novo. Não 

expliquei o caso ao Antonio porque ha uns quinze dias que o não vejo; a correspondencia que vem 

para elle, para a minha caixa postal – e que póde sempre para alli ir, pois não costumo extraviar 

as cartas – deixo-lh’a logo no Café Arcada, onde elle vae frequentemente, mas a horas a que eu 

raras vezes posso ir.  

 Um grande abraço do seu amigo certo, admirador e obrigado,  

                                                           
808 PESSOA, 1957: 68 «histórica. Epithalamium». 
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Notas: 

Cópia de químico do original datilografado no recto de duas folhas; a segunda tem, na margem 

superior, as indicaçãos (2).  

a será <prasi> [→ para] 

b Body <inedito> ; 

c sentido. <1> O] no original, riscado a tinta. 
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143. Destinatário: João Gaspar Simões809 

 

 

             810Apartado 147, 

                            Lisboa, 3 de Dezembro de 1930.1 

 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito lhe agradeço a sua carta de 24 de Novembro, assim como as suas boas palavras 

a respeito dos meus poemas em inglez. Não é preciso dizer-lhe que é com o maior interesse que 

aguardo o proximo numero da Presença811.  

 Não sei bem o que lhe envie para o numero 30. De momento, prefiro não enviar trechoa 

algum das traducções de Shakespeare; todas ellas estão sujeitas a revisão, e não conto sequer 

olhar para ellas dentro de um mez ou dois. O que posso prometter é mandar qualquer trecho 

d’ellas para a Presença logo que esteja em condições mentaes de ob enviar.  

 Para o numero 30, ou lhe enviarei qualquer trecho do Livro do Desasocegoc, ou, sed 

puder fazel-o, qualquer dos trechos que formam as Notas para a Recordação do meu Mestre812 

Caeiro do Alvaro de Campos, que são, a meu ver, das melhores paginas do meu engenheiro.813 

Conclúo que prefere prosa; de ahi esta indicação de um proposito.  

 O que lhe poderei enviar, se quizer, é o oitavo poema de O Guardador de Rebanhos, do 

Caeiro, ou seja o poema814 sobree a vinda def Christo á terra, que não publiquei na Athena por o 

que é de offensivog para a Egreja Catholica: nem isso815 convinha á Athena, como publicação em 

geral, nem estava certo, sendo catholicoh o Ruy Vaz, director commigo da revista e proprietario 

                                                           
809 Carta transcrita a partir do original. 

810 PESSOA, 1957: 70, PESSOA, 1999b: 221: Apartado 147. | Lisboa, 3 de Dezembro de 1930.», justificado à esquerda. De notar que colocam 

ponto final no fim do Apartado 147 (Pessoa colocava vírgula). PESSOA, 1998: 141, justificado totalmente à direita. PESSOA, 2007: 359: «Apartado 

147 | LISBOA, 3-12-1930 ». 

811 “Aquele que deveria inserir o meu estudo «Fernando Pessoa e as Vozes da Inocência».” PESSOA, 1957: 70. 

812 PESSOA, 1957: 71, PESSOA, 1999b: 222, PESSOA, 2007: 360: «Meu Mestre».  

813 Este trecho saiu no n.º 30 da Presença  Janeiro-Fevereiro de 1931. 

814 PESSOA, 1999b: 222, PESSOA, 2007: 360: «ou seja, o poema». 

815 PESSOA, 1999b: 222: «Igreja Católica; nem isso». 
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d’ella. O poema é um pouco extenso, contra a norma do Caeiro: deve tomar trez columnas ou 

quatro da Presença. Este poema está prompto, e não ha senão que copial-o”816.  

 Uma coisa: ha noticias do Hourcadei? Não digo do tal artigo a meu respeito: digo d’elle 

em absoluto.817  

 Abraça-o com muito affecto o seu amigo e admirador de sempre,  

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
816 “Este poema foi também inserto no n.º 30 da Presença.” PESSOA, 1957: 71. 

817 “Actual director do Instituto Francês em Lisboa, então em Coimbra preparando o seu trabalho sobre Guerra Junqueiro et les Influences Françaises 

dans son Oeuvre, e primeiro tradutor de Pessoa em francês, acerca de quem publica um artigo nos Cahiers du Sud, de Marselha.” PESSOA, 1957: 

72. 
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Figura 15. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 3 de dezembro de 1930. 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta azul, numa folha lisa. Visível um vinco de dobra na horizontal, a meio, 

e outro na vertical. Emendas à máquina e manuscritas, a tinta preta. Assinatura um pouco 

esborratada, talvez por não ter secado antes de Pessoa dobrar o papel. Coleção particular. 

a tr<r>/e\cho 

b o<s>] emenda manuscrita, letra «s» riscada a tinta preta. 

c Desa<c>/s\ocego 

d <d>/s\e  

e sobr<r>/e\ 

f d<a>/e\ 

g off<f>/e\nsivo 

h cat<y>/h\olico 

i Hourca<e>/d\e ] emenda manuscrita, letra «d» sobreposta a tinta preta. 
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144. Destinatário: João Gaspar Simões818 

 

Apartado 147, 

                                                        Lisboa, 6 de Dezembro de 1930.819 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito obrigado pela sua carta de hontem. Devolvo immediatamente, revistas, as provas 

do meu poema.  

 Para o numero 30 lhe enviarei o poema do Caeiro e algumas das “notas” do Alvaro de 

Campos. Já estão escriptas, de modo que não é preciso senão passal-as a limpo. São 

apontamentos soltos, uma especie de biographia espiritual anedocticaa do Caeiro pelo seu 

discipulob.  

 Diz v[ocê] que mande “mais um poema” do Caeiro. Aquelle em que lhe fallei já é 

bastante longo, e não ha outro que fique certo junto d’elle. Uma dasc “notas” do Alvarod de Campos 

diz respeito a este mesmo poema.820 

 Li com muito interesse, e muito lhe agradeço, as noticias que me dá do Hourcade.  

 Como v[ocê] se interessou tanto pore O Ultimo Sortilegiof envio-lhe, como simples 

curiosidade, a traducção que fiz, do inglez, de um “poema magico” a valer – o Hymno a Pan,821 

que constitue o “prefacio”822 do tratado Magia do Mestre Therion.823 Este poema não é para se 

publicarg, mas só para v[ocê] ler. Tambem lhe peçoh que o não mostre a muita gente. Não digo 

que se nãoi pudesse publicar, mas o ponto é que, para isso, seria precisa a auctorizaçãoj do Mestre 

Therion; e o Mestre Therion desappareceu, não se sabendo se se suicidouk (como a principio eu 

                                                           
818 Carta transcrita a partir do original. 

819 PESSOA, 1957: 72, PESSOA, 1999b: 223: Apartado 147. | Lisboa, 3 de Dezembro de 1930.», justificado à esquerda. De notar que colocam 

ponto final no fim do Apartado 147 (Pessoa colocava vírgula). PESSOA, 1998: 143, justificado totalmente à direita. PESSOA, 2007: 362: «Apartado 

147 | LISBOA, 3-12-1930 ». 

820 PESSOA, 1957: 73, PESSOA, 1999b: 223: «a este poema.»; PESSOA, 2007: 362: «a este mesmo poema.». 

821 PESSOA, 1957: 73: « Hino a Pã, »; PESSOA, 1999b: 223, PESSOA, 2007: 362: «Hino a Pã», aspas retas.   

822 PESSOA, 1957: 73 «o prefácio do». 

823 “Esta poesia [Hino a Pã] acabou por ser publicada na Presença (n.º 33, Julho-Outubro de 1931). Para compreender a figura de Mestre Therion, 

Alei[s]ter Crowley, charlatão-mago inglês, que esteve em Portugal e aqui conviveu com Pessoa, ver o meu livro Vida e Obra de Fernando Pessoa., 

vol. II.” PESSOA, 1957: 73. 
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mesmo acreditei), se simplesmente se escondeu, se foi assassinado (extranha hypothese, em 

principio, mas que, ao que me consta, é – ou pelo menos foi – a do policia inglez que aqui esteve 

a investigar o caso). 

 Abraça-o affectuosamente o seu amigo e admirador de sempre,  
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Figura 16. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 6 de dezembro de 1930. 

 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta azul, numa folha lisa. Vinco de dobra na horizontal, a meio, e outro na 

vertical. Emendas datilografadas. Assinada pelo punho do poeta, a tinta preta. Apresenta um 

pequeno borrão de tinta preta, logo acima do vinco horizontal, do lado direito. Coleção particular. 

a anedo<o>/c\tica 

b disci<u>/p\ulo 

c <r>/d\as 

d Al<a>/v\<v>/a\ro 

e <par>[↑ por] 

f <D>/S\ort<o>/i\legio 

g No original, frase sublinhada a vermelho. 

h <o>/p\eço 

i nã<u>/o\ 

j au<i>/c\torização 

k suicid<u</o\u 
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145. Destinatário: João Gaspar Simões824 

 

      Apartado 147, 

                      Lisboa, 19 de Dezembro de 1930.825 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Começo a enviar-lhe a collaboraçãoa promettida para o n.º 30 da Presença. Vae junto o 

“Oitavo Poema de O Guardador de Rebanhos”826 do Alberto Caeiro. Espero que goste d’elle. De 

aqui a uns dias – naturalmente na segunda-feira – lhe envio as notas (algumas) do Alvaro de 

Campos sobre o Caeiro.  

 Fiz o possivel por transcreverb o poema que vae junto em orthographia moderna, visto 

que é a que vocês usam na Presença, e fica sempre mal o desaccordo orthographico a dentro de 

uma publicação qualquer. Se é certo que, por diversas razões, uso da orthographia antiga, isso 

não quer dizer que me importe que vocês ponham o que eu enviar para a Presença em 

orthographia moderna, ainda que eu me não tenha lembrado de o fazer. V[ocê] fica desde já 

auctorizado em absoluto a re-orthographar como melhor lhe parecer ou convier o que eu enviar 

para ahi. Se na transcripçãoc do poema do Caeiro errei qualquer ponto orthographico, apesar de 

desejar conformar-me com a orthographiad moderna, v[ocê] emende.  

 Um abraço do amigo e admirador de sempre, 

 

  

 

 

 

 

                                                           
824 Carta transcrita a partir do original. 

825 PESSOA, 1957: 74, PESSOA, 1999b: 224: justificado à esquerda. PESSOA, 2007: 363: «Apartado 147 | LISBOA, 19-12-1930 », justificado à 

direita. 

826 PESSOA, 1957: 74: «Vai junto o Oitavo Poema de ‘O Guardador de Rebanhos’ »; PESSOA, 1999b: 224: « Vai junto o «Oitavo Poema» de O 

Guardador de Rebanhos »; PESSOA, 2007: 363: « «Vai junto o Oitavo Poema de O Guardador de Rebanhos» ». 
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Figura 17. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 19 de dezembro de 1930. 

 

Nota: 

Carta datilografada, a tinta azul, numa folha lisa. Visível um vinco de dobra na horizontal, a meio, 

e outro na vertical. Marca de dobra no canto superior esquerdo e papel amarrotado do lado 

superior direito. Com emendas à máquina. A carta está assinada pelo punho de Pessoa, tendo a 

tinta preta esborratado o papel. Coleção particular. 

a collab<p>/o\ração 

b transcr<v>/e\<e>/v\er 

c transc<i>/r\ipção 

d orthograph<e>/i\a 
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146. Destinatário: João Gaspar Simões827 

 

Apartado 147, 

                         Lisboa, 4 de Janeiro de 1931.828 

  

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito obrigado pela sua carta, pelos dois exemplares da Presença e, mais ainda, pelo 

seu artigo, que muito me agradou. Ha pontosa que acho certos, outros que não acho certos, outros, 

ainda, sobre os quaes eu mesmo estou incerto. Mas, àparte o facto honroso e agradavel da propria 

existencia do artigo, elle agradou-me, deveras, em seu conteúdo. Mais tarde, e mais 

demoradamente, lhe reduzirei a pormenores o que ahi vae summariamente dito.829  

 Calculei que lhe agradasse o “Oitavo Poema” do Guardador de Rebanhos, mas verifico, 

com novo prazer, que de facto lhe agradou. Vão juntas as cinco notas escolhidas das Notas para 

a recordação do meu mestre Caeiro830, do Alvaro de Campos; espero que lhe agradem tambem. 

Só hontem tive tempo para fazer a escolha e a copia. 

 O Mestre Therion não é heteronymo meu; é esse simplesmente o “nome supremo” do 

poeta, mago, astrologo e “mysterio” inglez que em vulgarb se chama (ou chamava) Aleister 

Crowley, que tambem se designava por “A Besta 666”. O Hymno a Pan é uma especie de prefacio 

ao tratado intitulado Magickc (“Magia”), que foi publicado em Paris, em quatro tomos. Crowley 

mandou vir de Inglaterra um tratado d’esses para mim; recebi-o, por signal, já depois de o Crowley 

ter desapparecido de Lisboa em circumstancias mysteriosas.  

 Lembrei-me um dia de traduzir o Hymno a Pan, o que fiz, conforme o meu criterio de 

traduzir verso, em absoluta conformidade rhythmica com o original. Mandei a v[ocê] o poema 

para, como lhe disse, v[ocê] ver o que é propriamente um “poema magico”, em comparação com 

um simples “poema a respeito ded magia”, como é o meu Ultimo Sortilegio.  

                                                           
827 Carta transcrita a partir do original. 

828 PESSOA, 1957: 75; PESSOA, 1999b: 229: justificado à esquerda. 

829 PESSOA, 1957: 76: “Ver, adiante, a carta de 11 de Dezembro de 1931.” 

830 PESSOA, 1957: 76; PESSOA, 1999b: 229; PESSOA, 2007: 364 «Notas para a Recordação do Meu Mestre Caeiro». 
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 Reflecti, depois de lhe escrever, sobre o que lhe havia dito de o poema não dever ser 

publicado. Não vejo, afinal, inconveniente nisso, se v[ocê] achar interessante publical-o. Tem, pelo 

menos, a vantagem de ser singular; 831nãoe creio que haja em portuguez (natural ou traduzido) 

outro poema precisamente d’essa ordem. Pode, pois, v[ocê] publical-o se quizer. Para esse fim 

lhe envio uma nova copia, em que ajustei (creio) a orthographia, e fiz umas pequenas 

modificações.  

 Um abraço do amigo e admirador muito grato,  

 832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
831 <nem> [→ não] emenda manuscrita, a tinta preta. 

832 Pessoa datilografou a carta a tinta azul mas assinou com uma caneta preta. 
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Figura 18. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 4 de janeiro de 1931. 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta azul, numa folha lisa. Visível um vinco de dobra na horizontal, a meio, 

e outro na vertical. Papel ligeiramente amarrotado. Com emendas à máquina e uma emenda 

manuscrita, a tinta preta. Carta assinada pelo punho de Pessoa, a tinta preta. Coleção particular. 

a pon<y>/t\os 

b v<i>/u\lgar 

c Mag<n>/i\ck 

d d<e>/e\ 

e <nem> [→ não] emenda manuscrita, a tinta preta. 

Note-se, a título de curiosidade, como a disposição das letras dá a ilusão de um «x» marcado na 

folha.  
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147. Destinatário: João Gaspar Simões833 

 

Apartado 147, 

                          Lisboa, 7 de Fevereiro de 1931. 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito obrigado pela sua carta de 20 de Janeiro.834  

 Não é, talvez, rigorosamente preciso que v[ocê] perca tempo enviando-me provas do 

original, enviado por mim, que ahi tem. Confio na sua revisão. Verifico apenas que, na copia que 

lhe mandei daa minha traducção do Hymno a Pan, segunda pagina, deixei de pôr, algumas vezes, 

o circumflexo na exclamaçãob “Iô!”.c Na verdade, não devia ser preciso, mas pul-o porque quiz 

evitar que qualquer desprevenido se puzesse a pronunciar “io”, como na palavra “rio”. Convém 

porisso pôr “iô” em todos os casos.  

 Mais tarde lhe enviarei uma opinião pormenorizadad, como me pede e eu promettie, 

sobre o seu estudo a meu respeito.  

 Abraça-o, com o affecto e a admiração de sempre, o  

                                                                 muito seu, 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
833 Carta transcrita a partir do original. 

834 PESSOA, 1957: 78; PESSOA, 1999b: 231; PESSOA, 2007: 364,estas edições não assumiram parágrafo. 
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Figura 19. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 7 de fevereiro de 1931. 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta azul, numa folha lisa. Visível um vinco de dobra na horizontal, a meio, 

e dois na vertical. Papel ligeiramente amarrotado. Com emendas à máquina. A carta está assinada 

pelo punho de Pessoa, a tinta preta, tendo ficado um pouco esborratada, provavelmente por não 

ter secado antes de Pessoa dobrar o papel. Transcrito a partir do original, coleção particular. 

a <f>/d\a 

b ex<d>/c\amação 

c No original, sem ponto final. 

d pormenor<o>/i\zada 

e como me pede [↑ e] eu prometti 
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148. Destinatário: Teixeira de Pascoaes835 

 

Meu querido Pascoaes: 

 

          Venho agradecer-lhe muito – e já não é com grande promptidão – a offerta dos seis volumes 

das suas Obras Completas.836 

          Esta carta, como é de ver, limita-se a esse agradecimento. Por uma parte, sabe bem o 

Pascoaes o alto conceito em que o tenho, e á sua obra, não havendo por isso mister que eu lh’o 

repita.837 838Por outra parte, tenciono fallar de si mais demorada e litterariamente. 839Dizer-lhe agora 

qualquer cousa seria antecipar impreparada –, e portanto imperfeitamente, o que840 um dia espero 

dizer completamente,  

só quem841 

Nunima laeva sinunt, auditque vocatus Apollo.842 

        Desculpe-me a demora e o latim, e creia-me o amigo e fervoroso admirador de sempre, 

 

 

843 

 

 

 

 

 

 

                                                           
835 Carta transcrita a partir do original, à guarda da CMA. 

836 PESSOA, 1999b: 234, PESSOA, 2007: 369: «obras completas». 

837 PESSOA, 1999b: 234, PESSOA, 2007: 369: «mister que lho repita.» 

838 PESSOA, 1999b: 234, PESSOA, 2007: 369, fazem abertura de parágrafo.  

839 PESSOA, 1999b: 234, PESSOA, 2007: 369, fazem abertura de parágrafo.  

840 PESSOA, 1999b: 235, PESSOA, 2007: 369: «impreparada e portanto imperfeitamente o que».  

841 PESSOA, 1999b: 235, PESSOA, 2007: 369: «Si quem». 

842 Fernando Pessoa não sublinhou esta expressão. 

843 PESSOA, 1999b: 235: «14-2-31»; PESSOA, 2007: 369: «14-2-1931», justificado à direita, início da carta. 
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149. Destinatário: João Gaspar Simões844 

 

Apartado 147, 

                    Lisboa, 4 de Abril de 1931. 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito obrigado pela sua carta de 2. Recebi, sim, a Presença, e achei o numero muito 

bom. Appreciei muito o seu estudo sobre o Raul Brandão. Quanto á disposição graphica da minha 

collaboraçao, está perfeitamente bem; em que845 é que v[ocê] suppunha que eu a pudesse846 achar 

imperfeita?  

 Com muito prazer lhe enviarei collaboração para o numero seguinte, e, como é o 

numero de anniversario, e vocês querem naturalmente incluir o maior numero possivel de 

collaboradores que o teem sido, enviarei collaboração minha e dos heteronymos todos. Excusado 

é dizer que cada uma847 será breve: pautar-nos-hemos todos pela norma (em extensão) do Ricardo 

Reis. O mais duvidoso nestas coisas – como em tudo – é o Alvaro.  

 Deram-me muito prazer as noticias que me dá sobre o Hourcade. Elle tem sido 

amabilissimo para mim, e gostava, ou de lhe escrever, ou que elle me escrevesse. Dê-lhe v[ocê] 

a minha morada – isto é, o meu endereço postal dizendo-lhe que me escreva directamente, pois 

terei nisso muito prazer; ou então dê-me a morada d’elle, para que eu lhe escreva.  

 Vejo pela sua nota preliminar à sua traducção do artigo do Hourcade no ultimo numero 

da Presença848 que elle tem já publicado artigos sobre Portugal, e um sobre mim. Gostaria de 

conhecer esses artigos. Basta que v[ocê] me indique onde vêm – revista ou jornal, e respectivo 

numero ou data – e eu os obterei.  

                                                           
844 Transcrita a partir de cópia de químico do original datilografado no recto de duas folhas.; a segunda tem na margem superior a indicação 2.  

845 PESSOA, 1957: 79; PESSOA, 1999b: 235 «bem: em que». 

846 PESSOA, 1957: 79; PESSOA, 1999b: 235 «que eu pudesse». 

847 PESSOA, 1999b: 235; PESSOA, 2007: 369 «cada um». 

848 O artigo era «Defesa e Ilustração da Poesia Portuguesa Viva», publicado no n.º 30 da Presença. “Gaspar Simões tinha feito a tradução do original 

que figurava no número de Fevereiro da revista francesa Cahiers du Sud, de Marselha. O artigo incluído na presença era, de facto, acompanhado 

por uma nota preliminar que enumerava os trabalhos anteriores de Hourcade sobre literatura portuguesa: Panorama du modernisme portugais, 

(...) Fernando Pessoa (...), além da tese sobre as influências francesas em Guerra Junqueiro” PESSOA, 1998: 154. 
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 Peço-lhe, em todo o caso, o favor de escrever logo que possa ao Hourcade, dizendo-lhe 

nunca849 me mostraram – nem o Carlos Queiroz, nem qualquer outra pessoa – traducções algumas 

de poemas meus. Não vejo o Carlos Queiroz ha muito tempo: é muito natural que elle me tenha 

procurado nos logares do costume – onde tenho agora sido infrequentissimo – e tenha desistido 

de me achar. O que eu não quero é que o Hourcade julgue que tomei conhecimento das 

traducções e lhe não disse nada, nem directa nem indirectamente. Em muitas coisas pertenço à 

seita dos addiistas, e sou authenticamente futurista no sentido de deixar tudo para amanhã. Nisto, 

porém, em que estava sendo devedor de um favor a alguem, não poderia demorar. Peço-lhe, pois, 

instantemente que, logo que possa, transmitta ao Hourcade a noticia da minha ignorancia das 

traducções, enviando-lhe, no mesmo tempo, os meus agradecimentos e as minhas lembranças 

affectuosas.  

 Abraça-o, com a amisade e a admiração de sempre, o  

                                                                         muito seu,  

 

P.S. – Apoquenta-me que v[ocê] vá ter a maçada de copiar a minha collaboração no Orpheu. 

Gostava de poder enviar exemplares d’essa revista, mas o facto é que não tenho senão os meus, 

e até d’esses não sei onde estão. Nem me posso offerecer para eu mesmo copiar – como seria 

justo – essa collaboração, pois estou num periodo – que durará, pelo menos, até ao fim do mez 

– em que não tenho tempo para nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
849 PESSOA, 1957: 80: «dizendo-lhe nunca»; PESSOA, 1999b; 236 «dizendo-lhe que nunca»; PESSOA, 2007: 370 «dizendo-lhe [que] nunca». 
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150. Destinatário: João Gaspar Simões850 

Apartado 147,851  

                     Lisboa, 26 de Maio de 1931.852  

 

Meu querido Gaspar Simões:853  

 Muito obrigado pela sua carta de 13, assim como pela anterior (a que responde à ultima 

que lhe escrevi e que me parece não accusei ainda).  

 Envio-lhe, junta, a collaboração quasi toda (minha) para o proximo numero da Presença. 

Vae a de Fernando Pessoa, a de Ricardo Reis e a de Alvaro de Campos. Esqueci-me de trazer para 

a Baixa, para a passar a limpo, a de Alberto Caeiro. Irá amanhã, e é só um poema pequeno.  

 Ainda não sei se v[ocê] e o Regio vieram a Lisboa ou não. Como o Raul Leal anda em 

contacto com gente, ficou de me saber e dizer immediatamente se vocês cá estavam. Já o vi 

depois do dia 21, mas não lhe constava que vocês tivessem estado cá. Se estiveram, tenho 

immensa pena de os não ter visto. Se não estiveram, e ainda veem, avise-me pelo correio, ou, 

chegado aqui, pelo telephone, ou, até, podendo ser, por presença real, para um dos dois logares 

onde eu estou ou poderei estar, a saber, os seguintes escriptorios: o de Anjos & C.ª, Rua dos 

Fanqueiros, 44 (Telephone 24208), ou o de C. E. Moitinho d’Almeida, Rua da Prata, 71, 1.º 

(Telephone 21017). Bem entendido que postalmente estes endereços não são validos: não existo, 

nesse sentido, senão no Apartado 147, como sempre.  

 Muito obrigado pela morada do Hourcade e pela indicação do Bulletin. Este já comprei. 

Ao Hourcade ainda não escrevi, mas conto escrever em breve, se os astros me fôrem propicios. 

Muito obrigado tambem pelas suas informações sobre a Nouvelle Revue Française.  

 Creia sempre na admiração e na amisade dedicada do muito seu,854 

 

                                                           
850 Transcrita a partir de cópia de químico do original datilografado. Não consta da 1.ª edição de PESSOA, 1957. Será, portanto, uma das duas 

cartas que João Gaspar Simões diz terem-se extraviado; PESSOA, 1998: 370, transcreve a partir de cópia de químico do original datilografado; 

PESSOA, 1999b: 452, transcreve a partir de PESSOA, 1998; PESSOA, 2007: 471, não indica fonte. 

851 PESSOA, 1957: 82; PESSOA, 1999b: 237 «Apartado 147. »; PESSOA, 2007: 371 «Apartado 147 » 

852 PESSOA, 1999b: 237 «Lisboa, 26 de Maio de 1931. » à esquerda; PESSOA, 2007: 371 «Lisboa, 26-5-1931 ». 

853 PESSOA, 1999b: 237; PESSOA, 2007: 371, fazem abertura de parágrafo. 

854 PESSOA, 1999b: 237; PESSOA, 2007: 371 «amizade do muito seu,» 
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151. Destinatário: João Gaspar Simões855 

 

Apartado 147,856  

                   Lisboa, 6 de Junho de 1931. 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito obrigado pela sua carta de 30 de Maio. Não sei ao certo, nesta altura, o que é 

que está inedito dos Indicios de Ouro, do Mario de Sá-Carneiro. Como conheço muito bem todos 

os poemas, sempre me parece que já estão todos publicados. Um ou outro (dois, ou trez oa 

maximo) estarão ineditos. Parece-me que a segunda Canção de Declinio857 é um d’elles, mas não 

o affirmo. Com mais facilidade poderá v[ocê] saber isso, saber se se lembra de a ter lido. Desconta-

se, claro está, a publicação no Orpheu 3 que nunca sahiu, mas de que foram impressas algumas 

folhas. Esta canção veio lá, mas isso não foi publicação. Mando-lh’a junta.  

 Só de aqui a uns dois mezes terei reunida a correspondencia do Mario de Sá-Carneiro 

para mim. Ha, com certeza, algumas cartas publicaveis em todos os sentidos. Depois lhe direi.858 

 Abraça-o o amigo e admirador de sempre,  

 

 

 

 

 

 

Nota: 

a trez <,> o] riscado a tinta. 

 

 

                                                           
855 Transcrita a partir de cópia de químico do original datilografado com entrelinha dupla no recto de uma folha.  

856 PESSOA, 1957: 82; PESSOA, 1999b: 239 «Apartado 147. »; PESSOA, 2007: 371 «Apartado 147 ». 

857 PESSOA, 1957: 82; PESSOA, 1999b: 239 «Canção do Declínio». 

858 Gaspar Simões, em carta a Fernando Pessoa, de 30 de maio de 1931: “Sá-Carneiro não deixou correspondência publicável por enquanto? 

Lembro-me como seria interessante publicar algumas cartas dele na Presença, desde que o Fernando Pessoa achasse isso oportuno.” 
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152. Destinatário: João Gaspar Simões859 

 

       Apartado 147,860  

           Lisboa, 5 de Outubro de 1931.  

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Não é precisamente para solemnizar epistolarmente o anniversario da semi-Republica 

que lhe venho escrever. Venho escrever-lhe, primeiro, porque lhe não tenho escripto ha muito 

tempo; segundo, porque gostava de ter noticias suas e da Presençaa; terceiro, porque queria saber 

ao certo se no proximo numero (e quando sahe elle?b) virác publicada a minha traducção do Hymno 

a Pan do Aleister Crowley.  

 O Crowley, que, depois de se suicidar, passou a residir na Allemanha, escreveu-me ha 

dias861 e perguntou-me pela traducção – ou, antes, pela publicação da traducção. Tinha-lhe eu 

escripto, aqui ha mezes, que ella viria publicada na Presença em breve.862 V[ocê] é que me fez 

entalar-me com essa declaração. Veja lá, agora: não me deixe mal com um Mago!863 Mas, a serio, 

se ha qualquer razão para aquillo não ser publicado, v[ocê] diga francamente.  

 Que é feito, literaria e pessoalmente, do José Regio? Do Hourcade ha alguma coisa de 

novo? Vi que o Je Suisd Partout tinha publicado uma especie de resumo do estudo que vem no 

Bulletin.e Já suis partout...864 

 Abraça-o o amigo e admirador grato,  

 

 

 

                                                           
859 Carta transcrita a partir do original. 

860 PESSOA, 1957: 83; PESSOA, 1999b: 240 «Apartado 147. »; PESSOA, 2007:374 « Apartado 147 » 

861 PESSOA, 1999b: 240 «escreveu há dias».  

862 Pessoa escreve nesta mesma data uma carta a Aleister Crowley: “The translation of Hymn to Pan was sent to Presença rather late for their issue 

which came out in May; their next issue was their anniversary number and they published only old contributors’ things. I expect therefore that the 

translation will appear in the next one, which will come out sometime between now and the end of the year.” Ver PESSOA, 2007: 373-374 e ROZA, 

2010: 290-292. 

863 PESSOA, 1999b: 240 «com o Mago!». 

864 PESSOA, 1999b: 240 «Je suis partout...» 
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Figura 20. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 5 de outubro de 1931. 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta preta, numa folha lisa. Visível um vinco de dobra na horizontal, a meio, 

e dois na vertical. Papel ligeiramente amarrotado. Com emendas à máquina e manuscritas. 

Assinada pelo punho de Pessoa, a tinta preta. Coleção particular. 

a Presen<a>/ç\a 

b sahe/elle? ] no original, sem espaço e emendado à mão, a lápis, com uma barra oblíqua a 

separar as duas palavras. 

c <c>/v\irá 

d Sui<†>s] no original, letra cortada com um«x» a vermelho e depois riscada, à mão, a tinta preta. 

e No original, sem ponto final. 
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153. Destinatário: João Gaspar Simões865  

 

                      Apartado 147,866 

                          Lisboa, 1 de Novembro de 1931. 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

         Muito obrigado pela sua carta de 10 de Outubro. Não eram precisas tantas explicações 

sobre o passado da não-publicação do Hymno a Pan867. Eu calculava perfeitamente essas mesmas 

razões; o que queria era saber se sahiria agora, no proximo numero da Presença.  

         Tive hontem um grande prazer – a visita do Hourcade. Tenho pena que não seja possivel 

fallar-lhe mais vezes, como a si e ao Regio. O Hourcade, em todo o caso, diz-me que virá a Lisboa 

todos os mezes, e isso é alguma cousa. V[ocê], supponho, raras vezes apparece por aqui? Quandoa 

vier, peço que me avise, com antecedencia sendo possivel, ou, não sendo possivel, para os logares 

commerciaes cuja indicação já lhe dei numa carta antiga. 

         O Hourcade não me pôde informar decisivamente sobre quando sahiria o proximo 

numero da Presença. Não sei, portanto, se poderei enviar-lhe a tempo collaboração propriamente 

minha, ou dos phantasmas.868 Hoje e amanhã são para mim dias de machina de escrever: tenho 

que passar869 a limpo um prefacio para um livro de versos portuguezes de um judeu russo,870 e 

tenho que passar a limpo varios trechos do ajudante de guarda-livros para a revista 

Descobrimento.871 Poderia enviar-lhe collaboração na terça-feira. Não sei se será tarde; em todo o 

caso, envial-a-hei. 

  

                                                           
865 Carta transcrita a partir do original. 

866 PESSOA, 1957: 84; PESSOA, 1999b: 241 «Apartado 147.» 

867 Fernando Pessoa não destacou nem sublinhou «Hymno a Pan». 

868 “O n.º 33 da presença (Julho-Outubro de 1931) sahiu sem colaboração original de Fernando Pessoa; tal não se pode considerar a sua traducção 

do Hino a Pã do Mago Therion.” PESSOA, 1998: 164. 

869 PESSOA, 1999b: 241; PESSOA, 2007: 375 «tenho de passar». 

870 “O livro intitulado Alma Errante, de Eliezer Kamenezky [1932].” PESSOA, 1957: 85. 

871 Eram cinco trechos, a saber: Prefiro a prosa ao verso (...); Nuvens... Hoje tenho consciência do céu (...); Gósto de dizer. Direi melhor, gósto de 

palavrar (...); Sim, é o poente. Chego à foz da Rua da Alfândega (...); Assim como, quer o saibamos quer não (...). 
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         Indiquei ao Hourcade, pedindo que lh’o communicasseb, que ha um lapso verbalc na 

minha traducção do Hymno a Pan. O versod “E da coxa aspera o dom erecto” deve ser “E da coxa 

aspera o Toquee erecto”, sendo a palavra Toque escripta com maiuscula. Repito aqui a indicação, 

pedindo-lhe que faça a emenda. Se, por acaso, fosse possivel eu ver as provas d’esta traducção, 

muito lhe agradecia872 a possibilidade. Não é que eu precise vêr provas da collaboração que envio 

– já lhe disse que confio absolutamente na vossa revisão; é que queria remeditar a traducção, 

para vêr se nalgum ponto menor a terei que emendar.  

          873A collaboraçao, que tenciono enviar-lhe na terça-feira, é um trecho do guarda-livros, 

de indole differente dos que escolhi paraf o Descobrimento, e uma breve composição do Alvaro de 

Campos.874 

         Aguardog com muito interesse o seu novo livro. Tomara eu (em outra ordemh de 

aguardar) poder algum [dia]i dizer que eu mesmo aguardo um livro meu!875 Mas já o meu confrade 

William Shakespeare, pessoa de alguma categoria ante os Deuses, soffria da mesma doença do 

outro lado876 da alma...  

         Recommende-me ao José Regio quando o vir ou lhe escrever, e creia sempre na 

amisade reconhecida e na admiração do  

                                                          muito seu,  

                    

 

 

 

 

 

 

                                                           
872 PESSOA, 1999b: 242 «muito lhe agradeceria». 

873 PESSOA, 1957: 85-86, não fez abertura de parágrafo. 

874 “Esta colaboração será publicada no n.º 34 da presença (Novembro de 1931-Fevereiro de 1932); trata-se de Ah, Um Soneto..., de Álvaro de 

Campos, e do trecho «Muitos têm definido o homem, (...)», do Livro do Desassossego de Bernardo Soares. 

875 PESSOA, 1999b: 242 «aguardo um livro real.». 

876 PESSOA, 1957: 86: «do outro lada». Trata-se de uma gralha. 
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Figura 21. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 1 de novembro de 1931. 

 

 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta preta, em duas folhas lisas. A segunda folha tem, na margem superior 

do lado direito, a indicação (2). Visíveis dois vincos de dobra na vertical e um na horizontal nas 

duas folhas. Assinada pelo punho de Pessoa. Coleção particular. 

a Q<y>/u\ando 

b communicass<d>/e\ 

c <b>/v\erbal 

d ver<o>/s\o 

e <t>/T\oque 

f pa<†>/r\a 

g Agu<r>/a\<a>/r\do 

h o<†>/r\dem 

i Por lapso, Pessoa não escreveu a palavra. 
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154. Destinatário: João Gaspar Simões877 

 

    Apartado 147,878  

                                Lisboa, 3 de Novembro de 1931.879  

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Ahi vae, segundo a promessa (d’esta vez milagrosamente cumprida), a collaboração 

que lhe prometti. Como a passei a limpo à pressa, não a puz em orthographia republicana, mas 

v[ocê] já sabe que o póde fazer, para a devida uniformidade da Revista.  

 A lua, no paragrapho final do guarda-livros, é de facto de “um branco branco”, o que 

v[ocê] comprehenderia, mas indico para que o typographo não me julgue dactylographicamente 

repetente.880  

 Recommende-me muito ao Hourcade.  

 Sempre e muito seu,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
877 Transcrita a partir de cópia de químico do original datilografado, com entrelinha dupla, no recto de uma folha. Não consta da 1.ª edição de 

PESSOA, 1957. Será, portanto, uma das duas cartas que João Gaspar Simões diz terem-se extraviado. 

878 PESSOA, 1999b: 243 «Apartado 147.», justificado à esquerda. 

879 PESSOA, 2007: 376: «LISBOA, 3-11-1931» 

880 “A frase do trecho do Livro do Desassossego de Bernardo Soares, a que Pessoa se refere, tal como aparece no n.º 34 da presença, é: «A lua, 

grande e de um branco branco, elucida tristemente as diferenças socalcadas da casaria».” PESSOA, 1998: 165. 
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155. Destinatário: Luiz Pedro Moitinho d’Almeida 

 

881 

Meu caro Luiz:  

        Deixo-lhe (e já não é sem tempo) o seu manuscripto, que, aliás, é, como dizem os inglezes, 

um typoscripto. Li tudo com a maior attenção, e o conselho que posso dar-lhe é extremamentea 

facil de expôr: publicar todos os versos que estão em portuguez, não publicar nenhum dos versos 

que estão em francez.  

        Os poemas em portuguez formam um pequeno volume interessante. Os poemas em francez 

não formam (a meu vêr) coisa nenhuma. Nunca se deve escrever – entendendo-se por “escrever” 

o “escrever literariamente” – em uma lingua que se não possua de dentro, isto é, com os 

pensamentos formados organicamente nella.  

        Eu mesmo, como sabe, sei alguma coisa de francez, mas não escreveria um livro nessa 

lingua, a não ser sob ameaça de fusilamento summario, ou coisa parecida. Publiquei trez poemas 

em francez3882 – por sombra de brincadeira – em um numero da Contemporanea, e um amigo 

meu, profundo conhecedor do francez, pediu-me para não repetir a proeza. Os meus poemas 

eram decentemente em francez, mas, apesar d’isso, simplesmente não existiam.  

        Tirante o tirado, o seu livro883 ficará interessante. Mas isto não obsta a que haja melhor opinião 

– menos alcoolica, por exemplo...   

Muito seu,884 

                                                              

9/XI/1931.885 

 

                                                           
881 PESSOA, 1999b: 243; PESSOA, 2007: 377, cabeçalho não transcrito. 

882 Trata-se de Trois chansons mortes, publicada na revista Contemporanea, n.º 7, janeiro de 1923. A sequência : Vous êtes belle: on vous adore..., 

J’eus un rêve. L’aube... e Si vous m’aimiez un peu.... 

883 Em 1932, Moitinho editou o livro de poemas «Acrónios», prefaciado por Pessoa: “O livro de Luiz Pedro, a que estas considerações abstractas 

servem de breve prefacio, é escripto quasi todo em verso puramente rhythmico (...). São estas as considerações que submetto a Luiz Pedro, que 

m’as pediu. Submetto-as tambem a varias outras pessoas, que se esqueceram de m’as pedir.»  

884 PESSOA, 1999b: 244, justificado à esquerda. 

885 PESSOA, 2007: 377: «9-11-1931», início da carta e justificado à direita. 
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Notas: 

Carta datilografada, reproduzida em fac-símile pelo destinatário em L. P. Moitinho de Almeida, 

Fernando Pessoa no Cinquentenário da sua Morte, Coimbra Editora, 1985, p. 3. Carta com timbre 

«C. E. MOITINHO D’ALMEIDA | LISBOA». 

a extremametnte] no original, emendado no texto, com uma barra oblíqua sobreposta à letra «t». 
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156. Destinatário: João Gaspar Simões886 

                                                         Apartado 147,887 

                                                                 Lisboa, 20 de Novembro de 1931. 

  

Meu querido Gaspar Simões:  

         Devolvo as provas, e realmente na volta do correio.  

         888Afinal “toque” é com minuscula, e assim emendei. Mas é, de facto, “toque” e não 

“dom”.  

 Havia, nas emendas que já vinham feitas, uma indicação889 de pôr um “é” em “Artemis”; 

não o deve haver, e eliminei. De resto, escangalhava o verso o pronunciar-se assim; se bem que 

não seja esta a razão directa da emenda, ou, antes, sobre-emenda.  

        ╝ spero ter amanhã o prazer de ver o Hourcade, conforme carta que d’elle recebi ha 

dias.  

 Creia-me sempre seu890 muito dedicado e grato,  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
886 Carta transcrita a partir do original. 

887 PESSOA, 1957: 86; PESSOA, 1999b: 245: «Apartado 147.» 

888 PESSOA, 1957: 86; PESSOA, 1999b: 245, não se assumiu parágrafo. 

889 PESSOA, 1999b: 245: «um indicação». Trata-se de uma gralha. 

890 PESSOA, 1957: 87; PESSOA, 1999b: 245 «Creia-me seu sempre». 
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Figura 22. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 20 de novembro de 1931. 

 

 

Notas: 

Carta datilografada a tinta azul numa folha branca, lisa. Assinatura a tinta preta. Com marca de 

água. Visíveis um vinco de dobra na horizontal e dois na vertical. Coleção particular. 
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157. Destinatário: João Gaspar Simões891 

 

892Apartado 147, 

Lisboa, 4893 de Dezembro de 1931. 

  

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito e muito obrigado pelo seu livro, que recebi no dia 1894. Queria escrever-lhe depois 

de o ter inteiramente lido e meditado, relendo, até, e mais attentamente, o que nelle ha de 

reproduzido da Presença e já meu conhecido. Mas essa leitura só pode ser honestamente feita na 

semana que vem. Prefiro, pois, desde já simplesmente lh’o agradecer, deixando para depois da 

tal leitura mais attenta os commentarios, quaesquer que sejam, que me occorrerem, e me parecer 

de qualquer utilidade communicar-lhe. Nessa altura farei os commentarios de ha muito 

promettidos sobre o estudo, insertoa neste livro, que me diz respeito.  

 No decurso do phenomeno physico de abrir o livro e percorrer aqui e alli esta ou aquella 

pagina, fiquei – desde já lh’o digo – com a mesma agradavel impressão do seu espirito que tenho 

sempreb tido. Em outras palavras, parece-mec que este livro em nada deverá desviar-se do caminho 

intellectual que v[ocê] começou traçando, admiravelmente, no seu livrod anterior. Faço, mas sob 

reserva de emenda possivel, uma reserva: no relance, pareceu-me que v[ocê] tendia para querer 

explicar de mais. Na carta, que de aqui a dias lhe escreverei, esclarecerei esta phrase, se a não 

tiver que retirar.  

 E, desde já, uma observação adversa, mas amavel, colhida de uma nota que li no 

decurso do phenomenoe physico acima indicado. Refiro-me á nota em que se desculpa de citar, a 

proposito do José Regio, varios auctores celebres, em sentido de comparação psychologica. Não 

se offende v[ocê] decerto que, valendo-me da triste vantagemf que tenho em ter quasi o dobro da 

sua edade, lhe dê um conselho. Conselho importuno, tanto por ser conselho, como porque v[ocê] 

                                                           
891 Carta transcrita a partir do original. 

892 PESSOA, 1998: 373: “Não está disponível nenhum testemunho desta carta, transcrita, para completar o diálogo epistolar, tal como foi publicada 

em Cartas de Fernando Pessoa a João Gaspar Simões, 1957, pp. 87-89.” 

893 Corrigimos, pela primeira vez, o dia assinalado. Pessoa coloca efetivamente o dia 4 na data e não «3», como transcreveu Gaspar Simões. 

PESSOA, 2007: 471: “Publicada em Cartas de Fernando Pessoa a João Gaspar Simões (desta carta não há nenhuma cópia conservada por Pessoa 

que se conheça). 

894 “O meu livro O Mistério da Poesia.” PESSOA, 1957: 87.  
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m’o não pediu. Mas dou-o translatamente, e servindo-me da indicação magisterial de não sei que 

diplomata francez. Disse elle: Nunca explicar, nunca se desculpar, nunca se arrepender. Meu 

querido Gaspar Simões, nunca peça desculpa de nadag, sobretudo ao publico. E quem lhe diz que 

a historia definitiva da literatura não levará o José Regio tam alto, ou mais alto, que o Tolstoi ou o 

André Gide, ou quem mais v[ocê] citasse? Não meh custa nada a admittir essa possibilidade, 

sobretudo em quem, sendo tam jovem como o Regio, já tanto conseguiu a dentro da sua 

sensibilidade. De resto – admitto – nunca pude ler o Gide, e, quanto ao Tolstoi, basta ser russo 

parai eu ter difficuldade em dar por elle.  

 Até já. E um abraço de amigo e de admiradorj do seu muito dedicado e grato,  
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Figura 23. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 4 de dezembro de 1931. 

 

Notas: 

Carta datilografada em duas folhas lisas, a tinta azul. Emendas manuscritas, a tinta preta. Visível 

um vinco de dobra na horizontal e outro na vertical (descentrado em relação às margens da folha, 

parece ter sido feito mais tarde). A segunda folha está numerada «2.». Canto superior e inferior 

do lado direito com as pontas ligeiramente dobradas. Coleção particular. 

a No original, as letras «e» e «r» quase sobrepostas no mesmo espaço. 

b No original, as letras «s» e «e» quase sobrepostas no mesmo espaço. 

c parece-<p>/m\e 

d <b>/l\ivro 

e n<a>/o\ [↑ decurso do] phenomeno ] no original, emenda manuscrita, a tinta preta. 

f triste <desvan> [→ vantagem] no original, emenda datilografada. 

g de <nod> [→ nada] no original, emenda datilografada.. 

h <l>/m\e 

i par<e>/a\ 

j admir<d>/a\dor 
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158. Destinatário: João Gaspar Simões895 

 

Apartado 147, 

Lisboa, 11 de Dezembro de 1931.896 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito obrigado pela sua carta, que acabo de receber, e pela pagina do Jornal de Malaga. 

Não faz mal não ter vindo na Presença 33 o trecho do guarda-livros ou o soneto do Alvaro de 

Campos; ainda bem que veio a traducção do Hymno a Pan. Essa, sim, é que me comprometteriaa 

se estivesse ausente. E porquê zangar-se commigo por ter dado ao Descobrimento collaboração 

extensa? Estou prompto a dal-a de egual extensão à Presença. Em um e outro caso considero, 

porém, a indole da publicação. Não julgo justo enviar-lhe collaboraçãob que vá absorver-lhe trez 

paginas, sobretudo devendo a Presença entregar o melhor e maior do seu espaço aos poetas e 

prosadores mais jovensc, intercalando apenas os da minha edade por amisade para comnosco, 

applauso nosso para comvosco e enchimento de intervallos. 

 Feitas estas considerações ante-preliminares, e que são a resposta à sua carta, vou 

ver897 se consigo fazer, ou começar a fazer, a critica898 ao seu livro Mysterio da Poesiad; incluirá a 

critica ao seu estudo a meu respeitoe, visto que é inserto no livro, apesar de eu lh’af ter promettido 

ha já muito tempo.  Deve v[ocê] comprehender, antes de mais nada, que vou fazer a critica assim 

mesmo, escrevendo corrente- e directamente à machina a que estou sentado, sem procurar fazer 

literatura, ou phrases, ou quanto não surja espontaneamente no decurso mechanicog de escrever. 

Como não trouxe commigo o seu livro, terei que indicar em vez de citar, onde haja (se directamente 

houver) razão para isso. Aviso isto para que v[ocê] não veja um vago propositado onde ha sòmente 

não ter trazido o livro.  

                                                           
895 Carta transcrita a partir do original. 

896 PESSOA, 1957: 90, PESSOA, 1999b: 248, justificado à esquerda; PESSOA, 2007: 379: «Apartado 147 | LISBOA, 11-12-1931 », justificado à 

direita. 

897 A título de informação, Pessoa escreve vêr e ver, sem acento, na mesma carta. Na badana do livro Cartas de Fernando Pessoa a João Gaspar 

Simões, 1.ª edição de 1957, esta carta é referida como sendo a única não inédita, de entre todas as que se publicaram neste livro: “Têm estas 

cartas, todas inéditas com excepção de uma publicada no número da Presença [n.º 48] comemorativo da morte do poeta, um alto interesse, em 

particular para os estudiosos da obra de Pessoa e, de um modo geral, para todos os admiradores do poeta.”. 

898 PESSOA, 1957: 90 e 91; PESSOA, 1999b: 248 «vou ver se consigo fazer a crítica». 
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 De ha muito que tenho uma alta opinião do seu talento em geral e das suas qualidades 

de critico em particular. Quero que, antes de mais e acima de tudo, reconheça isto, e que isto é a 

minha opinião fundamental. O que porventurah se manifeste de discordancia no seguimento d’esta 

carta attinge tamsòmente os accidentes e os pormenores. Prova-lhe, aliás, este meu conceito da 

sua intelligencia oi facto – que talvez não tenha elementos para notar – de quej uso para comsigo 

das palavras “admiração” e “admirador”, que não costumo distribuir ao acaso; “apreço” é o até 

onde vou onde não posso, a bem commigo, ir mais longe.  

 A meu vêr, o Mysterio da Poesia marca, na evolução do seu espirito e da expressão 

d’elle, um estadio intermedio entre Temas e um livro seu futuro. O Mysterio da Poesia é 

essencialmente – a meu vêr, sempre – um livro de estádio intermedio: é mais profundo e mais 

confuso que Temas. O Gaspar Simões cresceu mentalmente – cresce-se mentalmentek até aos 45 

annos – e está atravessando uma phase de uma doença do crescimento. Sente a necessidade de 

explicar mais, e mais profundamente, do que fezl em Temas, mas, em parte, não attingiu ainda o 

commando dos meios de aprofundamento, e, em parte, buscam aprofundar pontos da alma 

humana que não haverá nunca meiosn para aprofundar. De ahi – sempre, a meu ver – o que de 

febril, de precipitado, de offegante estorva a lucidez substancialo de certas observações, e priva 

outras, centralmente, de lucidez.  

 Àparte o que vejo nisto de uma simples manifestação de evolução intima, creio que se 

entrega um pouco mais do que deveria às influencias e suggestões do meio intellectualp europeu, 

com todas as suas theorias proclamando-se sciencia, com todos os seus talentosos e habeis 

proclamando-se e proclamados genios. Não o accuso de não ver isto: na sua edade nunca isto se 

vêq. Pasmo hoje – pasmo com horror – do que admirei – sincera- e intelligentementer – até aos 

30 annos, nos passado e no (então)t presente da literatura internacional. Commigo isto deu-se 

tanto comu a literatura como com a politica. Pasmo hoje, com vergonha inutil (e, porisso injusta)v 

de quanto admirei a democracia e nella cri, de quanto julguei que valia a pena fazerw um exforço 

para bem da entidade inexistente chamada “o povo”, de quam sinceramente, e sem estupidez, 

suppuz que àx palavra “humanidade” correspondia uma significação sociologica, e não a simples 

accepção biologica de “especie humana”.  
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 Entre os guiasy que o induziramz no relativo labyrintho para que entrou, parece-me que 

possoaa destacar o Freud899, entendendo por Freud elle e os seus seguidores. Acho isto 

absolutamente comprehensivel, não só pelas razões geraes acima expostas, mas pelabb, particular, 

de que o Freud900 é em verdade um homem de geniocc, creador de um criterio psychologico original 

e attrahentedd, e com o poder emissor derivado de esse criterio se ter tornado nelle umaee franca 

paranoia de typo interpretativo. O exito europeu e ultraeuropeu do Freud901 procede, a meu ver, em 

parte da originalidade do criterio; em parte do que este temff da força e estreiteza da loucura (assim 

se formam as religiões e as seitas religiosas, comprehendendogg nestas, porque o são, as de 

mysticismo politico, como o fascismo, o communismo, e outras assim); mas principalmente de o 

criterio assentar (salvo desvios em alguns sequazes) numa interpretação sexual. Isto dá azo a que 

se possam escrever, a titulo de obras de sciencia (que por vezes, de facto, são),hh livros 

absolutamente obscenos, e que se possam “interpretar”ii (em geral sem razão nenhuma critica) 

artistas e escriptoresjj passados e presentes num sentidokk degradante e Brazileira do Chiado – 

assim902 ministrando masturbações psychicas á vasta rede de onanismos de que parece formar-se 

a mentalidade civilizacional contemporanea.  

 Comprehenda-me v[ocê] bem: não quero com isto sequer suppor que seja este ultimo 

pormenor do Freudismo o que fez, a v[ocê]ll, passes hypnoticos. Mas foi este pormenor que creou 

o vasto interesse no Freudismo em todo o mundo, e que, portanto, fez a publicidade do systema. 

Foi por um processo identico que, tendo o Junqueiro derivado a sua celebridade do phenomeno 

extra-literariomm de atacar a Egreja Catholica (em que intimamente cria) e os “burguezes” (de cuja 

classe era excessivo ornamento), nós, no meu tempo, o passámos a admirar literariamente, e 

ainda que não concordassemos com qualquer d’aquelles dois elementos que haviam creado a 

celebridade pela qual o liamos e admiravamos.  

 Ora, a meu ver (é sempre “a meu ver”), o Freudismo é um systema imperfeito, estreito 

e utilissimo. É imperfeito se julgamos que nos vae dar a chave, que nenhum systema nos pode 

dar, da complexidade indefinida da alma humana. É estreito se julgamos, por elle, que tudo se 

reduz à sexualidade, pois nada se reduz a uma coisa só, nem sequer na vida intra-atomica. É 

                                                           
899 PESSOA, 1957: 93; PESSOA, 1999b: 250; PESSOA, 2007: 381 «destacar Freud». 

900 PESSOA, 1999b: 250; PESSOA, 2007: 381 «de que Freud». 

901 PESSOA, 1999b: 250; PESSOA, 2007: 381 «ultra-europeu de Freud». 

902 PESSOA, 1957: 94 «Chiado assim». 
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utilissimo porque chamou a attenção dos psychologos para trez elementos importantissimos na 

vida da alma, e portanto na interpretação d’ella: (1) o subconsciente e a nossa consequente 

qualidade de animaes irracionaes; (2) a sexualidade, cuja importancia havia sido, por diversos 

motivos, diminuida ounn desconhecida anteriormente; (3) o que poderei chamar, em linguagem 

minha, a translação, ou seja a conversãooo de certos elementos psychicos (não só sexuaes) em 

outros, por estorvo ou desvio dos originaes, e a possibilidade de se determinar a existencia de 

certas qualidades ou defeitos por meio de effeitos apparentemente irrelacionados com ellas ou 

elles.  

 Já antes de ter lido qualquer coisa de ou sobre Freud, já antespp, até, de ouvir fallar nelle, 

eu tinha pessoalmente chegado á conclusão marcada (1) e a alguns resultados dos que inclui sob 

a indicação (3). No capitulo (2) tinha feito menos observações, dado o pouco que sempre me 

interessou a sexualidade, propriaqq ou alheia – a primeira pela pouca importancia que sempre dei 

a mim-mesmo, como ente physico e social, a segunda por um melindre (a dentro da minha propria 

cabeça) de me intrometter, ainda que interpretativamenterr, na vida dos outrosss. Não tenho lido 

muito do Freud903, nem sobre o systema freudiano e seus derivados; mas o que tenho lido tem 

servido extraordinariamente – confesso – para afiar a faca904 psychologica e limpar ou substituir as 

lentes do microscopio critico. Não precisei do Freud905 (nem elle, que eu saiba, me esclareceria 

nesse pormenor) para saber distinguir a vaidade do orgulho, nos casos em que podem confundir-

se, por meio de manifestações em que essas qualidades surgem indirectamente. Não precisei 

tambem do Freud para, no proprio campo da indicação (2), conhecertt, pelo simples estylo 

literariouu, o pederasta e o onanista, e, a dentro do onanismo, o onanistavv praticante e oww onanista 

psychico. Os trez elementos constitutivos do estylo do pederasta, os trez elementos constitutivos 

do estylo do onanista (e a divergencia, em um d’elles, entre o praticante e o psychico) – para nada 

d’isto precisei de Freud ou dos freudianos. Mas muitas outras coisas, neste capitulo e nos outros 

dois, de facto Freud e os seus me esclareceram: nunca me havia occorrido, por exemplo, que o 

tabaco (accrescentarei “exx o alcool”) fosseyy uma translação do onanismo. Depoiszz do que li neste 

sentido, num breveaaa estudo de um psychanalista, verifiquei immediatamente que, dos cinco 

                                                           
903 PESSOA, 1999b: 252; PESSOA, 2007: 382 «não tenho lido muito de Freud». 

904 PESSOA, 1957: 96; PESSOA, 1999b: 252 «para afinar a faca». 

905 PESSOA, 1999b: 252; PESSOA, 2007: 383 «Não precisei de Freud». 
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perfeitosbbb exemplares do onanista que tenho conhecido, quatro não fumavam nem bebiam, e o 

que fumava abominava o vinho.  

 O assumpto obrigou-me a cahir no sexual, mas foi para exemplificar, como v[ocê] 

comprehende, e para lhe dizer quanto, criticando embora e divergindo, reconheço o poder 

hypnotico dos freudismos sobre toda creatura intelligente, sobretudo se a sua intelligencia tem a 

feição critica. O que desejo agora accentuar é que me parece que esse systemaccc e os systemas 

analogos ou derivados devem por nós ser empregados como estimulos da argucia critica, e não 

como dogmas scientificos ou leis da natureza. Ora o que me parece é que v[ocê] se serviu d’elles 

um pouco neste ultimo sentido, sendo portanto correspondentemente arrastado por o que ha de 

pseudoscientifico em muitas partes d’esses systemas, o que conduz á falseação; por o que ha de 

audaz em outras partes, o que conduz àddd precipitaçãoeee; e por o quefff ha de abusivamente sexual 

em outras, o que conduzggg a um rebaixamento automatico, sobretudo perante o publico, do auctor 

criticado, de sorte que a explicação, sinceramente buscada e innocentemente exposta, redunda 

numa aggressão. Porque o publico é estupido? Sem duvida, mas o que faz o publico publico, que 

é o ser collectivo, por isso mesmo o priva da intelligencia, que é só individual. A Robert Browning, 

não só grande poeta, mas poeta intellectual e subtil, referiram uma vez o que havia de indiscutivel 

quanto à pederastia de Shakespeare, tam clarahhh- e constantemente affirmada nos Sonetos906. Sabe 

o que Browning respondeu? “Então elle é menos Shakespeare!” (“If so the less Shakespeare 

he!907”). Assim é o publico, meu querido Gaspar Simões, ainda quando o publico se chame 

Browning, que nem sequer era collectivo.  

 Nestas considerações, feitas em tom mental de conversa solitaria, e assim transmittidas 

à rapidez da machina, vae a maior parte da critica que tenho que fazer, adversamente, ao Mysterio 

da Poesia. Ellas versam, para fallar pomposamente, um dos aspectos methodologicos do seu livro. 

Mas ha nelle tambem elementos de pressa excusada e de precipitação critica a que qualquer 

questão de methodo é alheia. Se v[ocê] confessadamente não tem os elementos biographicos 

precisos para ajuizar do que poderia ser a alma do Sá-Carneiro, porque se baseia na falta de 

elementos para formar um juizo? Tem v[ocê] a certeza, só porque eu o digo eiii repito, que tenho 

saudades da infancia e que a musica constitue para mim – como direi? – o meio natural estorvado 

                                                           
906 PESSOA, 1957: 97; PESSOA, 1999b: 253 «Sonetos», em itálico. 

907 PESSOA, 1957: 98; PESSOA, 1999b: 253, frase em itálico. 
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da minha intima expressão? E repare que cito o estudo sobre Sá-Carneiro, que, dada a sua falta 

de elementos, é admiravel de espirito critico, e o estudo a meu respeito que pecca sójjj por se 

basear908, como verdadeiros, em dados que são falsos por eu, artisticamente, não saber senão 

mentir.  

 Concretizo. A obra de Sá-Carneiro é toda ella atravessada por uma intima 

deshumanidade, ou, melhor, inhumanidade: não tem calor humano, nem ternura humanakkk, 

excepto a introvertida. Sabe porquê? Porque elle perdeu a mãe quando tinha dois annos e não 

conheceu nunca o carinho materno. Verifiquei sempre que os amadrastados da vida são falhos de 

ternura, sejam artistas, sejam simples homens;lll seja909 porque a mãe lhes falhasse por morte, seja 

porque lhes falhasse por frieza ou afastamento. Ha uma differença: os a quem a mãe faltou por 

morte (a não ser que sejam seccos de indole, como o não era Sá-Carneiro) viram sobre si-mesmos 

a ternura propria, numa substituição de si-mesmos à mãe incognita; os a quem a mãe faltou por 

frieza perdem a ternura que tivessem e (salvommm se são genios da ternura) resultam cynicos 

implacaveis, filhos monstruosos do amor natalnnn que se lhes negou.  

 Concretizo mais, agora commigo. Nunca senti saudades da infancia; nunca senti, em 

verdade, saudades de nada. Sou, por indole, e no sentido directo da palavra, futurista. Não sei ter 

pessimismo, nem olhar para traz. Que eu saiba ou repare, só a falta de dinheiro (no proprio 

momento) ou um tempo de trovoada (emquanto dura) são capazes de me deprimir. Tenhoooo, do 

passado, sòmente saudades de pessoas idas, a quem amei; mas não é a saudade do tempo em 

que as amei, mas a saudade d’ellas: queria-as vivas hoje, e com a edade que hoje tivessem, se 

até hoje tivessem vivido. O mais são attitudes literariasppp, sentidas intensamente por instincto 

dramatico, quer as assigne Alvaro de Campos, quer as assigne Fernando Pessoa. São 

sufficientemente representadas, no tom e na verdade, por aquelle meu breve poema que 

começa,910 “Ó sino da minha aldeia...911” O sino da minha aldeia, Gaspar Simões, é o da Egreja dos 

Martyres, alli no Chiado. A aldeia em que nasci foi o Largo de S. Carlos, hoje do Directorio, e a 

casa em que nasci foi aquella onde mais tarde (no segundo andar; eu nasci no quarto) haveriaqqq 

                                                           
908 PESSOA, 1999b: 254; PESSOA, 2007: 384 «que só peca por se basear». Ver também nota contextual 63. 

909 PESSOA, 2007: 384 «homens, seja». 

910 PESSOA, 1957: 100; PESSOA, 1999b: 254: «que começa:». 

911 PESSOA, 1957: 100: «O sino da minha aldeia...». 
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de installar-se o Directorio Republicano. (Nota: a casa estava condemnada a ser notavel, mas oxalá 

o 4.º andar dê melhor resultado que o 2.º.) 

 Depois d’estas concretizações, ou coisa parecida, desejo regressar (se ainda tiver 

cabeça, pois já estou cansado) a um ponto methodologico. A meu ver (cá estão as trez palavras 

outra vez), a funcção do critico deve concentrar-se em trez pontos: (1) estudar o artista 

exclusivamente como artista, e não fazendo entrar no estudo mais do homem que o que seja 

rigorosamente preciso para explicar o artista; (2) buscar o que poderemos chamar a explicação 

central do artista (typo lyrico, typo dramatico, typo lyrico elegiaco, typo dramatico poetico, etc.); 

(3) comprehendendo a essencial inexplicabilidade da alma humana, cercar estes estudos e estas 

buscas de uma leve aura poetica de desentendimentorrr. Este terceiro ponto tem talvez qualquer 

coisa de diplomatico, mas até com a verdade, meu querido Gaspar Simões, ha que haver 

diplomacia.  

 Nada d’isto, creio, precisa ser esclarecido, salvo, talvez, o que indiquei como (2). Prefiro 

– até para abbreviarsss – explicar por um exemplo. Escolho-mettt a mim mesmo, porque é quem 

está aqui mais perto. O ponto central da minha personalidade como artista é que sou um poeta 

dramatico; tenho continuamente, em tudo quanto escrevo, a exaltação intima do poeta e a 

despersonalização do dramaturgo. Vôo outro – eis tudo912. Do ponto de vista humanouuu – em que 

ao critico não compete tocar, pois de nada lhe serve que toque – sou um hystero-neurasthenico 

com a predominancia do elemento hysterico na emoção e do elemento neurasthenico na 

intelligencia e na vontade (minuciosidade de uma, tibieza de outra). Desde que o critico fixe, 

porémvvv, que sou essencialmente poeta dramatico, tem a chave da minha personalidade, no que 

póde interessal-o a elle, ou a qualquer pessoa que não seja um psychiatra, que, por hypothese, o 

critico não tem que ser. Munido d’esta chave, elle póde abrir lentamente todas as fechaduras da 

minha expressão. Sabe que, como poeta, sinto; que, como poeta dramatico, sinto despegando-

me de mim; que, como dramatico (sem poeta), transmudo automaticamente o que sinto para uma 

expressão alheia ao que senti, construindo na emoção uma pessoa inexistente que a sentisse 

                                                           
912 “A sucessão de «lugares» do espírito, as motivações do trânsito, são, de certo modo, porém, sinais de uma evolução, se viver é evoluir. São-no, 

pelo menos, de uma viagem, como Pessoa tão exactamente define, e porque a evolução não é do «ponto central de personalidade», mas das 

sucessivas corporizações desta. Ou melhor: não o desenvolvimento de um espírito, mas exploração dos caminhos que esse espírito já conhece, 

floração do que já sabe conter.” Sena, Páginas de Doutrina Inquérito, 2.ª ed., p. 12 
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verdadeiramente, e porisso sentisse, em derivação, outras emoções que eu, puramente eu, me 

esqueci de sentir.  

 Agora vou parar. Vou reler esta carta, fazer quaesquer emendas que fôrem precisas, e 

enviar-lh’a. Além d’isso, sou instantemente solicitadowww a acabar de escrever à machina por um 

amigo meu, ainda mais bebado do que eu, que acaba de chegar e não estima embebedar-se 

sòsinho. O “vouxxx reler esta carta” quere, pois, dizer que a vou reler logo, ou amanhã. Não deverei 

fazer emendasyyy, salvo as do que sahiu errado entre mimzzz e a machina. Se v[ocê] achar qualquer 

ponto mal esclarecido, diga, que eu direi. E v[ocê] não esqueceu, é claro, que o que ahi vae é feito 

sem preparação nenhuma – atirado pelas paginas fóra com a rapidez com que a machina póde 

ceder ao pensamento decorrente. 

 Não, não esqueci que não referi o que haverá possivelmente de errado no seu conceito 

do meu entendimento emotivo da musica. Saltei esse pormenor porque me estorvava a rapidez 

da exposição e porque não sei nada a respeito d’elle.913 Mas essa vontade de musica é outra das 

graçasaaaa do meu espirito dramatico. É conforme as horas, os locaes, e a parte de mim que esteja 

virada a fingir para os locaes e as horas. 

 Nem esqueci, é claro, que, lá para traz nesta carta,914 escrevi qualquer coisa sobre “afiar 

a faca psychologica” e “limpar ou substituir as lentes do microscopio critico”. Registrobbbb, com 

orgulho, que pratiquei, fallando do Freud915, uma imagem phallica e uma imagem yonica; assim 

sem duvida elle o entenderia. O que concluiria não sei. Em qualquer caso, raios o partam!  

 E agora estou, definitivamente, cansado e sedento. Desculpe o em quecccc as expressões 

tenham falhadodddd ás idéas e o que as idéas tenham roubado à mentira ou à indecisão. 

 Um grande abraço do seu muito amigo e admirador,  

 

                                                             

 

                                                           
913 PESSOA, 1999b: 256: «Saltei esse pormenor porque não sei nada a respeito dele.». 

914 PESSOA, 1957: 103; PESSOA, 1999b: 256: «que, para trás, nesta carta». 

915 PESSOA, 1957: 103; PESSOA, 1999b: 256; PESSOA, 2007: 386 «de Freud». 
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P.S.  

  Houve916 um ponto da sua carta a que não respondi ou me referi. É o que 

trata da nota do Descobrimento sobre Camillo Pessanha.917  

  Quero referir-me simplesmente à influencia que o Pessanha pudesse ter tido 

sobre o Sá-Carneiro. Não teve nenhuma. Sobre mim teve, porque tudo tem influencia sobre mim; 

mas é conveniente não ver influencia do Pessanha em tudo quanto, de versos meus, relembre o 

Pessanha. Tenho elementos proprios naturalmente similhantes a certos elementos proprios do 

Pessanha;eeee e918 certas influencias poeticas inglezas, que soffri muito antes de saber sequer da 

existencia do Pessanha, actuam no mesmo sentido que elle.  

  Mas quanto ao Sá-Carneiro... Eu conhecia, de cór, quasi todos os poemas do 

Pessanha, por m’os ter varias vezes dito o Carlos Amaro. Communiquei-os ao Sá-Carneiro, que, 

como é de suppor, ficou encantado com elles. Não vejo, porém, que tenham influenciado o Sá-

Carneiro em qualquer coisa. Uma grande admiração não implica uma grande influencia, ou, até, 

qualquer influencia. Tenho uma grande admiração por Camões (o epico, não o lyrico), mas não 

sei de elemento algum camoneano que tenha tido influencia em mim, influenciavel como sou. E 

isto por uma razão precisamente egual à que explica a não-influencia de Pessanha sobre Sá-

Carneiro. É que o que Camões me poderia “ensinar” já me fôra “ensinado” por outros. A exaltação 

e sublimação do instincto de patria são phenomenos inensinaveis em sua substancia: ou temos 

naturalmente o sentimento patriotico, ou o não temos; ou temos a capacidade de exaltar e 

sublimar os nossos sentimentos, ou a não temos. (E, àparte isto, o sentimento patriotico é uma ffff 

das coisas mais correntes em todasgggg as literaturas, sendo, aliás, a sublimação constructiva do 

odio, que é tam necessario à existencia como o amor – a outra coisa egualmente corrente em 

todas as literaturas). E a construcçãohhhh e amplitudeiiii do poema epico, tem-asjjjj Milton (que li antes 

de ler os Lusiadas) em maior grau que Camões. 

                                                           
916 PESSOA, 1957: 103: «P. S. – Houve», não faz abertura de parágrafo. 

917 “Esta revista tinha publicado um comentário à minha conferência «Tendências e Individualidades da Moderna Poesia Portuguesa», no seu 

número de Outono, chamando a atenção para a influência de Camilo Pessanha na poesia moderna, grande, de facto, e que eu não frisara.”, 

PESSOA, 1957: 103. 

918 PESSOA, 2007: 387 «do Pessanha, e». 
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  Ora Sá-Carneiro tinha em si-mesmo, ou de outras influencias, tudo quanto o 

Pessanha lhe poderia dar, quando primeiro ouviu, como elle diz, “dos seus versos”. Isto explica, 

ao mesmo tempo, a não-influenciakkkk e a grande admiração.  

                                                    Muito seu,919 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
919 PESSOA, 1999b: 258: «Muito seu, | F. P. », justificado à esquerda. 
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Figura 24. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 11 de dezembro de 1931. 

 

 

  

Notas: 

Carta datilografada, a tinta azul, em oito folhas, estando numeradas a nº 5, 6 e 7. Com emendas 

datilografadas e manuscritas, estas últimas a tinta preta. Contém duas assinaturas de Pessoa, na 

folha 7 e  depois na folha 8. Visíveis, em todas as folhas, um vinco de dobra horizontal e um outro, 

vertical, este mais irregular. O papel tem uma cor amarelecida e apresenta algumas manchas, ao 

longo da carta. Coleção particular. 

a compromett<ia> [↑ eria] no original, emenda manuscrita, a tinta preta. 

b collab<p>/o\ração 

c <novos> [↑ jovens] no original, palavra riscada e emenda manuscrita, a tinta preta. 

d No original, sublinhado a lápis. 

e respe<u>/i\to 

f lh’<:e>/a\ ] no original, letra «a» sobreposta, à mão, a tinta preta, ao «e». Os dois pontos «:» 

foram por nós assumidos como fazendo parte da emenda. 

g m<a>/e\chanico 

h por<e>/v\<n>/e\ntura 
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i intelligencia <,>o] no original, emenda manuscrita, vírgula riscada a tinta preta. 

j notar - [↑ de] que 

k mentalme<h>/n\te 

l do que <o> fez ] no original, emenda manuscrita, riscado com duas barras oblíquas, a tinta preta. 

m busca<r>] no original, emenda datilografada e manuscrita, letra «r» com um «x» sobreposto que 

por sua vez está riscado com duas barras oblíquas, a tinta preta. 

n <r>/m\eios 

o lucidez <se certas> [→ substancial] 

p intellectu<l>/a\l 

q nunca [↑ isto] se vê 

r <,> [↑e] intelligentemente 

s annos, <†> [↑ no] no original, emenda manuscrita, a tinta preta. 

t e [↑ no] (então) 

u tanto <l>/n\a lietar> com 

v (e, <aliás,> [↑ porisso]<,> injusta)] no original, emenda manuscrita, a tinta preta.   

w a <pena, f> [→ pena fazer] 

x <`> à] no original, emenda manuscrita, a tinta preta. 

y Entre <um d> os guias 

z induzi<u> [↑ ram] no original, emenda datilografada e chaveta manuscrita, a tinta preta. 

aa po<r>/s\<o>/s\o 

bb pela<s> 

cc geni<u>/o\ 

dd <suggestivo> [↑ attrahente] no original, emenda manuscrita, a tinta preta.  

ee <n> uma 

ff do que [↑ este] tem] no original, emenda manuscrita, a tinta preta. 

gg compre<e>/h\<n>/e\ndendo 

hh <.>/,\ ] no original, emenda manuscrita, a tinta preta. 

ii possam”interpretar”] no original, sem espaço. 

jj esc<i>/r\iptores 

kk <setr> [→ sentido] 

ll a <si> [↑ v.] no original, emenda manuscrita, a tinta preta. 
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mm extra-lit<t>erario] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, barra oblíqua a cortar o segundo 

«t». 

nn <e>/ou\  

oo conver<a</s\ão 

pp <antes-> [→ já antes] 

qq pr<p>/o\pria 

rr interp<t>/r\etativamente 

ss vida <alh> dos outros 

tt <distinguir> [↑ conhecer] 

uu literario<s> 

vv o<a>/n\<n>/a\nista 

ww <do> [↑ e o] 

xx <o>/e\ 

yy <era> [↑ fosse] no original, emenda manuscrita, a tinta preta. 

zz Dep<p>/o\is 

aaa <escritpro> [→ breve] 

bbb perfreitos ] no original. 

ccc s<s>/y\stema 

ddd à ] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, do acento grave«`». 

eee preci<s>/p\i<p>/t\<i>/a\ção 

fff <porque o> [↑ por o que] 

ggg <conduzindo> [→ o que conduz] 

hhh <firme> [↑ clara] no original, palavra riscada com dois traços e emenda manuscrita, a tinta 

preta. 

iii digoe] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, separando a palavra e a vogal com uma 

barra oblíqua. 

jjj só pecca ] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, com desenho trocando as duas palavras. 

Respeitamos a emenda do autor, alterando a ordem no texto. 

kkk human<o>/a\ 

lll ; ] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, acrescentado o ponto à vírgula. 

mmm e <são cynicos e implacaveis até> [→ (salvo] 
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nnn <que se lhes faltou> [→ natal] 

ooo Tenh<a>/o\ 

ppp literar<a>/i\<i>/a\s 

qqq hav<a>/e\ria 

rrr desentendi<p>/m\ento 

sss abbreviar<,> ] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, riscando a vírgula. 

ttt E<z>/s\colho-me 

uuu <humanao> [→ humano] 

vvv poré<l</m\ 

www s<i>/o\licitado 

xxx “<o>/v\<v>/o\u 

yyy e<e</m\endas 

zzz <p>/m\im  

aaaa gra<o>/ç\<%>/a\s  

bbbb <C>/R\egistro 

cccc o [↑ em] que]  no original, emenda manuscrita, a tinta preta, com um traço de inclusão. 

dddd <roubado> [↑ falhado] no original, emenda manuscrita, a tinta preta. 

eeee ;] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, acrescentado o ponto à vírgula. 

ffff u<p>/m\a 

gggg to<f>/d\as 

hhh con<t>/s\trucção 

iiii <desenvolvimento> [↑ amplitude] no original, palavra riscada com um traço e emenda 

manuscrita, a tinta preta. 

jjjj tem-as] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, com acrescento de um «s» ao «a», 

formando o plural. 

kkkk não-influencia<”>] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, com um traço a cortar as 

aspas. 
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159. Destinatário: João Gaspar Simões920 

Apartado 147, 

                Lisboa, 14 de Dezembro de 1931.921 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Como, quando escrevo cartas à machina, que é sempre que são extensas, ou importa 

que sejam claras, ou ha machina, tiro, a papela chimico, a copia que não custa tirar, estive agora 

a reler a que lhe escrevi nab sexta-feira e lhe expedi no sabbado de manhã, registrada, para que 

se não perdesse.  

 Depois dec reler, desejo fazer uma leve emenda e um accrescimo. A carta foi escripta, 

como nella mesmo lhe disse, com a velocidade que a machina permittia, e porisso me escapou 

uma reservad ou restricçãoe num ponto, e me esqueceu por completo mencionar outro ponto. O 

primeiro caso tem mais importancia que o segundo.922  

 Onde, fallando da influencia no Sá-Carneiro da morte prematurissima da mãe, refiro 

que a ausencia de ternura923 propriamentef humana na obra d’elle é devida a isso, assim como a 

introversão deg ternura que nelleh havia, deveria ter exposto melhor, porque não é inteiramente 

assim. No primeiro caso está bem; no segundo não o está inteiramente. Onde a introversão da 

ternura é dada (por exemplo) por  

Pobre menino ideal... 

Que me faltou afinal? 

                         Um élo? Um rastro? ... Ai de mim!...,924 

é deveras a substituição da ternura propria à ternura materna nunca havida. Mas onde o tom é  

Ternura feitai saudade, 

                    Euj beijo as minhas mãos brancas... 

                    ....................................................... 
        Tristes mãos longas e lindas 

                                                           
920 Carta transcrita a partir do original. 

921 PESSOA, 1957: 105, justificado à esquerda, PESSOA, 1999b: 258, justificado à esquerda, com entrelinha dupla; PESSOA, 2007: 388: «Apartado 

147 | LISBOA, 14-12-1931 », justificado à direita. 

922 PESSOA, 1999b: 259; PESSOA, 2007: 388 «mais importância do que o segundo.» 

923 PESSOA, 1957: 106; PESSOA, 1999b: 259 «da ternura». 

924 PESSOA, 1957: 106 «Ai de mim! ... » 
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              Que eram feitas pra925 se dar..., 

o caso é outro, e o movimento mental tem outra origem, que é, supponho, inutil que especifique. 

Reforça-se do primeiro typo de introversão, mas não procede intimamente d’elle.  

 O que me esqueceu por completo mencionar é o caso da referencia que fiz no meu 

Interregno a ser aquelle folheto escripto de maneira que ninguem mais o poderia escrever, ou 

qualquer coisa neste sentido, de que me claramente não recordo. V[ocê] tomou isto como uma 

especie de nota de narcissismo; já o fez em Themas, e agora repetiu-o em O Mysterio da Poesia. 

É perfeitamente legitimo que v[ocê] o fizesse, porque a phrase lá está. O peor é que ella se explica 

de uma maneira differente. A phrase pertencia ao Interregno na sua fórma original de manifesto 

anonymok. O Ministerio do Interior impediu a sahida do manifesto, a não ser que viesse assignado 

e convertido em livro – isto é; folheto926 –, pois assim não era (então) preciso ir à censura, que, 

tendo sido consultada sobre o manifesto, puzera varias objecções à sua sahida. Na revisão que 

fiz, de muito mau humor, pois me aborreceu muito tudo aquillo das auctoridades, esqueci-mel de 

tirar essa phrase, que, sendo uma insolencia de blague927 no manifesto anonymo, ém nem mais 

nem menos que uma nota de mau gosto – genero Shaw ou D’Annunzion – no folheto assignado. 

Mais nada. Sou absolutamente incapaz de escrever, directa e deliberadamente, uma phrase 

d’aquellao ordem em circumstancias que não sejamp as de um lapso, como asq que cito. Tenho 

empenho em accentuar-lhe isto, não para me esquivar à attribuição de narcissismo (que não é 

das coisas mais caracteristicas do meu espirito – mas isso, enfim, não discuto)928, mas para me 

não deixar ter por culpado de uma nota de mau gosto e de faltar de educação que, na verdade, 

não deliberei. É uma gaffe929, se v[ocê] quizer (e quererá bem, porque o é), mas não é a má-

creação narcissista que, sem esta explicação, se poderia suppor.  

                                                                 Sempre e muitos seu, 

                                                                                     

 

                                                           
925 PESSOA, 1957: 107; PESSOA, 1999b: 259; PESSOA, 2007: 388 «para». 

926 PESSOA, 1957: 107; PESSOA, 1998: 184; PESSOA, 1999b: 260; PESSOA, 2007: 389: «isto é, folheto». 

927 PESSOA, 1957: 108; PESSOA, 1999b: 260; PESSOA, 2007: 389 «blague». Pessoa, no texto original, não sublinha nem destaca esta palavra. 

928 “Simões, na p. 180 do seu estudo sobre Pessoa, escreve: «À sua obra não é estranho um regime narcisista. Note-se a audácia com que o poeta 

fala de si não vacilando em considerar-se (como, de resto, nós o consideramos), um artista de excepção».” PESSOA, 1998: 185. 

929 PESSOA, 1957: 108; PESSOA, 1999b: 260; PESSOA, 2007: 389: «gaffe». Pessoa, no texto original, não sublinha nem destaca esta palavra. 
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Figura 25. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 14 de dezembro de 1931. 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta azul, em duas folhas lisas. A segunda folha tem a indicação «2.» no 

canto superior direito. Visíveis dois vincos de dobra na vertical e um na horizontal, nas duas folhas. 

O papel tem uma cor amarelecida, e algumas manchas de desgaste, principalmente nas margens. 

Emendas datilografadas e manuscritas, a tinta preta. Assinada pelo punho do poeta, a tinta preta. 

Coleção particular. 

a pa<l>/p\el 

b na ] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, o  «a» escrito junto  ao «n», já dactilografado. 

c <Ao> [↑ Depois de] no original, emenda manuscrita, a tinta preta. 

d uma <palavra de> reserva] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, traço a cortar as 

palavras. 

e rest<i</r\icção 

f propriamen<y>/t\e 

g d<a>/e\] no original, emenda manuscrita, a tinta preta. 

h nell<a>/e\ ] no original, emenda manuscrita, a tinta preta. 

i fei<f>/t\a 

j <†>/Eu\ 

k anoonymo] no original. 
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l esquec<e>i-me] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, duas barras oblíquas sobre a letra 

«e». 

m é ] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, o acento acrescentado ao «e», já dactilografado. 

n D’Annunzi<l>/o\ 

o d’aquell<e</a\] no original, emenda manuscrita, a tinta preta. 

p sej<n>/a\m 

q <n>as] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, «n» cortado com duas barras oblíquas. 

r fal<y>/t\a 

s muit<t>/o\ 
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160. Destinatário: Pierre Hourcade930 

 

Cher Monsieur Hourcade :931      

        J’ai bien reçu votre lettre, et, n’y ayant pas répondu, vous avez compris, et ce seraita bien 

compris, que je me rendrais au Café Arcada à 3 heures, ce 24 Décembre. Malheureusement un 

retard pour lequel l’adjectif “affreux” n’est qu’un qualificatif incolore a fait que mon arrivée à 

l’institution séculaire en question ne ce soit donnée que vers 4 heures et demie.b Je n’ai pas été 

étonné de ce que j’y aie trouvé votre carte, mais non votre présence.  

        Je vous présente mes excuses et je compte qu’il vous soit possible de vous rendre à l’Arcada 

le 26, à 3 heures, comme d’usage. Nous aurons alors bien de causer traductions.  

        Je vous écris à la hâte, mais si cela expliquec en quelque façon la calligraphie hétérodoxe, 

elle n’explique pas le français de ma lettre. Je n’ose même pas vous en demander pardon. 

        Je ferai le possible pour vous téléphoner vers le soir, mais comme cela peut ned pas aboutir, 

je vous écris cette lettre.  

Votre bien devoué, 

 

 

24/XII/1931.   

 

 

 

 

                                                           
930 Carta transcrita a partir do fac-símile em HOURCADE, 2016: 424-427, transcrição, fac-símile e tradução. Não transcrita em PESSOA, 1999b e 

PESSOA, 2007. 

931 “No seu célebre artigo Rencontre avec Fernando Pessoa, Hourcade revela aos leitores franceses nas páginas do n.º 3 da revista parisiense 

Contacts a figura desse poeta que “n’est pas un: il ‘est quatre.’ Fernando Pessoa, c’est Álvaro de Campos, mais c’est aussi Alberto Caeiro, c’est 

encore Ricardo Reis, c’est enfin, parfois, Fernando Pessoa.” conta a história destes quatro poetas, sublinhando que numa manhã de Março de 

1914 “surgit dans un éclair Alberto Caeiro. En ce nouvel avatar s’incarnait la conscience tueuse d’illusions, le lyrisme désespérément fort qui 

arrache l’homme au romantisme de la nature humaine ‘qui l’invite et qui l’aime.’ Une glaciale tempête de lucidité valéryenne soufflant en insistantes 

rafales à la Péguy, emporta Caeiro comme il était venu, tout en laissant pour traces de son passage une soixantaine des plus singuliers poèmes, 

réunis notamment dans le ‘Gardien de Troupeaux’ et les ‘Poèmes non-conjoints.’ Álvaro de Campos, du coup, se réveilla (...).” Na parte final do 

seu histórico artigo, Pierre Hourcade não deixa de sublinhar que tanto o “sauvage” Campos como o “humaniste” Reis conservam “la mémoire et 

l’empreinte d’Alberto Caeiro, leur troublant père défunt.” BLANCO, 1999: 202-203. 
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta, numa folha de papel liso escrita frente e verso. Visíveis dois vincos 

de dobra na vertical e um na horizontal. Marca de água visível. Apresenta alguns sinais de desgaste 

do papel na margem inferior esquerda. Carta adquirida pela Biblioteca Nacional de Portugal 

através do exercício do direito de preferência de compra, em leilão, no dia 11 de abril de 2011. 

Catalogada com o número de cota «BNP/E3, 391r e 391v». 

a <c’était> [↑ ce serait] 

b demi/e\ 

c <excuse> [↑ explique] 

d <me> /ne\ 
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161. Destinatário: Osorio de Oliveira 

Apartado 147, 

Lisboa, 5 de Abril de 1932.932 

 

Meu caro Osorio de Oliveira:933 

        Recebi, ha cinco minutos, a sua pergunta: “Quaes934 foram os livros que o banharam numa 

mais intensa atmosphera de energia moral, de generosidade, de grandeza de alma, de idealismo?” 

Respondo, como vê, immediatamente. Diz-me que é uma pergunta feita por Antonio Sergio, a 

quem não conheço pessoalmente, mas por quem tenho a maior consideração. É mais uma razão 

para responder depressa; não é, infelizmente, uma razão para poder ser lucido ou explicito, visto 

que se trata de um assumpto em que, até agora, nunca reflecti. 

        Como, porém, em todas as difficuldades da vida se deve sempre agir antes de pensar, vou 

responder antes de saber o que digo, e a resposta terá assim o sello regio da sinceridade. 

        Ponhoa uma questão previa. Os termos da pergunta presuppõem que a energia moral, a 

generosidade, a grandeza de alma e o idealismob sejam pessoas abstractas do meu convivio 

quotidiano. Infeliz-,935 ou felizmente, não o são. Não digo que as não conheça, mas não as conheço 

com aquella intimidade com que conheço o capricho, a insinceridade e o devaneio – por vezes, 

até, o devaneio936 logico, que tem sido uma das minhas principaes exterioridades. 

        Traduzo, pois, a pergunta para o seguinte: Quaes foram os livros que mais me transmudaram 

em mim mesmo para aquella pessoa differente que todos nós desejamos ser? Para isto tenho 

uma resposta – aquella, immediata e impensada, a que acima me refiro, e que deve conter a 

verdadeira. 

        Em minha infancia e primeira adolescencia houve para mim, que vivia e era educado em 

terras inglezas, um livro supremo e involvente – os “Pickwick Papers” de937 Dickens; ainda hoje, e 

por isso, o leio e releio como se não fizesse mais que lembrar. 

                                                           
932 PESSOA, 1999b: 278: não foi transcrita a morada e a data. No Quadro cronológico das cartas, não tem data atribuída. PESSOA, 1999b: 453: « 

?-? | José Osório de Oliveira | Inquérito sobre livros | 1936, Diário de Lisboa, 29 de Maio» (data da 1.ª publicação). 

933 PESSOA, 1999b: 278: não foi transcrito. 

934 Curioso notar que, na nota, a pergunta está «Quais» e Pessoa “transcreveu” «Quaes». 

935 PESSOA, 1999b: 278: «infeliz,». 

936 PESSOA, 1999b: 278: «até o devaneio». 

937 PESSOA, 1999b: 279: «os Pickwick Papers, de».  



 | 445 

 

        Em minha segunda adolescencia dominaram meu espirito Shakespeare e Milton, assim 

como, accessoriamente, aquelles poetas romanticos inglezes que são sombras irregulares d’elles; 

entre estes foi talvez Shelley aquelle com cuja inspiração mais convivi. 

        No que posso chamar a minha terceira adolescencia, passada aqui em Lisboa, vivi na 

atmosphera dos philosophos gregos e allemães, assim como na dos decadentes francezes, cuja 

acção me foi subitamente varrida do espirito pela gymnastica sueca e pela leitura da 

“Dégénérescence” de938 Nordau. 

        Depois d’isto, todo livro939 que leio, seja de prosa ou de verso, de pensamento ou de emoção, 

seja um estudo sobre a quarta dimensão ou um romance policial, é, no momento em que o leio, 

a unica coisa que tenho lido. Todos elles teem uma suprema importancia que passa no dia 

seguinte. 

        Esta resposta é absolutamente sincera. Se ha nella, apparentemente, qualquer coisa de 

paradoxo, o paradoxo não é meu: sou eu. 

        Sempre e muito seu,940  

 

 

 

Notas: 

Carta enviada por Pessoa a José Osório de Oliveira. Cópia de papel químico, datilografada, a tinta 

arroxeada, esbatida. Duas folhas, escritas na frente, apresentam um vinco na vertical e outro na 

horizontal, mais visíveis na segunda folha. Com a cota na frente da primeira folha «17/194» e 

«72-52». Na segunda folha, as cotas «17/195» e «72-53». Na primeira folha, no canto inferior 

esquerdo, visível a marca de um agrafo, e no canto superior esquerdo, manchas de tinta do papel 

químico, possivelmente devido ao manuseamento do papel. Na margem direita, a meio, uma 

mancha de tinta verde. A segunda folha está numerada «2.» e apresenta dois rasgões na margem 

direita, a meio. Marca de água de um brazão. 

a Ponh<a>/o\] emenda datilografada a vermelho. 

b ideal<s>/i\smo 

                                                           
938 PESSOA, 1999b: 279: «Dégénérescence, de». 

939 PESSOA, 1999b: 279: «todo o livro». 

940 PESSOA, 1999b: 279: não foi transcrito. 
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162. Destinatário: Pierre Hourcade941 

 

Apartado 147, 

                                                             Lisbonne, le 15 Avril 1932. 

 

Mon cher Hourcade:  

        Je vous remercie infiniment de votre livre, que j’ai reçu il y a quelques jours.  

        J’en commence à présent la lecture; je vous écrirai de nouveau aussitôt que j’aie fini de le 

lire.  

        Cette pauvretéa de motsb ne sert qu’à vous faire savoir que je l’ai bien reçu et que je vous en 

remercie beaucoupc.  

        À bientôt.  

                        Votre bien dévoué, 

                            

 

 

 

 

 

Notas: 

Carta datilografada a tinta preta, com entrelinha dupla, numa folha de papel liso não timbrado. 

Apresenta um vinco de dobra na horizontal. Visível um pequeno rasgo no vinco na margem direita. 

A margem inferior direita está ligeiramente dobrada para dentro, entre dois pequenos rasgões. 

Visível uma mancha mais escurecida no lado superior direito. Fernando Pessoa enviou três cartas 

a Pierre Hourcade, todas datadas da mesma forma: 24/XII/1931, 27/XII/1934 e 15/IV/1932. 

a pauvreté] no original, a letra «p» datilografada por cima da letra «o». 

b mots] no original, a letra «m» datilografada por cima da letra «l». 

c beaucoup] no original, escrita por cima de palavra ilegível que parece ter sido rasurada. 

 

                                                           
941 Carta transcrita a partir do original; HOURCADE, 2016: 428-429, transcrição, fac-símile e tradução. 
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163. Destinatário: João Gaspar Simões942 

Apartado 147, 

                Lisboa, 12 de Maio de 1932.943 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Tenho tido noticias suas pelo Hourcade; por duas vezes as tive. Tive, a principio, receio 

de que, de qualquer modo evidentemente involuntario, o houvesse, não direi offendido (pois isso 

v[ocê] não supporia possivel), mas molestado pelos meus reparos, rapidos mas extensos, na carta 

pseudo-critica que em tempos lhe escrevi. O Hourcade, porém, tranquillizou-me; disse-me, 

tambem, que v[ocê] tencionava escrever-me uma carta extensa em resposta. Não perca tempo 

com isso. A minha carta não era um artigo publicado, que, por tal ser, em qualquer modo o 

obrigasse, ou parecesse que obrigava, a uma resposta. Faça para si mesmo a critica, acceitando 

ou rejeitando, da minha critica, e não vá perder tempo ema commental-a. Isto não quer dizer que 

não recebesse com muito interesse uma carta sua naquelle sentido. Mas não se julgue obrigado 

a escrevel-a.  

 Não tenho neste momento collaboração nenhuma ageitada à publicação. Digo isto 

porque o Hourcade me fallou em mandar qualquer coisa para o proximo numero de PRESENÇA.944 

Enviarei mais tarde, e para outro. Tenho estado estes ultimos mezes, intellectualmente, em licença 

sem vencimento. Tenho escripto, de facto, alguma coisa, mas o que tenho escripto está sob a 

designação official que acima empreguei.  

 Tenho seguido, e com interesse, a sua controversia com o Antonio Sergio; naturalmente 

v[ocê] responde ao ultimo artigo d’elle. Espero com interesse a sua resposta.945 Não tenho direito 

algum de lhe dar um conselho, nem que v[ocê] m’o pedisse, mas, talvez por isso mesmo, lh’o 

                                                           
942 Transcrito a partir do original. 

943 PESSOA, 1957: 109, justificado à esquerda; PESSOA, 1999b: 263, justificado à esquerda, com entrelinha dupla; PESSOA, 2007: 391: «Apartado 

147 | LISBOA, 12-5-1932 », justificado à direita. 

944 PESSOA, 1957: 110, PESSOA, 1999b: 264, PESSOA, 2007: 390: « Presença. »  

945 “António Sérgio, em artigo na Seara Nova (nº 286), fizera algumas considerações sobre o meu livro O Mistério da Poesia, filiando em Brémond 

as suas ideias acerca da génese poética e o conceito de mistério. Respondi-lhe no n.º 290, de 17 de Março de 1932, da mesma revista. António 

Sérgio replicou no n.º 296 da Seara Nova (28 de Abril). A minha tréplica, a que se refere Fernando Pessoa, veio a ser publicada na Presença, no 

seu n.º 35 (Março-Maio de 1932), pelo facto de aquela revista se ter recusado a inseri-la. No meu livro Novos Temas encontram-se as minhas duas 

respostas. António Sérgio publicou, mais tarde, a sua, no vol. III dos Ensaios.”, PESSOA, 1957: 110.   
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dou: responda como se não houvesse Antonio Sergio, abstracta e descarnadamente, como se 

discutisse, em termos geometricos, com Euclides, ha muito fallecido.  

 Encontrei hoje o actor, ou antigo actor, Araujo Pereira, que me mostrou grande interesse 

em ter (isto é, comprar) uma collecção da PRESENÇA,946 para fins, ao que conclui do que elle 

disse,947 de representar elementos dramaticos que nella vêm, e de fazer recitar outros. Disse-me 

elle que tinha feito o pedido atravez de livrarias, mas que lhe disseram que nada se podia obter. 

O “nada” é evidentemente exaggero. Acho interessante communicar-lhe esta observação, e creio 

que vocês devem escrever-lhe, citando o meu nome como elemento de relação, e dizendo os 

numeros de948 PRESENÇA que podem fornecer, e a quanto. Ponham isso em termos commerciaes, 

pois não ha razão para o pôr em outros. O Araujo Pereira mora na Rua N.º 4, ao Bairro Garrido, 

D.C e S., 4.º D., Lisboa. Chamei-lhe, no principio d’este paragrapho, “actor, ou antigo actor”, o 

que ele de facto é; mas creio que tem presentemente uma situação de predominancia, aliás justa, 

em materia de representar coisas. Prometti-lhe que escreveria hoje mesmo para vocês, e cumpro. 

Se v[ocê], por qualquer razão, preferir escrever-me, a mim, o que diria em resposta ao Araujo 

Pereira, escreva-me, que eu lh’o transmittirei.  

 Peço que me recommende ao Pierre Hourcade, e ao José Regio tambem, se com elle 

communicar, e que creia sempre949 na amisade grata e na admiração do  

                                                                                                      muito seu,950  

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                           
946 PESSOA, 1957: 111, PESSOA, 1999b: 264, PESSOA, 2007: 390: « Presença. » 

947 PESSOA, 1957: 111; PESSOA, 1999b: 264: «do que ele me disse,». 

948 PESSOA, 1957:  111; PESSOA, 1999b: 264: «os números da». 

949 PESSOA, 1957: 111; PESSOA, 1999b: 265: «e creia sempre». 

950 PESSOA, 1999b: 265, justificado à esquerda; PESSOA, 2007: 391, justificado à direita. 
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Figura 26. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 12 de maio de 1932. 

 

Notas: 

No verso da folha 2, texto escrito a lápis e esferográfica arroxeada. Não é a letra de Pessoa, parece 

ser a de João Gaspar Simões.  

a <com> [↑ em] 
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164. Destinatário: Osorio de Oliveira951 

 

Meu caro Osorio de Oliveira952: 

        Não sei muito bem se um artigo sobre Goethe por quem não conhece o allemão será uma 

coisa muito certa, mas, em todo caso,953 como sou capaz de o fazer, creio que sem escandalo 

publico, podem contar com elle e portanto annuncial-o. 

        Peço que me recommende a seu irmão e me creia sempre 

muito seu 

 

14/5/1932. 

 

        P. S. – Quando quer o original? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
951 Transcrita a partir de cópia de fac-símile da carta enviada por Pessoa a José Osório de Oliveira. Manuscrita. 

952 José Osório de Oliveira (1900-1964), jornalista e ensaísta, foi redactor principal da revista Descobrimento. Colaborou também em Seara Nova, 

O Mundo Português e Colóquio. Num exemplar da revista Descobrimento, num texto manuscrito, a tinta preta, José Osório de Oliveira assina: 

“Osório de Oliveira | (secretário de “Descobrimento” | Lisboa, 3-2-932.”, transcrito a partir do original.  

953 PESSOA, 1999b: 265: «em todo o caso,». 



 | 451 

 

165. Destinatário: João Gaspar Simões954 

 

Apartado 147, 

          Lisboa, 25 de Maio de 1932.955 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito obrigado pela sua carta de 12. É curioso que eu lhe tivesse escripto nesse mesmo 

dia. As cartas devem ter-se cruzado mathematicamente. A proposito, escreveu v[ocê] ao Araujo 

Pereira?  

 Não sei quando sahe o proximo numero da Presença, nem se vae a tempo o pequeno 

poema que junto lhe envio.956 Seja como fôr, e se elle convier, publique-o v[ocê] em qualquer 

numero.  

 Vi algures – creio que no Diario da Noite – que a Presença vae dedicar um numero 

especial a Goethe. É curioso que, dias antes de eu ler isto, o José Osorio de Oliveira me havia 

pedido um artigo sobre Goethe para um numero do Descobrimento que vae ser dedicado ao 

mesmo assumpto.957 Cito isto por uma razão especial: poderia v[ocê] lembrar-se de me fazer um 

pedido identico (se bem que v[ocê] e os outros collaboradores mais propriamente da Presença 

sejam competentes para escrever sobre o assumpto), e, se assim fôsse, eu teria que recusar, 

pois, evidentemente, não posso fazer dois artigos sobre o assumpto, e o para o Descobrimento 

estava já promettido.958 

 Entro assim em meandros explicativos um pouco ridiculos porque não quero que vocês 

se melindrem commigo de qualquer maneira. De mais a mais, deprehendo que as relações entre 

                                                           
954 Carta transcrita a partir do original. 

955 PESSOA, 1957: 112, justificado à esquerda; PESSOA, 1999b: 266, justificado à esquerda, com entrelinha dupla; PESSOA, 2007: 391: «Apartado 

147 | LISBOA, 25-5-1932», justificado à direita. 

956 “A poesia Iniciação, que saiu, efectivamente, no n.º 35 da Presença (Março-Maio de 1932). 

957 Numa carta enviada a José  Osório de Oliveira, a 14 de maio de 1932, Pessoa dá o seu assentimento ao pedido formulado: “podem contar com 

elle e portanto annuncial-o”. Ver carta aqui transcrita. Mas por carta enviada ao mesmo destinatário, a 23 de outubro desse mesmo ano, ficamos 

a saber que Pessoa não chegou a escrever, ou, pelo menos, a enviar o tal artigo: “A doença, que me inhibiu, desculpavelmente, de escrever o 

artigo sobre Goethe, que lhe promettera...”. Ver carta aqui transcrita. 

958 PESSOA, 1957: 113; PESSOA, 1999b: 266: «estava prometido.». 
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a Presença e o Descobrimento são vagamente de uma cordealidade à Bernardino.959 De ahi o meu 

mais rapido desejo de esclarecer isto anticipadamente.960  

 Um abraço do amigo e admirador de sempre961 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
959 “Pessoa alude a Bernardino Machado, presidente da Republica de 1915 a 1917, conhecido pelas suas relações humanas educadas, mas frias 

e formais, e por costumar dizer: «Na dúvida, cumprimenta-se sempre» agradece-se a informação ao Dr. Pedro da Silveira). Na carta seguinte, 

Simões explica as relações entre presença e Descobrimento.” Cartas entre Fernando Pessoa… 1998, p. 191. 

960 Cartas entre Fernando Pessoa e os directores da ‘presença’, 1998, p. 190: «antecipadamente.». 

961 PESSOA, 1957: 113; PESSOA, 1999b: 267: «de sempre,». 



 | 453 

 

 

Figura 27. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 25 de maio de 1932. 

 

 

 

 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta azul, numa folha lisa. Visível um vinco de dobra na horizontal e dois na 

vertical. Apresenta um pequeno rasgão no topo da folha, do lado direito; três pequenos rasgões 

na margem inferior lateral direita e, ainda, um pequeno rasgão na margem inferior, do lado 

esquerdo da folha. Assinada pela mão de Pessoa. Coleção particular. 
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166. Destinatário: João Gaspar Simões962 

Apartado 147, 

          Lisboa, 16 de Julho de 1932.963 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

         Queria escrever-lhe logo que recebi e li o ultimo numero da Presença, mas tenho estado 

doente e só agora tenho occasião de lhe escrever.  

         Felicito-o, e é com sinceridade, pela sua resposta ao Antonio Sergio. Tem vigor e logica; 

é muitoa mais concentrada e intensa, apesar de maior, do que a primeira. Não vejo, de facto, qual 

o motivo – a não ser que a extensão o fôsse – que levou a Seara Nova a não inserir esse artigo. É 

certo que, aqui e alli, é contundente para o Sergio; não o é, porém, mais do que o artigo d’elle 

fôra. E, seja como fôr, não sahe fóra das normas em que a questão foi posta.  

         Por mim, em coisas d’estas, prefiro ver a frieza absoluta, que trata o adversario como 

se elle fôsse só o que escreveu. Assim, até lhe lembrei (o que peço me releve) que deveria ser 

esse o seub tom ao responder. Reconheço, porém, depois de ler o seu artigo, que acceitou a 

questão no campo em que lh’a puzeram, o que em nenhuma hypothese se lhe poderác levar a 

mal.  

         Gostei muito, aliás, de todo o numero da Presença, incluindod os reparos do Adolpho 

Casaes Monteiro ao meu prefacio a Achroniose. Talvez faça uma breve nota esclarecendo o que 

elle quer que eu esclareça. Neste momento ainda estou sob os reflexos da doença que tive, e, 

aliás, prohibido pelo medico de trabalhar muito.964 Não que a Nota Explicativa exija muito espaço 

ou tempo; o que exigef é disposição, e essa, por emquanto, falta-me.  

         Creia-me o amigo e admirador de sempre 

965 

                                                           
962 Carta transcrita a partir do original. 

963 PESSOA, 1957: 113, justificado à esquerda; PESSOA, 1999b: 267, justificado à esquerda, com entrelinha dupla; PESSOA, 2007: 392: «Apartado 

147 | LISBOA, 16-7-1932», justificado à direita. 

964 “Primeiros rebates da doença que havia de vitimar Fernando Pessoa três anos depois.” PESSOA, 1957: 115. 

965 PESSOA, 2007: 393: «FERNANDO PESSOA», coloca assinatura em maiúsculas. 
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Figura 28. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 16 de julho de 1932. 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta preta, numa folha lisa. Visíveis três vincos de dobra na vertical e um na 

horizontal. Apresenta um rasgão no topo da folha, a meio, e o canto superior direito está 

ligeiramente dobrado para dentro. Visível pequeno furo, no miolo do texto, lado superior esquerdo. 

Coleção particular. 

a muit<>] no original, o espaço da letra «o» tem um buraco no papel. 

b ser [↑ esse] o seu] no original, emenda datilografada, com uma barra oblíqua a indicar inserção 

da palavra. 

c pode<´>/r\á 

d in<†>/c\<†>/l\uindo 

e <§>/“\Achronios”] no original. 

f exi<h>/g\e 
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167. Destinatário: João Gaspar Simões966 

 

Apartado 147,967 

                      Lisboa, 28 de Julho de 1932.968 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito obrigado pela sua carta. Respondo ainda para Coimbra, visto que ainda não é 

Agosto, e, se v[ocê] já estiver na Figueira, a carta para lá irá.  

 Vejo que tenho tempo para enviar collaboração para a Presença. Póde contar com ella. 

Mandarei a tal Nota para969 o Casaes Monteiro (é muito breve), e enviarei outra collaboração, breve 

tambem. Conto poder enviar um inedito do Sá-Carneiro.  

 A proposito da Nota, a observação do Casaes Monteiro é bem feita. O que houve, porém, 

da minha parte foi um lapso de redacção noa passo do Prefacio a970 que elle se refere. Como está, 

realmente, está mal, pois se deprehende que a poesia (eub deveria, antes de mais nada, ter 

escripto “verso” ou “fórma poetica” e não “poesia”) não é, de facto, uma simples prosa com 

pausas artificiaes. O que ha a fazer, na Nota, é esclarecer isto; e estou deveras grato ao Casaes 

Monteiro por me dar a opportunidade de fazer esse esclarecimento, aperfeiçoando, ao mesmo 

tempo, uma passagem onde a redacção está muito imperfeita.  

 Vi, ha já bastantes dias, annunciado no 971Diario da Noitec que a Seara Nova ia publicar 

uma re-resposta do Sergio, ou seja uma972 resposta ao seu artigo da Presença. Até agora ainda não 

veio, isto é, até à ultima Seara, que comprei ha dias.  

                                                           
966 Carta transcrita a partir do original. 

967 PESSOA, 1957: 115; PESSOA, 1999b: 268: «Apartado 147.» 

968 PESSOA, 1957: 115, justificado à esquerda; PESSOA, 1999b: 268, justificado à esquerda, com entrelinha dupla; PESSOA, 2007: 393: «Apartado 

147 | LISBOA, 28-7-1932», justificado à direita. 

969 PESSOA, 1957: 116; PESSOA, 1999b: 268: «a tal nota para». 

970 PESSOA, 1957: 116; PESSOA, 1999b: 269: «do prefácio a». 

971 “O Diario da Noite de 16-7-1932, dentro da secção «Vida literária», anunciava: «O proximo numero da “Seara Nova” sairá com uma resposta de 

Antonio Sergio ao artigo de Gaspar Simões publicado no ultimo numero da “presença”. A resposta de António Sérgio, «Refutação resignada e 

serena de uma caluniosa acusação de má fé», foi publicada no n.º 311 da Seara Nova.” PESSOA, 1998: 200. 

972 PESSOA, 1999b: 269; PESSOA, 2007: 393 «ou seja, uma». 
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 Estou começando – lentamented, porque não é coisa que possa fazer-se com rapidez – 

a classificar e rever os meus papeis; isto com o fim de publicar, para fins do anno em que estamos, 

um ou dois livros. Serão provavelmente ambos em verso, pois não conto poder preparar qualquer 

outro tam depressa, entendendo-se preparar de modo a ficar como eu quero.  

 Primitivamente, era minha intenção começar as minhas publicações por trez livros, na 

ordem seguinte:973 (1) Portugal, que é um livro pequeno de poemas (tem 41 ao todo), de que o 

Mar Portuguez (Contemporanea 4974) é a segunda parte;975 (2) Livroe do Desasocego (Bernardo 

Soares, mas subsidiariamente, pois que o B.S.976 não é um heteronymo, mas uma personagem977 

literaria); (3) Poemas Completos de Alberto Caeiro (com o Prefacio978 de Ricardof Reis, e, em 

postfaciog, as Notas para a Recordação do Alvaro de Campos)h. Mais tarde, no outro anno, seguiria, 

só ou com qualquer outro livro,979 Cancioneiro (ou outro titulo egualmente inexpressivo), onde 

reuniria (em “Livros I a III” ou “I a V”980) varios dos muitos poemas soltos que tenho, e que são por 

natureza inclassificaveis salvo de essa maneira inexpressiva.981  

 Succede, porém, que o Livro do Desasocego tem muita coisa que equilibrar e rever, não 

podendo eu calcular, decentemente, que me leve menos de um anno a fazel-o. E, quanto ao 

                                                           
973 PESSOA, 1999b: 269, faz-se abertura de novo parágrafo. 

974 PESSOA, 1957: 117; PESSOA, 1999b: 269: «Contemporânea 4». 

975 “Mar Portuguez (...) foi publicada pela primeira vez no n.º 4 de Contemporânea (Outubro de 1922) dirigida por José Pacheco; mais tarde foi 

reeditada pelo jornal Revolução de 16-6-1933, acompanhada por uma breve apresentação feita pelo amigo, poeta e jornalista Augusto Ferreira 

Gomes. Estes poemas (excepto Ironia, substituído por Colombos) formam, de facto, com o título de Mar Portuguez, a segunda parte do volume 

intitulado Mensagem.”, PESSOA, 1998: 201. 

976 PESSOA, 1957: 117; PESSOA, 1999b: 269 e PESSOA, 2007: 394 «B. S.». 

977 PESSOA, 1957: 117; PESSOA, 1999b: 269: «personalidade». 

978 PESSOA, 1957: 117; PESSOA, 1999b: 269: «prefácio». 

979 PESSOA, 1957: 117; PESSOA, 1999b: 269: «com qualquer livro,». 

980 PESSOA, 1957: 117; PESSOA, 1999b: 270: «em Livros I a III ou I a V». 

981 Gaspar Simões remete, em nota, para o apêndice, sobre a publicação dos inéditos de Pessoa, onde transcreve um artigo que havia sido publicado 

no Diário de Notícias de 9 de agosto de 1956, com o título Sobre as «Obras Completas» de Fernando Pessoa, onde explica as (suas) razões que 

presidiram ao critério adotado para a publicação dos inéditos de Pessoa: “Na nota explicativa que precede esse volume, inteiramente consagrado 

às Poesias de Fernando Pessoa, nota assinada pelos dois organizadores [o outro era Luís de Montalvor] da edição, mas inteiramente escrita pelo 

punho do autor destas linhas, expunha-se ao leitor o critério que havia presidido à elaboração da obra (...). A sua obra ficará sendo aquela que 

post-mortem os seus leitores venham a conhecer. Isto é: a sua obra ficará sendo esta mesma que ora publicamos.” e, no mesmo artigo, cita esta 

carta: “Em carta datada de 28 de Julho desse ano [1932], e que me endereçou para Coimbra, pode ler-se: «Primitivamente, era minha intenção 

começar as minhas publicações por três livros, na ordem seguinte (...), salvo de essa maneira inexpressiva».”, mais à frente, diz: “Não nos 

limitámos, porém, a publicar só as composições devidamente dactilografadas. Mais: não publicámos sequer todas as composições devidamente 

dactilografadas, mas só as que, dactilografadas ou manuscritas, nos pareceram «ter atingido a sua derradeira e perfeita forma», dispostos, claro 

está, a reunir «num volume só todas aquelas composições que pela sua natureza fragmentária ou inacabada factura seriam descabidas nos seus 

volumes das obras definitivas».”. Os itálicos são do autor. Para uma leitura completa do artigo consultar PESSOA, 1957: 151-168. 
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Caeiro, estou indeciso. Tambem tem alguma coisa que rever, mas é pouco. Àparte isso, está, pode 

dizer-se, completo, se bem que alguns dos “poemas inconjunctos” e uma ou outra nota de 

alterações a fazer nos primeiros (Guardador de Rebanhos) estejam dispersas por entre os meus 

papeis. Achados porém estes elementos dispersos, o livro póde ser completado rapidamente. Tem 

uma desvantagem – a quasi impossibilidade de exito, devendo pois ser um livro a publicar com 

sacrificio material. O sacrificio material depende, é claro, das minhas condições materiaes de 

momento. Em todo o caso, nesta revisão e classificação dos meus papeis, vou achando e 

arrumando o que pertence ao Caeiro. 

 Não sei se alguma vez lhei disse que os heteronymos (segundo a ultima intenção que 

formei a respeito d’elles) devem ser por mim publicados sob o meu proprio nome (já é tarde, e 

portanto absurdo, para o disfarce absoluto). Formarão uma série intitulada j Ficções do Interludio, 

ou outra coisa qualquer que de melhor me occorra. Assim, o titulo do primeiro volume seria, pouco 

mais ou menos: Fernando Pessoa – Ficções do Interludio – I. Poemas Completos de Alberto Caeiro 

(1889-1915). E os seguintes do mesmo modo, incluindo um, curioso mas muitok difficil de 

escrever, que contém o debate esthetico entre mim, o Ricardo Reis e o Alvaro de Campos, e talvez, 

ainda, outros heteronymos, pois ainda ha um ou outro (incluindo um astrologo) para apparecer. 

 O mais provavel, aliás, com respeito ao primeiro livro dos heteronymos, é que o faça 

conter, não só o Caeiro e as Notas do982 Alvaro de Campos, mas tambem uns 3 ou 5 “livros”l das983 

Odes do Ricardo Reis. O volume, assim, conterá o essencial para se comprehender o iniciom da 

“escola”: as obras do Mestre e algumas do discipulo directo, incluindo (nas “Notas”)984 alguma 

coisa já do outro discipulo. Ha aqui, ainda, um elemento puramente material que me leva a 

determinar o volume assim: só com o Caeiro e as Notas,985 ficaria um livro nem pequeno (como é 

o Portugal) nem de tamanho normal (300 paginas, pouco mais ou menos), como o Cancioneiro. 

Com a inserção, logica afinal, como expliquei, do Ricardo Reis, o volume entra nesta normalidade. 

 A intenção, possivelmente provisoria, em que estou agora é de publicar, sendo possivel, 

este anno, ou na passagem d’elle para o outro, o Portugal986 e o Cancioneiro. O primeiro está quasi 

                                                           
982 PESSOA, 1957: 119; PESSOA, 2007: 394: «Notas do». 

983 PESSOA, 1957: 119; PESSOA, 1999b: 271: «livros das». 

984 PESSOA, 1957: 119; PESSOA, 1999b: 271; PESSOA, 2007: 395: «(nas Notas)». 

985 PESSOA, 1957: 119; PESSOA, 1999b: 271; PESSOA, 2007: 395: «e as Notas,». 

986 “Este livro apareceu em 1934 com o título de Mensagem.” PESSOA, 1957: 119. 
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prompto e é livro que tem possibilidades de exito que nenhumn dos outros tem. O segundo está 

prompto: basta escolher e collocar.  

 Como sei que estas coisas o não maçam, e, em certo modo, tudo isto é uma resposta 

(bastante longa, aliás) à sua observação sobre quando é que eu publico, não me cohibi muito em 

escrever extensamente.  

 A par de tudo quanto disse, tenho provavelmenteo uns dois ou trez folhetos ou artigos 

extensos a fazer ou completar. O mais provavel é que, escriptos que sejam em portuguez, os 

traduza para inglez e os publique primeiro (naturalmente em revista) em Inglaterra. Tudo isto, 

porém, é incerto. 

 Um abraço do seu muito amigo e admirador  
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Figura 29. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 28 de Julho de 1932. 

 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta preta, em três folhas lisas. A segunda folha tem a indicação 

datilografada «28/7/1932 – pag. 2» e a terceira folha «28/7/1932 – pag. 3», ambas na margem 

superior, centradas. Visíveis três vincos de dobra na vertical e um na horizontal, nas três folhas. O 

papel tem uma cor amarelecida, e algumas manchas de desgaste, principalmente nas margens. 

Emendas datilografadas e manuscritas, a tinta azul, bem como um «X» manuscrito, a vermelho, 

na página dois, na margem direita, a meio do primeiro parágrafo. Também a vermelho, cinco 

traços ao longo do texto da terceira página. Assinada pelo punho do poeta, a tinta azul. Coleção 

particular. 

a n<u>/o\ 

b <o>/e\u 

c Noi<r>/t\e 

d <†>lentamente] no original, emenda manuscrita, a tinta azul. Duas barras oblíquas a riscar uma 

letra, imperceptível. 

e <D>/L\ivro 

f <B>/R\icardo 

g post<a>/f\acio 

h Campos [→ )]  no original, emenda manuscrita, a tinta azul.  

i lhe<s> 

j intitulad<e>/o\<x> [↑ a] 

k muit<i>/o\ 
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l  [↑ “] livros [↑ ”] no original, emenda manuscrita, a tinta azul. 

m i<,>/n\icio 

n ne<i>/n\hum 

o pro-velmente] no original, palavra escrita em duas linhas: «pro-», mudança de linha, e «velmente».  
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168. Destinatário: João Gaspar Simões987 

Apartado 147, 

                 Lisboa, 22 de Outubro de 1932.988 

Meu querido Gaspar Simões: 

 Muito obrigado pelas suas duas cartas, a ultima de 6989 de Outubroa. 

 Tem sido, de facto, a falta de saude, ou, pelo menos,990 um pedaço de falta de saude, 

que me tem levado a demorar tanto o escrever-lhe de novo e o enviar-lhe a collaboração para a 

Presença. Não sei se lhe disse: tive uma especie de intoxicação geral, à qual se sobrepunha e 

sobrepõe,991 anteb et post (pois que em parte provocouc a intensidade da intoxicação, e em parte 

se agravou com essa intensidade), od que, se não é uma neurastenia aguda, lhe copiou com exito 

as feições e as maneiras. Tem sido, mais particularmente, a acção d’esta ultima inacção que me 

tem tido preso – já de mim tam naturalmente idoneo para as clausuras da vontade!992 

 Não tive tempo de completar a Nota para o Casaes Monteiro; espero, porém, completal-

a em breve, e v[ocê] poderá publical-a no outro numero da Presença. Está claro que era neste que 

deveria vir, e, se não fôsse a minha incompetencia presente para fazer qualquer coisae, neste 

poderia vir, pois a Nota nada tem de difficil na redacção. Como, porém, outra collaboração é uma 

questão de simplesmente copial-a (e até isto me tem sido mentalmente difficil), ahi lhe envio um 

pequeno poema.993 Espero que chegue a tempo para este numero da revista. 

                                                                                Sempre e muito seu, 

                                                                                             

 

                                                           
987 Carta transcrita a partir do original. 

988 PESSOA, 1957: 120, justificado à esquerda; PESSOA, 1999b: 275, justificado à esquerda, com entrelinha dupla; PESSOA, 2007: 398: «Apartado 

147 | LISBOA, 22-10-1932», justificado à direita. 

989 PESSOA, 1998: 205: “Trata-se provavelmente de um lapso do escritor: a carta de 6 de Outubro deveria ser a primeira das duas, e a ultima 

deveria ser a de 15 do mesmo mês.” De facto, João Gaspar Simões enviara duas cartas manuscritas a Pessoa, com o intervalo de 9 dias. 

990 PESSOA, 1957: 120; PESSOA, 1999b: 275: «ou pelo menos,». 

991 PESSOA, 1998: 205: «sobropõe,». Trata-se de uma gralha. 

992 PESSOA, 1957: 121: «da vontade.». 

993 O poema que Pessoa envia é Autopsicografia, publicado no número 36 da Presença. 
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Figura 30. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 22 de outubro de 1932. 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta preta, numa folha lisa. Visível um vinco de dobra na vertical e outro na 

horizontal. Apresenta um pequeno rasgão logo abaixo do vinco de dobra horizontal, na margem 

direita da folha. Assinado pela mão de Pessoa, a tinta azul que, ao que parece, começou a 

descolorar, parecendo esverdeada. Coleção particular. 

a Out<i>/u\bro 

b a<h>/n\te 

c provo<o>/c\ou 

d <u>/o\ 

e cois<s>/a\ 
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169. Destinatário: Osorio de Oliveira 

Lisboa, 23 de Outubro de 1932.994  

 

Meu caro Osorio de Oliveira995:  

        A doença, que me inhibiu, desculpavelmente, de escrever o artigo sobre Goethe, que lhe 

promettera, fez tambem, menos desculpavelmente, com que até agora lhe não tenha agradecido 

o exemplar, que996 me offereceu, dos Poemas de seu Pae.  

        Ao agradecer-lh’o enfim, desejo não limitar esta carta ao simples agradecimento. O caso 

poetico de Paulino de Oliveira offerece, a meu ver, um aspecto curioso, cuja analyse não posso 

furtar-me a delinear.  

        Seu Pae era organicamente um pagão – não um pagão por poesia (como os pseudo-classicos 

do seculo XVIII), não um pagão por politica poetica (como os que, então ou depois, achavam que 

fallar em Venus era uma maneira habil de desherdar a Virgem Maria), mas um pagão verdadeiro, 

sanguineo, sentindo o paganismo vitalmente, vivendo-o no espirito, como qualquer pagão dos 

tempos pagãos o viveria. 

        Succede, porém, que Paulino de Oliveira viveu em nosso tempo, que não no de Horacio. E é 

essa discordancia entre o homem e a epocha que me parece explicar dois dos characteristicos, a 

meu ver, distinctivos dos poemas de seu Pae – o tom, mais ou menos audivel, de angustia997 – a 

angustiaa do exilio-nato, da intima expatriação –, e o998 facto de que, tendo elle notaveis, 

accentuadas, qualidades poeticas, a sua obra não attinge a perfeição, não só formal mas 

expressiva, a que a Natureza, se não fôra a Sorte, a destinava.  

        Não é, comtudo, o simples caso de não ter nascido no tempo de Augusto que constituiu para 

seu Pae o estorvo poetico que aponto. Tivesse elle, sem differença de epocha, nascido, ou sido 

                                                           
994 PESSOA, 1999b: 276-277, o destinatário desta carta foi erradamente atribuído a João de Castro Osório. Pessoa escreveu esta carta ao irmão 

deste, José Osório de Oliveira, a quem já tinha endereçado uma outra carta, em 14 de maio de 1932. 

995 A título de curiosidade, a sua mãe foi Ana de Castro Osório (1872-1935). Pioneira em Portugal na luta pela igualdade de direitos da mulher, 

escreveu, em 1905, Mulheres Portuguesas, o primeiro manifesto português. Foi uma das fundadoras do Grupo Português de Estudos Feministas, 

em 1907, da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, em 1909, da Associação de Propaganda Feminista, em 1912, da Comissão Feminina 

Pela Pátria, em 1916, a partir da qual se formou, no mesmo ano, a Cruzada das Mulheres Portuguesas. Casada com Paulino de Oliveira, membro 

do Partido Republicano. Após a instauração da República, colaborou com o então ministro da Justiça, Afonso Costa, na elaboração da Lei do 

Divórcio. É também considerada a criadora da literatura infantil em Portugal, com a série de contos infantis publicados entre 1897 e 1935. 

996 PESSOA, 1999b: 276: «o exemplar que». 

997 PESSOA, 1999b: 276: «audível de angústia». 

998 PESSOA, 1999b: 276: «– e o». 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_Portugu%C3%AAs_de_Estudos_Feministas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_Republicana_das_Mulheres_Portuguesas
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paulino_de_Oliveira&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Republicano_Portugu%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro_da_Justi%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_Costa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Div%C3%B3rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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educado, em Inglaterra – onde a cultura é greco-romana com predominancia do espirito grego (já 

não digo em França,999 onde o espirito romano, com o que tem de fruste, predomina) –, e tanto1000 

bastaria para haver aquella harmonia entre o homem e o ambiente mental sem a qual a obra 

perfeita é impossivel. Digo “a obra perfeita” com dois sentidos, com uma dupla intenção – a obra 

perfeita como obra, e a obra perfeita como expressão do homem. 

        Accresce que seu Pae não teve, ao que parece, contacto algum profundo com um ambiente 

cultural extrangeiro, que, ainda que menos perfeitamente que o inglez,1001 em certo modo o 

libertasse para dentro. Não teve, creio, estivesse onde estivesse, outro clima do espirito senão 

Portugal. Ora aqui em Portugal de agora, com um seculo de má cultura franceza a succeder a 

dois de má cultura latina, o ambiente mental não podia ser, para um pagão-nato como elle,1002 

senão uma Inquisição por que elle não deu. A dois seculos de deseducação1003 ministrada por 

pseudo-humanistas, que do latim só sabiam o latimb (tornando-o assim deveras uma lingua morta) 

seguiu-se1004 um seculo de deseducação ministrada por anti-humanistas, que nem portuguez, 

quanto mais latim, sabiam. Os symbolos da epocha eram o Guerra Junqueiro, que conseguiuc 

plagiar o Hugo sem o plagiar, o Theophilo Braga, que não existia, e o suicidio dod Anthero.1005 

        Num ambiente d’estes, qualquer sinceridade, como o paganismo de seu Pae, estava 

condemnada de nascença a estiolar ou calar. Tam intenso, porém, era o sentimento pagão que 

nelle animava que1006 em alguns poemas conseguiu fugir do carcere.1007 Esses poemas, creio, 

ficarão. Não deixarão, quasi o affirmo, de ser incluidos na Anthologia Portugueza definitiva que 

alguem futuro formará. 

        Não lh’o digo para lhe ser agradavel, mas para me ser agradavel a mim, poisque julgo que 

é a verdade. 

Muito seu,1008 

 

                                                           
999 PESSOA, 1999b: 277: «já não digo a França,». 

1000 PESSOA, 1999b: 277: «predomina) – e tanto». 

1001 PESSOA, 1999b: 277: «perfeitamente do que o inglês». 

1002 PESSOA, 1999b: 277: «pagão nato, como ele,». 

1003 PESSOA, 1999b: 277: «da deseducação». 

1004 PESSOA, 1999b: 277: «morta), seguiu-se». 

1005 PESSOA, 1999b: 277: «de Antero». 

1006 PESSOA, 1999b: 277: «animava, que». 

1007 PESSOA, 1999b: 277: «ao cárcere». 

1008 PESSOA, 1999b: 277: não está transcrito. 
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Notas: 

Cópia datilografada, a tinta preta. Duas folhas, escritas na frente, apresentam um vinco na 

horizontal e outro na vertical, mais visível este último. Com a cota na frente da primeira folha 

«14/38» e «72-24». Na segunda folha, as cotas «14/39» e «72-25». A primeira folha está 

ligeiramente dobrada, no canto superior esquerdo. A segunda folha está numerada «2.»  

a – [↑ a] angustia 

b <a grammatica> [↑ o latim] emenda datilografada posteriormente e possivelmente numa 

máquina de escrever diferente, devido à diferença no desenho das letras impressas. 

c conseg/u\iu 

d <†> [↑ do] 
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170. Destinatário: João Gaspar Simões 

Apartado 147, 

                           Lisboa, 3 de Fevereiro de 1933.1009 

  

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito obrigado pela sua carta de 25 de Janeiro. Comprehendoa perfeitamente a sua 

hesitação sobre se o seu livro teria sido recebido, e no devido tempo. Foi, e a culpa é minha em 

lh’o não ter agradecido mais cedo. O facto é, porém, que lhe queria escrever uma carta critica e 

pormenorizada, mais ou menos como lhe escrevi a proposito do seu livro anterior.1010 Mas nem o 

que ainda resta e se arrasta do meu estado neurasthenico me tornou isto facil, nem tive, como da 

outra vez, a intuição de ao menos agradecer summariamenteb o envio do livro, para depois, e com 

vagar, me referir a elle como queria e devia. 

 Não é esta, ainda, a carta de critica.1011 Mas posso desde já dizer-lhe que muito appreciei 

o Eloi. Não só me agradou em conjuncto, mas alguns pormenores, começando pela abertura, me 

agradaram particularmente. Depois lh’o direi como quero e devo. Por agora, desejo sòmente 

agradecer-lhe, emfim, o livro, e pedir-lhe desculpa da demora em escrever-lhe. 

 O exemplar para o Antonio Botto veio junto com o meu – junto no mesmo correio, não 

no mesmo envolucro. No mesmo dia lh’o deixei no Café Arcada. Se esse exemplar, portanto, não 

foi recebido pelo Antonio Botto, é que no Arcada lh’o não entregaram. O certo é que chegou, que 

o recebi e que o deixei para elle. D’esse lapso que não houve não culpe portanto o editor. 

 Quando sahe a proxima Presença? Até quando posso enviar collaboração? É claro que 

a posso enviar sempre; ha sempre, pelo menos, um pequeno poema, para ser alguma coisa e 

não deixar de collaborar. Enviar-lh’o hia hoje mesmo, se aqui (noc escriptorio onde estou 

escrevendo) tivesse qualquer poema ou lembrança d’elle disponivel. 

 Que noticias ha do Hourcade? 

 Sempre e muito seu, 

                                                           
1009 PESSOA, 1957: 122, justificado à esquerda; PESSOA, 1999b: 283, justificado à esquerda, com entrelinha dupla; PESSOA, 2007: 398: «Apartado 

147 | LISBOA, 3-2-1933», justificado à direita. 

1010 “O meu romance Elói, publicado em fins de 1932” PESSOA, 1957: 122.  

1011 Em relação à tal “carta critica e pormenorizada”, do que sabemos, Pessoa acabou por não a escrever.  
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Notas: 

Cópia de químico do original dactilografado, a tinta preta, numa folha lisa. Com as cotas «14/76» 

no lado superior esquerdo e «1142 -19» no canto superior direito. Visível um vincos de dobra na 

vertical e outro na horizontal. Apresenta algumas manchas amarelecidas. Apresenta uma pequena 

dobra no canto superior esquerdo assim como um pequeno rasgão no vinco vertical, no topo.  

a Comprehend<o>/e\ 

b summar<r>/i\amente 

c <d>/n\o 
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171. Destinatário: Julio Saul Dias 

Caixa Postal 147, 

Lisboa, 10 de Fevereiro de 1933. 

Meu presado Camarada: 

        É quasi, senão de todo, indesculpavel a demora que tenho dado ao agradecimento dos dois 

livros de desenhos seus, que ha tempos me enviou. Venho agradecer-lh’os agora, com o meu 

pedido de desculpa por tantoa tardar. 

        Desejaria dizer qualquer coisa sobre os seus desenhos. Succede, porém, que nada sei, 

technicamente, criticamente, de qualquer arte que não seja a literatura, e ainda d’esta muitas 

vezes me perguntob se saberei alguma coisa... Não poderei, pois, dar qualquer opinião critica sobre 

os seus desenhos. O que posso dizer – e sinceramente lh’o digo – é que me agradaram muito. 

Mas isto é uma impressão, não uma critica. 

        Muito tambem me agradou o ajustamento entre o texto e os desenhos no livro que tem texto, 

isto àparte o que os versos me agradaram em elles mesmos. São, presumo, do José Regio; se 

não são, ha alguem que o segue espiritualmente tam de perto que lhe toca nos calcanhares. 

        Acceite, com a reiteração dos meus agradecimentos e pedidos de desculpa, a expressão do 

apreço e da camaradagem do 

 

(Julio dos Reis Pereira,1012 

Avenida Campos Henriques, 

Villa do Conde.) 

 

 

 

 

                                                           
1012 “Júlio Maria dos Reis Pereira (1902-1983), irmão de José Régio. Poeta do movimento da «Presença», assinando os poemas com o nome de 

Saúl Dias. Viveu na cidade do Porto onde se licenciou em engenharia civil pela Faculdade de Engenharia. Colaborou em vários jornais e cultivou o 

desenho e a pintura. Assinava os seus trabalhos plásticos simplesmente Júlio. Em 1926 desenha a capa para o primeiro livro de José Régio Poemas 

de Deus e do Diabo, em 1927, colabora com um desenho no 1.º número da revista de Coimbra Presença, colaboração que manterá até à extinção 

desta. Em 1929 ilustra o segundo livro de Régio Biografia; em 1930 expõe pintura e desenho no 1.º Salão de Independentes; em 1931, publica 

na Presença um álbum, Música, com desenhos gravados em linol e palavras de José Régio. Em 1932, publica na Presença, sob o pseudónimo de 

Saul Dias, um livro de poesia, ... mais e mais... 
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Notas: 

Cópia de carta datilografada a tinta preta, com uma emenda manuscrita, a tinta azul. Cotas 

«14/82» e «1153-20». Visível um vinco de dobra na horizontal e outro na vertical. Apresenta, do 

lado direito, um pequeno rasgão, a meio da folha. 

a ta<b</n\to 

b pergunt<e>/o\] emenda manuscrita, a tinta azul. 
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172. Destinatário: João Gaspar Simões1013 

 

              Apartadoa 147,1014 

                         Lisboa, 18 de Fevereiro de 1933.1015 

  

Meu querido Gaspar Simões:  

 Acabo, literalmente, de receber a sua carta de hontem, e, d’estab vez, respondo, em 

verdade, immediatamente. 

 Dado o vosso amavel desejo de que haja sempre collaboração minha na Presença, envio 

uma brevissima composição do Ricardo Reis, escripta ha dias e que por acaso ainda tinha na 

algibeira.1016 Assim posso corresponder à sua indicação de enviar na volta do correio. 

 Quanto à collecção de auctores portuguezes e o modo como eu poderia figurar nella, 

escrever-lhe-hei de aqui a uns dias.1017 Desejo poder dizer-lhe qualquer coisa que de facto eu possa 

cumprir. O mais provavel será eu poder fornecer, para a collecção, um dos “livros” do meu 

Cancioneiro, que deve dar qualquer coisa como 120 paginas. Digo “o mais provavel”, porque é 

simples questão de escolher entre coisas que já existem. Em todo caso,1018 como acima digo, de 

aqui a dias lhe direi. 

 Muito agradecia se me pudesse enviar, registrado, o numero dos Cahiers du Sud. Dois 

dias depois lh’o devolvereic, registrado tambem. De aqui encommendarei um exemplar para 

mim.1019 

 Um abraço do seu admiradord e muito amigo, 

                              

 

                                                           
1013 Carta transcrita a partir do original. 

1014 PESSOA, 1957: 125; PESSOA, 1999b: 285: «Apartado 147.». 

1015 PESSOA, 1957: 125, justificado à esquerda; PESSOA, 1999b: 285, justificado à esquerda, com entrelinha dupla; PESSOA, 2007: 399: «Apartado 

147 | LISBOA, 18-2-1933», justificado à direita. 

1016 “A Ode, que veio, de facto, publicada no n.º 37 da Presença (Fevereiro de 1933).” PESSOA, 1957: 124. 

1017 “Projecto que nunca se chegou a realizar.” PESSOA, 1957: 124. 

1018 PESSOA, 1957: 125: «Em todo o caso,». 

1019 “Publicava um artigo de Pierre Hourcade sobre Fernando Pessoa.” PESSOA, 1957: 125. 
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Figura 31. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 18 de fevereiro de 1933. 

 

 

 

 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta preta, numa folha lisa. Visível um vinco de dobra na vertical. Apresenta 

a marca de um agrafo no canto superior esquerdo. Dois pequenos riscos, a vermelho, muito ténues 

no segundo parágrafo do texto da carta. Assinado pela mão de Pessoa, a tinta azul que, 

aparentemente, terá ficado esverdeada com o tempo. Coleção particular. 

a Apartad<p>/o\ 

b d’est<e>/a\ 

c devolver<i>/e\<e>/i\ 

d admir<†>/a\dor 
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173. Destinatário: João Gaspar Simões1020 

 

             Apartado 147,1021 

              Lisboa, 25 de Fevereiro de 1933. 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito obrigado pelo emprestimo do exemplar dos Cahiers du Sud. Devolver-lh’o-hei na 

segunda-feira. Não estou, é claro, tam livre de vaidade que não ficasse muito contente com o artigo 

do Hourcade. Não lhe escrevo por emquanto, a agradecer, pois acabam aqui de me informar – 

alguem que fallára com o Bourdon1022, que não conheço – que era provavel que o Hourcade viesse 

para Lisboa, contractado para a Faculdade dea Lettras. Sabe v[ocê] alguma coisa d’isso? Muito me 

agradaria que fosse verdade.  

 Quero, agora, referir-me ao assumpto que deixei suspenso – o de um livro meu para a 

collecção da Presença. Reflectindo – que era o que ia fazer –, encontrei qualquer coisa de 

preferivel a um dos livros do Cancioneirob. De preferivel em trezc sentidos – mais breve (embora, 

é certo, não muito mais breve), muitod superior, e muito mais de accordo com a publicação de 

coisas “novas” que será porcerto a intenção dos livros projectados. Proponho-me dar-lhe O 

Guardador de Rebanhos do1023 Caeiro, completo, com os seus 49 poemas. Está nas condições que 

acima lhe indiquei, e está prompto, salvo qualquer revisão verbal, que se póde fazer no proprio 

processo de o passar a limpo.  

        O meu primitivo intuito, quanto a Caeiro, era de publicar, num só livro, os Poemas Completos 

(O Guardador de Rebanhos, O Pastor Amoroso, Poemas Inconjunctos). Succede, porém, que não 

tenho reunidos ainda todos os poemas inconjunctose, nem sei quando os terei; e, ainda, que esses 

precisam de uma revisãof de outra ordem, já não só verbal mas psychologica. É o que, como 

acima disse, não succede com O Guardador de Rebanhos, como, aliás, não succede com os cinco 

ou seis poemas do Pastor Amoroso.  

                                                           
1020 Carta transcrita a partir do original. 

1021 PESSOA, 1957: 125; PESSOA, 1999b: 286: «Apartado 147.». 

1022 “Léon Bourdon, ao tempo director do Instituto Francês de Lisboa” PESSOA, 1957: 126. 

1023 PESSOA, 1999b: 287; PESSOA, 2007: 400: «O Guardador de Rebanhos, do». 
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 Diga-me o que pensa d’este proposito, assim como deg outro, que tambem agora me 

occorreu, e que exponho a seguir.  

 Querem v[ocês] publicar, num d’esses volumes, os Indicios de Ouro do Sá-Carneiro? É 

o livro inedito d’elle, e esse está prompto, tal qual é, a ser publicado. Não é o caso das Obras 

Completas, sobre as quaes ha a difficuldade de eu querer procurar, atravez do grande numeroh de 

cartas que tenho, outros poemas não incluidos nos Indicios de Ouro e1024 dignos de figurar nessa 

edição definitiva. Accresce que ainda não perdi de todo a esperança de que algures, na posse não 

sei de quem, possa existir o original do primeiro capitulo do Mundo Interior,1025 maravilhoso trecho 

de prosa que o Sá-Carneiro me leu aqui em Lisboa e de que sei que não houve continuação.1026 

 Publicando o livro de poemas do Sá-Carneiro v[ocês] conseguem,1027 de certo modo, 

justificar-se perante os leitores da Presença do não-apparecimento da annunciada edição das 

obras completas d’elle. É, aliás, assumpto que poderia ser referido, passim, num1028 breve prefacio. 

A obra do Sá-Carneiro – salvos os taes ineditos possiveis – ficaria assim inteiramente publicada.  

 Se v[ocê] acha isto bem, ou acha bem ambos os istos, diga-me quando quer os 

originaes. E, se houver inconveniente na publicação dos dois livros, já v[ocê] sabe que deve 

publicar o do Sá-Carneiro, de preferencia ao meu.1029  

 De facto, e para dizer qualquer coisa parecida com a verdade, gostaria que v[ocês] 

publicassem O Guardador de Rebanhos. Teria eu assim o prazer de serem v[ocês] que 

apresentassem o melhor que eu tenho feito – obra que, ainda que eu escrevesse outra Iliada, não 

poderia, num certo intimo sentido, jamais egualar, porque procede de um grau e typo de inspiração 

(passe a palavra, por ser aqui exacta) que excede o que eu racionalmente poderia gerar dentro de 

mim, o que nunca é verdade das Iliadas.  

                                                           
1024 PESSOA, 1957: 127: «Indícios de Ouro, e». 

1025 De facto, não chegou a aparecer. Ver nota dos editores da 1.ª edição de “Indícios de Oiro”, p. 82. 

1026 “Que eu saiba, nunca apareceu este trecho, que devia ter tido o destino dos demais papéis do Poeta encerrados na mala cativa no hotel de 

Paris onde se suicidou.” PESSOA, 1957: 128. 

1027 PESSOA, 1957: 128: «Sá-Carneiro conseguem». 

1028 PESSOA, 1957: 128; PESSOA, 1999b: 288: «passim num». 

1029 “De facto, foi este o livro que a Presença decidiu publicar pouco depois” PESSOA, 1957: 128. Indícios de Oiro foi publicado pela Presença em 

1937.  



 | 475 

 

 Sou devedor a v[ocês] de tantas e tam accumuladasi gentilezas que dar-lhes menos que 

o meu melhor, podendo dar esse melhor, não seria desculpavel.  

 Abraça-o o amigo e admirador sempre reconhecido,  
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Figura 32. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 25 de fevereiro de 1933. 

 

  

 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta preta, em duas folhas lisas. A segunda folha tem a indicação «2.» no 

canto superior direito. Visíveis dois vincos de dobra na vertical e um na horizontal, mais marcado, 

nas duas folhas. O papel de cor amarelecida e algumas manchas de desgaste. Sublinhado a 

vermelho, à mão, na folha 1, as palavras do texto: «completo, com», «49», «está prompto» e 

«revisão verbal». Também um traço oblíquo, na margem direita, a fazer notar, no terceiro 

parágrafo, as linhas 2 e 3. Na página 2, um traço oblíquo, a vermelho, a assinalar o texto «obra 

que, ainda (...)» até «Iliadas.». Assinada pelo punho do poeta, a tinta azul. Coleção particular. 

a Faculdade/de ] no original, sem espaço, com uma barra oblíqua datilografada a separar as duas 

palavras. 

b <”>/C\ancioneiro 

c <dois>/trez\ 

d <†>/m\uito 

e inconjuncto<d>/s\ 

f revis<m>/x\ão 
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g d<o>/e\ 

h numero<s> 

i accu<l>/m\u<a>/l\adas 
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174a. Destinatário: Antonio Ferro1030 

 

Meu querido Antonio Ferro,1031 

         Muito obrigado pelo exemplar, triplicemente dedicado, do “Salazar”, que agora mesmo 

recebi. 

        Já conhecia, não só as entrevistas – que ia lendo conforme iam sahindo –, mas o mesmo 

livro, com o que contém além d’ellas. Não tenho pois que ir ter opinião, visto que já a tenho – 

aquella mesma que lhe enviei, em pleno dia das entrevistas, pelo Augusto Cunha. 

        Ella é de inteira admiração pela firmeza subtil e a mestria publicitaria – não vae nada que 

não seja elogioso na alma d’este adjectivo corporalmente dubio – com que v[ocê] cumpriu para 

comsigo mesmo um largo dever para com o publico. 

        Creio que já uma vez lhe disse quanto sempre tenho appreciado os seus trabalhos de 

cinematographia psychica – outra coisa não é a arte da entrevistaa. O meu conhecimento da 

Europa – excepto da que não existe – é incerto e imperfeito. Não creio, porém, tirando 

insthinctivamente o que me falta ver por aquillo que tenho visto, que em algum logar se faça 

melhor uso do melhor uso do entrevistarb. 

        De ahi o abraço de apreço, como tambem de amisade, com que lhe agradeço o seu livro.  

Muito seu, 

 

11/3/1933.  

 

 

 

 

Notas: 

a d<e>/a\ entrevist<ar>/a\ 

b d<a>/o\ entrevista[→ r] 

 

 

                                                           
1030 Transcrito a partir de fac-símile do original, Diário Popular de 31 de janeiro de 1974. 

1031 Carta manuscrita. 
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174b. Destinatário: Antonio Ferro 

 

Meu querido Antonio Ferro: 

        Muito obrigado pelo exemplar, triplicementea dedicado, do Salazar, que agora mesmo recebi. 

        Já conhecia, não só as entrevistas – que ia lendo conforme iam sahindo –, mas o mesmo 

livro, com o que contém além d’ellas. Não tenho pois que ir ter opinião, visto que já a tenho1032 – 

aquella mesma que lhe enviei, em pleno dia das entrevistas, pelo Augusto Cunha. 

        Ella é de inteira admiração pela firmeza subtil e a mestria publicitaria – não vae nada que 

não seja elogioso na alma d’este adjectivob corporalmente dubio – com que v[ocê] cumpriu para 

comsigo mesmo um largo dever para com o publico. 

        Creio que já uma vez lhe disse quanto sempre tenho appreciado os seus trabalhos de 

cinematographia psychica1033 – outrac coisa não é a arte da entrevista. O meu conhecimentod da 

Europa – excepto da que não existe – é incerto e imperfeito. Não creio, porém, tirando 

intuitivamente o que mee falta ver por aquillo que tenho visto, que em algum logar se faça melhor 

uso do melhorf uso do entrevistar.1034 

        De ahi o abraço deg apreço, comoh tambem de amisade, com que lhe agradeço o seu livroi.  

Muitoj seu, 

(a) Fernando Pessoa. 

11/3/1933. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1032 PESSOA, 1999b: 289: «visto que já tenho». 

1033 PESSOA, 1999b: 289: «animatografia psíquica». 

1034 PESSOA, 1999b: 289: «do melhor uso da entrevista.». 
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Notas: 

Cópia datilografada, a tinta preta, de carta manuscrita. Com as cotas «14/17» e «1142-9». Com 

emendas manuscritas a caneta preta. Uma folha de papel liso, com um vinco de dobra na 

horizontal e outro na vertical. Visíveis bastantes manchas. Dois furos para dossier do lado esquerdo 

da folha.   

a tr<p>/i\plicemente 

b adjec<y>/t\ivo 

c <–>/o\utra 

d conhecimen<e>/t\o 

e m<a>/e\ emenda manuscrita 

f me<h>/l\hor 

g d<z>/e\ emenda manuscrita 

h <e> [↑ como] emenda manuscrita 

i <o</l\ivro 

j Mui<r>/t\o 
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175. Destinatário: João Gaspar Simões1035 

 

Apartado 147,1036 

                 Lisboa, 2 de Abril de 1933. 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Tantas foram as complicações de ordem practica e urgente que desabaram sobre mim 

o mez passado que só hoje – domingo – pude começar a passar a limpo os Indicios de Ouro do 

Sá-Carneiro. 

 Ahi lhe mando o que já passei, que é quasi metade do livro. Ir-lhe-hei mandando o resto 

à medida que o fôr trasladandoa. Envio, e enviareib sempre, doisc exemplares, pois póde ser 

conveniente v[ocê] ter um duplicado, e nada custa tiral-o quando se escreve à machina. Logo que 

esteja prompto o traslado dos Indicios de Ouro, farei o do Guardador de Rebanhos. 

 O Sá-Carneiro acceitava a orthographia moderna, simplificadad, official – ou como se 

lhe queira chamar. Não sei se vocês seguem um criterio de uniformização orthografica nos livros 

da collecção; seja como fôr, no caso do Sá-Carneiroe isso está certo, pois assim elle queria e fazia, 

pedindo às vezes que lhe emendassem a orthographiaf, para ficar certa com a official, onde elle 

tivesseg duvidas se escrevera realmente de accordo com ella. 

 Não garanto que esteja tudo rigorosamente certo por esse criterio. V[ocê], porém, fará 

o necessario para que fique certo. Ha, possivelmente, erros de graphia do proprio Sá-Carneiro, e 

algunsh haverá meus, por lapso, ao copiar. Ha porém algumas observações a fazer, relativas a 

pontos onde se não deve emendar, ou alterar, embora pareça melhor de outra maneira. Os pontos 

resumem-se a trez: (1) Certas palavras (por ex., ouro1037 ou oiro) que se escrevem indifferentemente 

com OU ou OI, escreve-as o Sá-Carneiroi umas vezes de uma maneira, outras vezes daj outra; isto 

correspondia, como sei, a um impulso rhythmico, e não deve portanto alterar-se. (2) Ha que 

manter as maiusculas como elle as poz, embora por vezes não seja facil perceber pork que d’ellas 

usou, e outras vezes o uso seja absurdo e até contradictorio dentro do mesmo poema. Nisto, como 

                                                           
1035 Transcrita a partir de cópia de químico de original datilografado. 

1036 PESSOA, 1957: 129; PESSOA, 1999b: 290: «Apartado 147.». 

1037 PESSOA, 1957: 131: «Ouro». 
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v[ocê] comprehende, tambem se não deve tocar. (3) O mesmo se applica à pontuação, 

extraordinariamente irregular e fantasista, mas a que o Sá-Carneiro ligava uma grande 

importancia. Varias vezes eu repontei com elle por causa de traços onde conviria pôr virgulas, ou 

ponto-e-virgulas, etc. Mas elle, apesar de promptol a annuir em outras coisas, nesta nunca annuia. 

Concordava muitas vezes commigo, mas tinha amor a essa pontuação especial. Porisso se lhe 

não deve tambem tocar. 

 Creio que são estas as unicas observações que ha a fazer. Depois de estar completo o 

traslado do livro, enviar-lhe-hei uma nota preliminar, ou projecto d’ella, para v[ocê] ver se tem 

cabimento. Pensei, primeiro, em mandar, para prefacio, as breves linhas que escrevi, com o 

mesmo sentido, na Athena. Acho melhor não as incluir. Mas é porcerto essencial que se diga 

qualquer coisa (uma página ou duas bastará) sobre os Indicios de Ouro, a sua publicação agora, 

etc. 

 Propriamente fallando, os Indicios de Ouro acabam numa composição chamada Ultimo 

Soneto, publicada já ou na Athena ou noutro logar (neste momento não me lembro); é o soneto1038 

que começa: “Que rosas fugitivas foste alli!” e acaba “Onde a minha saudade a Côr se trava.”1039 

Para além d’isto ha os trez sonetos O Fantasma, El-Rei e Aquelle outro1040 (publicados na Athena), 

um poema Crise lamentavel,1041 que está inedito, e os versos finaes (que vieram na Athena 

tambem), aquella especie de pre-epitaphio com que fecham os poemas alli insertos. – Ora 

confesso que não sei se deixe os Indicios de Ouro fechados com o Ultimo Soneto, se lhe1042 

aggregue estes outros poemas. Ha argumentos em favor de qualquer das coisas: por um lado o 

livro estava naturalmente completo com o Ultimo Soneto a fechal-o; por outro lado o Sá-Carneiro, 

numa das suas ultimas cartas, dizia-me que, quando publicasse o seu livro de versos, juntasse 

estes poemas. O natural seria esta segunda hypothese. Receio, porém, que appareçam outros 

poemas, que elle se esquecesse de mencionar, entre as muitas cartas que mem escreveu de Paris 

por essa altura e pouco antes, e que não tive ainda occasiãon de reunir e examinar com cuidado, 

                                                           
1038 PESSOA, 1957: 132; PESSOA, 1999b: 291: «e o soneto». 

1039 PESSOA, 1957: 132; PESSOA, 1999b: 291; PESSOA, 2007: 404: «se trava».». 

1040 PESSOA, 1957: 132; PESSOA, 1999b: 291; PESSOA, 2007: 404: «Outro». 

1041 PESSOA, 1957: 132; PESSOA, 1999b: 292; PESSOA, 2007: 404: «Lamentável,». 

1042 PESSOA, 1999b: 292; PESSOA, 2007: 404: «lhes». 
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carta a carta.1043 Ora estes poemas, a apparecer, formariam, com os taes supplementares, os 

Ultimos Poemas do Sá-Carneiro, e assim deveriam figurar nas Obras Completas, não aqui neste 

livro. Se v[ocê] tiver alguma opinião que acha que1044 me pode habilitar a ver claro nisto, dê-m’a.1045  

                                                                                              3 de Abril. 

 Por effeito da acção vulgar do tempo normal, não-einsteiniano, tive hontem que 

interromper esta carta na altura em que v[ocê] a vê interrompida. Estive hoje a rever o que tinha 

passado a limpo, e a fazer certas emendas, sobretudo as que derivavam de uma comparação do 

texto escripto do Sá-Carneiro com o texto impresso no Orpheuo, naquelles poemas do livro que 

sahiram no n.º 1; fiz prevalecer, é claro, o texto do Orpheu, pois esse foi revisto, com o devido 

cuidado, pelo Sá-Carneiro e por mim. 

 Esquecia-me de apontar que, não para poupar papel mas tempo, copiei os poemas a 

fio; supponho, comtudo, que v[ocê] os fará imprimir em paginas separadas. Assim estão, é claro, 

no proprio livro manuscripto do auctorp. 

 Estaq carta deve seguir àmanhã, e não ainda hoje, e é possivel que eu consiga arrancar 

uns minutos consecutivos ao commercio de Lisboa para avançar o traslado do livro. Interrompo 

outra vez.  

                                                                                               4 de Abril. 

 Fecho esta carta sem adeantar nada no traslado dos poemas. Vae assim, para não 

demorar mais. Retomarei àmanhã o trabalho de copiar. Estive, agora mesmo, a completar a 

revisão pelo Orpheu dos poemas que lár vieram. Mas, emfim, isto sempre foi um pouco apressado, 

embora não creia que vão muitos erros: na leitura das provas se fará o necessarios para tudo ficar 

certo, ou, pelo menos, o mais certo possivel.  

                                                           
1043 PESSOA, 1957: 133: “Na leitura que fiz, mais tarde, das interessantíssimas cartas de Sá-Carneiro a Fernando Pessoa, que é pena não sejam 

publicadas, documento precioso que é, repito, para o conhecimento da personalidade do poeta da Dispersão e estudo da sua época, não encontrei 

qualquer poesia que tivesse escapado a Fernando Pessoa.”  

1044 PESSOA, 1957: 133; PESSOA, 1999b: 292: «ache que». 

1045 PESSOA, 1957: 133: “Na edição que a Presença veio a fazer dos Indícios de Oiro, os Últimos Poemas formam a última parte do livro, sob a 

rubrica Os Últimos Poemas de Mário Sá-Carneiro. O Último Soneto, esse, que não era, de facto, o último, também lá figura, mas não nesta rubrica.”  
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 Tive pena que a sua estada em Lisboa, a quando da sua conferencia1046, coincidisse com 

alguns dias de maior invisibilidade minha. O Almada Negreiros disse-me que v[ocê] me tinha 

procurado, ou que me ia procurar – elle não esclareceu bem qual das coisas era –, mas, se v[ocê] 

me procurou1047 em qualquer logar onde eu costume1048 estar ou passar, ninguem me deu indicação 

a esse respeito. Isto me desculpará perante v[ocê] de qualquer lapso mais concreto, se porventura 

houvesse occasião de m’o attribuir.1049  

 Sempre e muito seu,  

 

P.S.t – Desculpe o atabalhoado d’esta carta, em todos os seus capitulos, machinas de escrever 

differentes, etc. À força de ter tantas coisas que fazer, todas ao mesmo tempo, estou com a alma 

não-euclideana. Outro dia serei (espero) de uma geometria mentalu mais da velha tradição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1046 PESSOA, 1957: 135: “A minha conferência «Tendências do Romance Contemporâneo», realizada no salão de O Século a 28 de Março de 

1933.” 

1047 PESSOA, 1957: 135: «me procurar». 

1048 PESSOA, 1957: 135; PESSOA, 1999b: 293: «eu costumo».   

1049 PESSOA, 1999b: 293; PESSOA, 2007: 405: «retribuir». 
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Notas: 

Cópia de químico de original datilografado, a tinta preta, em três folhas lisas. No canto superior 

esquerdo, a lápis, a cota «14/122» e, no canto superior direito, a lápis, a cota «1142 -23», 

«14/123» e «1142 -24», «14/124» e «1142 -25», respetivamente. A segunda e terceira folhas 

numeradas, no canto superior direito, «2.» e «3.». Visível um vinco de dobra na vertical, nas três 

folhas.  

a tra<n>sladando] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, com dois traços oblíquos a riscar 

o «n». 

b enviarei<,>  

c d<u>/o\is 

d si<p>/m\plificada 

e Sá-Carneiro<,>] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, vírgula riscada. 

f orthographi<c>a 

g t<o>/i\vesse 

h algun<a>s] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, com dois traços oblíquos a riscar o 

«a». 

i Sá-Carneiro<;u> 

j d<e>/a\ 

k perceber <por-> [→ por que] 

l pro<p>/m\pto 

m que <elle> me] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, com três traços a riscar «elle». 

n occasiã<†>o 

o O<p>/r\pheu 

p au<t>/c\tor 

q Est<e>/a\] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, com um «a» desenhado por cima do 

«e». 

r <†>/l\á 

s necessari<l>/o\ 

t P.<D>/S\. 

u m<o>/e\ntal 
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176. Destinatário: João Gaspar Simões1050 

 

      Apartado 147, 

                           Lisboa, 11 de Abril de 1933. 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito obrigado pelas suas duas cartas – uma que se cruzou com a minha, a outra 

chegada agora mesmo.  

 Acabei hontem de passar a limpo os Indicios de Ouro. Voua, ainda, rever1051 a minha 

transcripção, para eliminar desde já quaesquer erros que haja; de sorte que só amanhã lhe 

mandarei essa parte final do livro.  

 O caso de o livro incluir ou não os ultimos poemas resolveu-se-me automaticamente à 

medida que eu o iab passando a limpo. Os Indicios de Ouro, apesar de constituidos por poemas 

varios, escriptos1052 sem intenção de formar um livro com esta ou aquella unidade, teem comtudo 

uma nitida congruencia intima; representam, atravez dos varios poemas, uma phase 

absolutamente clara da vida mental do auctor. A Caranguejola – que v[ocê] conhece da Athena,c 

e que é o penultimo poema do livro propriamente dito – destoa nitidamente do conjunctod, e do 

mesmo modo destoam os taes ultimos poemas. Visto isto, omitti do livro a Caranguejola, 

passando-o a limpo até fechar com o Ultimo Soneto.  

 O Sá-Carneiro varias vezes – e baseando-se sempre no instincto de uma morte 

prematura, naturalmente porque sentia que a daria a si-mesmo – me fallou da publicação, depois 

da morte d’elle, de qualquer livro que deixasse, dizendo-me que fizesse do livro o que quizesse e 

como quizesse. Esta auctorizaçãoe tem, evidentemente, limites – limites que qualquer pessoa, 

recebedora de tal encargo, a si mesma impõe. Creio, porém, que não excedo esses limites, antes 

me conformo absolutamente com o encargo, fazendo o livro consistir no que vae trasladado, e 

deixando os outros poemas para formar uma parte final e supplementar do volume que, nas Obras 

Completas1053, contenha os poemas. Refiro-me, não só aos ultimos poemas que tenho, mas ainda 

                                                           
1050 Transcrita a partir de cópia de químico do original datilografado. 

1051 PESSOA, 1957: 136: «Vou ainda rever». 

1052 PESSOA, 1957: 136; PESSOA, 1999b: 294: «vários, e escritos». 

1053 PESSOA, 1957: 137; PESSOA, 1999b: 295; PESSOA, 2007: 406: «Obras Completas». 
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aos taes outros possiveis que porventura venham a apparecer entre as cartas do1054 Sá-Carneiro. 

(Isto responde implicitamente à sua pergunta, se os ultimos poemas por si podem dar um-livro;1055 

está claro que não, pois, ainda com o que venha a apparecer, não passarão de uns dez ou doze, 

sendo por emquanto, com a Caranguejola, seis. Mas, como vê, o meu criterio é outro.)  

 No decurso d’esta semana farei a nota preliminar para os Indicios de Ouro; devo enviar-

lh’a, o mais tardar, na segunda-feira proxima. Por essa altura deve v[ocê] tambem já ter ahi 

completof O Guardador de Rebanhos. Esse tambem tem um breve prefacio, que seguirá mais 

tarde:1056 mas, emfim, o que v[ocê] quer é ter os originaes. Nisto, aliás, não tenha receio. A demora 

tem sido devida a uma falta absoluta de tempo, como lhe disse.1057  

 Dada a constituição do livro do Sá-Carneiro da maneira que acima indiquei, acho que 

está certissimo que se publique na Presença o unico poema dos Ultimos1058 que está inedito. Elle 

ahi1059 vae1060. Comprehenderá logo por queg razão não veioh na Athena: a magnifica (e dolorosa) 

brutalidade de expressão na quadra sobre “seguir1061 pequenas”1062 era extranha à indole d’aquella 

revista, ao passo que o não é à da Presença, como o não seria à do Orpheu.  

 Quanto à minha collaboração, seguirá amanhãi, com o resto dos Indicios de Ouro.  

 Parece-me que isto abrange tudo quanto lhe queria dizer hoje. Qualquer coisa, quej me 

haja esquecido, direi amanhã.  

 Um abraço do seu muito amigo e admirador,  

   

 

                                                           
1054 PESSOA, 1957: 137; PESSOA, 1999b: 295: «de». 

1055 PESSOA, 1957: 137; PESSOA, 1999b: 295; PESSOA, 2007: 406: «um livro;». 

1056 PESSOA, 1957: 138; PESSOA, 1999b: 295; PESSOA, 2007: 407: «mais tarde;». 

1057 “Nem o original de O Guardador de Rebanhos nem a nota para o livro de Sá-Carneiro chegaram às minhas mãos.” PESSOA, 1957: 138. 

1058 PESSOA, 1957: 138; PESSOA, 1999b: 295; PESSOA, 2007: 407: «Últimos». 

1059 PESSOA, 1957: 138: «Ela aí». 

1060 “Intitulava-se Crise Lamentável e veio publicada no n.º 38 da Presença (Abril de 1933).” PESSOA, 1957: 138. 

1061 PESSOA, 1957: 138: «quadra «seguir». 

1062 A quadra é: «Não ter receio de seguir pequenas| E convidá-las para me pôr nelas — | À minha Tôrre ebúrnea abrir janelas, | Numa palavra, e 

não fazer mais cenas.» O verso censurado foi o segundo. Gaspar Simões nota que: “Este verso teve de ser suprimido na edição de Presença posta 

à venda, transigindo a censura do Estado Novo em que corresse nos exemplares dos assinantes, por estes já estarem impressos. A edição da 

Presença saiu sem esse verso. A da Ática, porém, restabeleceu-o.» PESSOA, 1957: 138. 
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Notas: 

Cópia de químico do original datilografado, a tinta preta, com entrelinha dupla, numa folha lisa. 

No canto superior esquerdo, a lápis, a cota «14/130» e, no canto superior direito, a cota «1142–

28». Visível um vinco de dobra na horizontal.  

a como<.>/,\ 

b tradições<.>/,\ 

c frontiscipio] no original, gralha do autor. 

d Indi<s>cios 
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177. Destinatário: João Gaspar Simões1063 

 

Apartado 147, 

                    Lisboa, 11 de Abril de 1933. 

  

Meu querido Gaspar Simões:  

 Mais uma falha – esta às avessas. Em vez de lhe mandar àmanhã o resto dos Indicios 

de Ouro, vae já hoje. E vae hoje tambem um pequeno poema meu1064, para a Presença. 

Ficaremos1065 assim em ordem, quanto ao immediato. Durante a semana passarei a limpo O 

Guardador de Rebanhos, como disse na carta junta. Os dois prefacios não tardarão. Não tenho 

empenho em o arreliar – velha tradição minha que convém quebrar, como,a aliás, a maioria das 

tradições,b excepto as que não existem.  

 Não mando pagina para frontispicioc ou titulo dos Indiciosd de Ouro, pois isso já se sabe 

o que é: Mario de Sá-Carneiro1066 – Indicios de Ouro – Poemas... e o mais o que fôr de editorial, 

etc. Mas para tudo isso o Tempo nos dará tempo.  

 Sempre e muito seu,  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1063 Transcrita a partir de cópia de químico do original datilografado. 

1064 PESSOA, 1957: 139: “A poesia de Fernando Pessoa intitulava-se Isto e foi inserta no mesmo n.º 38 da Presença, juntamente com a de Mário 

de Sá-Carneiro a que alude a carta anterior.”   

1065 PESSOA, 1957: 139; PESSOA, 1999b: 296; PESSOA, 2007: 407: «Ficamos». 

1066 PESSOA, 2007: 407: «Mário de Sá-Carneiro». 
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Notas: 

Cópia de químico do original datilografado, a tinta preta, em duas folhas lisas. No canto superior 

esquerdo, a lápis, a cota «14/128» e, no canto superior direito a cota «1142–26»; na segunda 

folha a cota «14/129», canto superior esquerdo e, no canto superior direito 1142–27». A segunda 

folha tem a indicação «2.» no canto superior direito. Visível um vinco de dobra na vertical nas duas 

folhas.  

a Vo u] no original, com um espaço a mais. 

b euoia ] no original. 

c  Athena <–>, 

d co<j>/n\juncto 

e auctorizaç<o>/ã\<a>/o\ 

f completo<s> 

g por/que] no original, tudo junto e com uma barra oblíqua a separar as palavras. 

h <vio> [→ veio] 

i amanh<†>/ã\ 

j coisa,que] no original, sem espaço. 
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178. Destinatário: João Gaspar Simões1067 

 

    Apartado 147,1068 

    Lisboa, 1 de Julho de 1933. 

  

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito obrigado pela sua carta. Ahi lhe envio collaboração para a Presença, mas não sei 

se servirá. Conformei-me com a sua indicação de a materia não ser muito pequena. Escolhi porisso 

esse poema do Alvaro de Campos1069. O peor é que talvez seja muito grande. Se fôr, diga-me, e 

enviarei então qualquer outra coisa de menor extensão; mas, nesse caso, v[ocê] arrisca-se a que 

seja um dos taes poemas millimetricos, por eu não ter tempo de copiar outro. Isto é uma simples 

indicação e não uma ameaça: não desejo que Presença fique submersa na Tabacaria Campos.  

         Quando quere v[ocê] que eu lhe envie o prefacio para os Indicios de Ouro? E até quando 

posso eu enviar-lhe o originala de O Guardador de Rebanhosb? Diga-me prasos errados, anticipados 

por diplomacia, para, se eu tardar, afinal não haver atrazo.  

         Soube aqui ha dias que afinal poderia não se dar o caso de o Hourcade vir para cá. 

Deprehendi do que me disseram que houve qualquer pseudoconcorrente, de fóra de Lisboa, que 

levantou, ou fez levantarc, obstaculos. V[ocê] tem qualquer indicação oud informação? Seria para 

mim, como v[ocê] comprehende, um formidavele prazer que o Hourcade viesse para Lisboa.  

                                             Sempre e muito seu, 

                                                                      

 

 

 

 

                                                           
1067 Carta transcrita a partir do original. 

1068 PESSOA, 1999b: 297: «Apartado 147. | Lisboa, 1 de Julho de 1933» justificado à esquerda. 

1069 “O poema de Álvaro de Campos era A Tabacaria, que apareceu no n.º 39 da Presença (Julho de 1933).” PESSOA, 1957: 141. Trata-se do 

último poema do heterónimo Álvaro de Campos a ser publicado antes da morte de Fernando Pessoa.  
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Figura 33. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 1 de julho de 1933. 

 

 

 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta preta, numa folha lisa. Visível um vinco de dobra na horizontal e dois 

na vertical. Assinada pelo punho de Pessoa. Coleção particular. 

a <i>/o\riginal 

b Rebanh<i>/o\s 

c leva<a>/n\tar 

d <ç>/o\u 

e formidave<;>/l\ 
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179. Destinatário: Antonio Ferro 

 

                                                                                         Caixa Postal 147, 

Lisboa, 27 de Setembro de 1933.1070 

Meu querido Antonio Ferro: 

O meu velho amigo e compadre, Armando Teixeira Rebello, perguntou-me hontem se eu 

serviria, junto de v[ocê], para appoiar o sentido de uma apresentação do Fernando de Sousa, que 

elle lhe levou, não conseguindo todavia fallar comsigo. 

Tratava-se de saber se haveria para elle um logar condigno na Repartição de Propaganda 

recentemente creada, e que v[ocê] vae – o que está muito bem – dirigir. 

Não servirei, porcerto, para appoiar apresentações vindas de regiões tam remotas da 

direita esquerda. Posso, porém, servir para lhe dizer – porque succede ser verdade – que o Teixeira 

Rebello é proficientemente conhecedor e redactor de inglez e de francez, e entendedor de allemão, 

e que é um homem culto e de sociedade – circumstancias, uma e outra, que não devem ser 

indifferentes no caso de que se trata. 

São estes os pontos que importam e que fazem com que eu não hesite em lhe escrever, 

simplesmente para lh’os dizer. Se com isto appoio ou não o que o Teixeira Rebello pretende, não 

sei: v[ocê] é que sabe. 

O facto de elle ser, como disse, meu velho amigo e compadre não lhe deve ser levado em 

desconto dos seus meritos: não foi v[ocê] – o que é muito peor – editor do Orpheu? 

                                       Abraça-o o 

amigo de sempre, que sempre o 

lê e sempre o apprecia,1071 

 

 

 

 

                                                           
1070 PESSOA, 2007: 408: «Caixa Postal 147 | LISBOA, 26-12-1933». 

1071 PESSOA, 1999b: 310: «amigo de sempre, que sempre o lê e sempre o aprecia, » na mesma linha, PESSOA, 2007: 409: «amigo de sempre, 

que sempre o lê |e sempre o aprecia, » em duas linhas. 
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Notas: 

Cópia datilografada em papel liso, a tinta preta, de carta enviada. Escrito a lápis, na margem 

superior esquerda a cota «14/13» e no canto superior direito «1142-10». Apresenta dois furos 

para dossier na margem esquerda. Visíveis dois vincos de dobra, um na horizontal e outro na 

vertical. Ligeiro rasgão no vinco horizontal, no lado esquerdo da folha. 
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180. Destinatário: Adolpho Casaes Monteiro 

 

                                                                Caixa Postal 147,1072  

Lisboa, 26 de Dezembro de 1933.1073 

  

Meu presado Camarada:  

 Recebi, ha mais de um mez, a sua carta e a plaquette1074 que escreveu em collaboração 

com o Ribeiro Couto. Recebi ha poucos dias o seu livro Considerações Pessoais. Tudo lhe agradeço 

deveras – os dois livros, as suas dedicatorias1075, os termos amaveis da sua carta. 

 A minha demora em escrever-lhe, ou seja em lhe responder,1076 foi devida principalmente 

a não ter immediatamente accessiveis os meus folhetos com versos em inglez. Não queria 

responder-lhe sem lh’os enviar. Seguem, enfim, por este correio. 

 Presumo que, nesta materia, o seu interessea é poetico, ou critico, e não bibliographico. 

Se entra nelle algum elemento d’esta ultima doença, ainda lhe posso enviar um primitivo Antinous, 

egual em formato aos 35 Sonnets, que foi porém substituido, para todos os effeitos poeticos, pela 

nova redacçãob que forma o poema I dos English Poems. Diga-me se quere esse outro folheto; 

talvez, até, lhe intéresse comparar uma versão com a outrac, para ver a technica psychica a que 

as alterações obedeceram. Se de facto o interessa, com o maior prazer lh’o enviarei.  

 Gostei muito da Correspondencia de Familia; sobretudo a appreciou o meu velho, mas 

não muito querido, amigo Alvaro ded Campos, peccador quasi prototypico (em Portugal) nessa 

materia de versos irregulares por fóra. Ainda não tive occasião de ler as Considerações Pessoais. 

Logo que as tenha lido, lhe escreverei a esse respeito.  

 Como é esta a primeira carta que tenho occasião de lhe escrever, quero agradecer-lhe 

as palavras sempre amaveis que me tem dedicadoe em varia materia publicadaf, que, sem ser porg 

essash palavras, tenho semprei seguido com interesse e appreciado com admiração. Sobretudo 

                                                           
1072 PESSOA, 1999b: 313: «Caixa Postal 147». 

1073 PESSOA, 1999b: 313: «de 1933». 

1074 PESSOA, 1999b: 313; PESSOA, 2007: 409: «plaquette». 

1075 A dedicatória a Fernando Pessoa: «A Fernando Pessoa e a todas as pessoas distintas e verdadeiras cuja unidade é, com a maior admiração of. 

o | Adolfo Casais Monteiro | Lx, 30/VI/33». 

1076 PESSOA, 1999b: 313; PESSOA, 2007: 409: «ou seja, em lhe responder,». 
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lhe agradeço aquellas palavras1077 em que, na critica ao livro do Luiz Pedro, discorda de mim, 

porque, àparte a natural vulnerabilidade de uma critica prefacial amiga, me apanhou,j de facto, 

num lapso de redacção1078. Sobre este assumpto redigi1079 uma nota destinada à Presença, que o 

meu subconsciente se encarregou, immediatamente, de fazer extraviar. Não sei já onde pára; se 

a encontrar, em qualquer acaso de gaveta, enviar-lh’a hei, visto que é tarde para ser publicada. 

 Recebi, por intermedio do Hourcade, o ultimo livro do Ribeiro Couto, que muito 

appreciei. Disse-me o Hourcadek que lhe parecia que o endereço do Ribeiro Couto era o official 

“Ministerio das Relações Exteriores, Rio de Janeiro”. Diga-me, quando possa, se é assim, ou, não 

sendo, como é, para que eu agradeça quanto antes.  

 Abraça-ol, com o desejo de o conhecer pessoalmente, o camarada e admirador  

 

P.S.1080 – Não sem offenda com a machina de escrever. Pessoal e directamente – pelo uso corrente 

da machina – sou illegivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1077 Publicadas na Presença, no n.º 35 (Março-Maio de 1932). 

1078 A tal nota nunca chegou a ser publicada, mas Pessoa acaba por produzir uma “explicação” em carta enviada a Gaspar Simões: “A proposito da 

Nota, a observação do Casaes Monteiro é bem feita. O que houve, porém, da minha parte foi um lapso de redacção no passo do Prefacio a que 

elle se refere. Como está, realmente, está mal, pois se deprehende que a poesia (eu deveria, antes de mais nada, ter escripto “verso” ou “fórma 

poetica” e não “poesia”) não é, de facto, uma simples prosa com pausas artificiaes. O que ha a fazer, na Nota, é esclarecer isto; e estou deveras 

grato ao Casaes Monteiro por me dar a opportunidade de fazer esse esclarecimento, aperfeiçoando, ao mesmo tempo, uma passagem onde a 

redacção está muito imperfeita.” Carta de Pessoa a Gaspar Simões a 28 de julho de 1932. Cf. também carta de Pessoa a Gaspar Simões de 16 

de julho de 1932 e respetiva nota. 

1079 PESSOA, 1999b: 314: «assunto, redigi». 

1080 PESSOA, 1999b: 315; PESSOA, 2007: 410: «P. S.». 
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Notas: 

Cópia datilografada a tinta preta, em duas folhas lisas, não assinada. Com as cotas «14/93» e 

«1141-93». A segunda folha com as cotas «14/94» e «1141-94» e o número «2.», dactilografado, 

do lado direito. Visíveis dois vincos de dobra, um na vertical e outro na horizontal, de carta dobrada 

em quatro partes. No verso da segunda folha, no canto inferior direito, aparecem escritas a lápis 

algumas contas de dividir, uma delas riscada por vários traços.  

a in<y>/t\eresse 

b redaçção] no original.  

c ou<r>/t\<a>/r\a 

d Alvaro,d<o>/e\] no original, emenda com evidências de borracha, papel esborratado e vírgula 

esbatida.  

e dedicad<i>/o\ 

f pu<v>/b\licada 

g po<s>/r\ ] no original, emenda com evidências de borracha, com papel esborratado. 

h <s>/e\ ssas] no original, espaço a mais entre o «e» e «ssas». 

i sem<o>/p\re 

j apanhou, ] no original, a vírgula colada à palavra. 

k Hourcad<a>/e\ 

l Abraça<o>/-\o 

m se ] no original, riscado, ilegível, por baixo do «s».  
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181. Destinatário: João Gaspar Simões 

               Apartado 147,1081 

                      Lisboa, 22 de Janeiro de 1934.1082 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Escrevi-lhea, aqui ha tempos, enviando collaboração, minha e do Alvaro de Campos,1083 

e em ambos os casos breve, para a Presença. Não sei se recebeu essa minha carta – a carta, 

escripta muito à pressa, era em cinco oub seis linhas sòmente – nem, portanto, a collaboração 

que ella incluia. Não digo isto por essa collaboração não ter vindo no numero da Presença que ha 

dias recebi: poderiac ter chegado tarde, ou poderiad5 não lhes ter convindoe, tanto mais que não 

era grande coisa, de à pressaf que a extrahi dos meus montes de papeis. Digo isto porque soube, 

atravez do Hourcade, que já uma carta minha anterior para si se havia extraviado1084. Dirigi esta 

ultima para o endereço que vem como o da redacção da Presença – Rua J. A. Aguiar, 65, pois o 

Hourcade me disse dever ser esse o melhor endereço seu. Esta vae endereçadag do mesmo modo. 

Peço que, logo que a receba, me diga, num simples postal, que a recebeu. Assim saberei como e 

para onde escrever-lhe.  

 Comprehendo perfeitamente o que me diz sobre o atrazo, aliás inevitavel, nas edições 

da Presença. Tudo isso, de facto, o Hourcade me tinha explicado. Conta v[ocê], de facto, editar os 

Indicios de Ouro antes de Maio? Pergunto isto para lhe poder enviar o prefacio em tempo. Àparte 

isto, dê-meh, sempre que puder, noticias suas.  

 Renovo-lhe as (rapidas) felicitações, que lhe enviei na minha carta rapida, por ter 

recebido o Premio da Imprensa. E isto me lembra que nunca lhe escrevi qualquer coisa de explicito 

e desenvolvido sobre o Eloi. Um dia será. Enfim, tendoi tanta gente tanta razão de queixa de mim, 

nesta materia de correspondencia, não é v[ocê], ainda assim, o que tem mais...  

 Um abraço do amigo e admirador de sempre,  

                                

                                                           
1081 PESSOA, 1957: 142; PESSOA, 1999b: 319: «Apartado 147.». 

1082 PESSOA, 1957: 142; PESSOA, 1999b: 319, justificado à esquerda. 

1083 Na carta anterior, em nota, Gaspar Simões só menciona o poema Tabacaria, de Álvaro de Campos. 

1084 “De facto, essa carta e a colaboração nunca chegaram ao seu destino.” PESSOA, 1957: 142. 
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Figura 34. Carta datilografada, enviada a João Gaspar Simões, a 22 de janeiro de 1934. 

 

Notas:  

Folha lisa, datilografada apenas na frente, apresenta um vinco de dobra na horizontal. Visíveis 

algumas manchas no papel. Coleção particular. 

a Escrev<e>i-lhe 

b ou<s> 

c pod<ia> [↑ eria] emenda feita depois do texto escrito. 

d pod<ia> [↑ eria] emenda feita depois do texto escrito. 

e convin<u>/d\o 

f p<t>/r\essa 

g en<r>dereçada 

h dê-m<o>/e\ 

i t<n>/e\<e>/n\do 
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182. Destinatário: João Gaspar Simões1085 

 

Apartado 147,1086 

                       Lisboa, 8 de Fevereiro de 1934. 

 

Meu querido Gaspar Simões:  

 Muito lhe agradeço a sua carta de 24 de Janeiro. Vejo que, de facto, se perderam,1087 

aliás incomprehensivelmente, duas cartas minhas para si. A primeira, escripta ha já bastante 

tempo, não tinha importancia de maior: consistia em umas poucas linhas perguntando para 

quando seria preciso o Prefacio1088 aos Indicios de Ouro. Deu-se o caso de, pouco depois, aqui 

apparecer o Hourcade, que me pôde elucidar sobre a marcha das coisas a este respeito – o que, 

aliás, v[ocê] mais tarde fez, quando me escreveu.  

 A segunda carta era, como carta, as trez ou quatro linhas a que ultimamente me referi; 

essa continha collaboração para a Presença. Não se perdeu grande coisa, e a Presença ganhou, 

com a perda d’essa carta. A collaboração, como creio que já lhea disse, foi extrahida à pressa do 

apressado; não digo que manchasse a Presença, mas o certo é que a não illustraria muitob – no 

mais “conservador” dos criterios, como costumam dizer os inglezes.1089  

 Endereço esta carta como fiz à ultima, cumulativamente para si e para a Redacção de 

Presença; como essa de facto chegou, espero que esta chegue tambem. Se o não maçasse, pedia, 

porém, que me avisasse da chegada. (É curioso que, pondo eu o nome e endereço de remettente 

em todos os envelopes, as duas outras cartas, as perdidas, tenham sido de facto perdidas emc 

absoluto).  

                                                           
1085 Transcrita a partir de cópia de químico do original datilografado. 

1086 PESSOA, 1957: 144; PESSOA, 1999b: 322: «Apartado 147.». 

1087 PESSOA, 1957: 144; PESSOA, 1999b: 322: «facto, perderam,». 

1088 PESSOA, 1957: 144: «prefácio». 

1089 PESSOA, 1957: 145: «os Ingleses.». 
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 Vae junto um pequeno poema, collaboraçãod para o proximo numero de Presença1090. 

Esperoe que convenha, e que chegue a tempo.1091  

 Nãof se esqueça de me dizer a tempo quando quer o Prefacio, que póde, aliás, ser 

curtissimo, para os Indicios de Ouro.  

 Um abraço do camarada amigo e grato,  

 

PS.1092 – Sobre a collecção da Athena: de momento não a posso obter. Espero poder fazel-o em 

breve; Então,1093 e sem mais demora, lh’a enviarei – e com muitog prazer.  

 

 

 

 

 

Notas: 

Cópia de químico do original datilografado, a tinta preta, numa folha lisa. Com as cotas «14/70» 

no lado superior esquerdo e «1142 -31» no canto superior direito. Visível um vinco de dobra na 

vertical e outro na horizontal. Apresenta três pequenos rasgões no lado esquerdo.  

a l<y>/h\e 

b mu<u>/i\to 

c <a>/e\m 

d collab oração] no original. 

e Es<é>/p\ero 

f Nã<~>/o\ 

g m<y>uito] no original, emenda manuscrita, a tinta preta, com um traço oblíquo a cortar o «y». 

 

                                                           
1090 “A poesia Eros e Psique, inserta no n.º 41-42 da Presença (Maio de 1934), é a última colaboração de Fernando Pessoa na revista. A partir do 

n.º 44 (Abril de 1935) a redacção foi transferida para o Porto, onde residia Adolfo Casais Monteiro, visto eu me haver mudado para Lisboa em 

Março de 1935.” PESSOA, 1957: 145. 

1091 O poema Eros e Psique foi inserido no n.º 41-42 da Presença (Maio de 1934). Este poema é citado na carta a Adolfo Casais Monteiro, de 13 de 

janeiro de 1935. 

1092 PESSOA, 1957: 146; PESSOA, 1999b: 323; PESSOA, 2007: 414: «P. S.». 

1093 PESSOA, 1957: 146; PESSOA, 1999b: 323; PESSOA, 2007: 414: «breve. Então,». 
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183. Destinatário: Adolpho Casaes Monteiro 

 

Meu muito presado Camarada: 

 Soergo-me de sob a vergonha multipla que pesa sobre mim, com respeito a não lhe ter 

escripto, para, emfim, lhe escrever.  

 Recebi a participação do seu casamento, pelo qual o felicito, desejando-lhe, como a sua 

Mulher,1094 as maiores felicidades.  

 Recebi o seu livro Poemas do Tempo Incerto,1095 que achei, francamente, admiravel. 

Conto passar parte do mez proximo no Estoril, com minhaa familia1096 (tenho estado só, ha mezes, 

em Lisboa, a não ser que uma crise neurasthenica constitua acompanhamento); então lhe 

escreverei longamenteb, tanto sobre os Poemas do Tempo Incerto como sobre as Considerações 

Pessoaes.1097  

 Vae por este mesmo correio o meu livro Mensagem. Só ha dias recebi exemplares 

sufficientes para mim. Ao contrario do que costuma acontecer, o livro foi para a venda muito antes 

de eu ter exemplares meus.  

 Boas Festas, e um Anno Novo em coincidencia com os seus desejos.  

 Creia sempre no alto apreço e na profunda sympathia do  

 

 

Apartado 147,  

LISBOA   

24-XII-1934. 

 

 

 

                                                           
1094 Adolfo Casais Monteiro casou com a escritora Alice Gomes. 

1095 Com a dedicatória: «A Fernando Pessoa, ao incomparável Artista, com a admiração do Adolfo Casais Monteiro». 

1096 PESSOA, 1999b: 330: «com a minha família». 

1097 Na cópia datilografada da carta datada de 26.12.1933, Pessoa escreveu: «Considerações Pessoais». 
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Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta, numa folha lisa escrita frente e verso. Com a cota «E15/2718». 

Apresenta dois furos para dossier no lado esquerdo da folha. Tem um vinco na vertical e um na 

horizontal a meio, folha dobrada em quatro partes. Marca de água, visível em contraste 

«GRAHAMS BANK POST». Visíveis as marcas de dois clips, no canto superior esquerdo, também 

visíveis no verso. 

a m<eu>/i\nha 

b l<†>/o\ngamente 
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184. Destinatário: João Gaspar Simões1098 

 

Meu querido Gaspar Simões:1099  

 Desculpe não lhe ter escripto ha mais tempo, como devia e queria, para lhe agradecer 

o Amores Infelizes, que muito e deveras appreciei.  

 Devo-lhe ainda uma carta “critica” ácerca do Eloi. Conto poder escrever-lh’a durante o 

mez que vem, que tenciono passar, na sua maior parte, no Estoril; nella tratarei, então, d’este seu 

novo livro tambem.  

 Vae por este correio, registrado, o meu livro Mensagem.1100 Só agora, uns vinte e tantos 

dias depois de ser posto á venda, tenho exemplares para mim, em numero que se veja, e não seja 

portanto absorvido por offertas, materialmente inevitaveis, a pessoas com quem estou em contacto 

directo diario1101 ou frequente. Desculpe-me, pois, tambem esta demora.  

 Envio esta carta, e o livro, para Coimbra, mas não sei se v[ocê] estará lá nesta altura 

do anno. Supponho, porém, que uma e outra cousa lhe chegarão, e sem grande demora.  

 Boas festas e um Anno Novo como v[ocê] o quer.  

 Abraça-o o amigo grato e o admirador de sempre  

 

24-XII-1934.   

 

 P. S. – Quer exemplares do livro para Presença? Há e posso mandar quando quizer.  

 

 

 

                                                           
1098 Transcrita a partir de fac-símile em PESSOA, 1957. PESSOA, 1998: 389: “Não está disponível nenhum testemunho desta carta, transcrita, para 

completar o diálogo epistolar, tal como foi publicada em Fernando Pessoa, Cartas de Fernando Pessoa a João Gaspar Simões, 1957, pp. 146-

147.” 

1099 “Foi esta a última carta que recebi de Fernando Pessoa. A minha mudança para Lisboa permitiu-me estar algumas vezes com o Poeta antes da 

sua morte, que ocorreu onze meses depois, mas nunca mais nos escrevemos. É curioso frisar que tanto esta carta como a primeira que dele 

recebi, cinco anos antes, as únicas cartas manuscritas que me endereçou. Saudação e despedida!” PESSOA, 1957: 146. 

1100 O exemplar oferecido a Gaspar Simões contém a seguinte dedicatória: “Ao João Gaspar Simões, com um grande abraço de admirador e de 

amigo grato, | off. o Fernando Pessoa | 24-XII-1934.” Transcrito a partir do original. Ver Anexo 18. Dedicatória de Fernando Pessoa a João Gaspar 

Simões, escrita na Mensagem. 

1101 contacto [↑  directo] diario 
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185. Destinatário: José Regio 

 

Meu querido José Regio:1102  

 Estou envergonhado comsigo – passo a vida, aliás, a estar envergonhado com o 

universo – por não ter ainda agradecido o Jogo da Cabra Cega. É, a meu ver, um livro realmente 

admiravel; deixo, porém, para mais tarde – o mez proximo, em que conto ter socego relativo – 

para uma appreciação pormenorizada, que lhe escreverei. Direi os motivos do meu appreço e 

alguns pontos de discordancia. Uma critica sincera – e eu não as posso fazer senão sinceras – 

nunca pode ser plenariamente approvadora. Affonso o Sabio,1103 de Castella, disse (ou dizem que 

elle o disse) que se Deus, ao crear o mundo o tivesse consultado, elle teria proposto algumas 

modificações... E criticava uma obra de vulto.  

 Não tenho endereço seu senão o de Portalegre, onde não sei se v[ocê] estará nesta 

epocha do anno. Para alli mando tanto esta carta como o meu livro Mensagem, de que só ha dias 

recebi exemplares meus, ainda que os para a venda já ha perto de um mez fossem entregues. 

Assim se explica a demora em lh’o enviar. Ao cuidado, mando o livro registrado.  

 Boas Festas e um Anno Novo feliz.  

 Abraça-o, com a admiração e o apreço de sempre, o  

 

24-XII-1934 

Apartado 147,  

LISBOA.1104 

 

Notas: 

Carta manuscrita a tinta preta numa folha lisa escrita frente e verso. Papel de cor amarelecida, 

«10.063». Um vinco de dobra na vertical e outro na horizontal, mais pronunciado. Dois pequenos 

rasgos na margem direita. Visíveis algumas manchas na frente e no verso. 

 

                                                           
1102 Pessoa receberá ainda uma carta de Régio datada de 9 de junho de 1935, a pedir colaboração para a revista presença (a partir do quarto 

número de Presença, o nome é grafado com maiúscula, mas Régio continua a escrever com minúscula). 

1103 PESSOA, 1998: 83: «Affonso o Sabio,»; PESSOA, 1999b: 332 «Afonso, o Sábio,»; PESSOA, 2007: 416: «Afonso o Sábio,». 

1104 PESSOA, 2007: 415: «Apartado 147 | LISBOA, 24-12-1934» justificado à direita e no início da carta. 
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186. Destinatário: Adolpho Casaes Monteiro 

                                                                      Caixa Postal 147, 

Lisboa, 13 de Janeiro de 1935.1105  

 

Meu presado Camarada:  

 Muito agradeço a sua carta, a que vou responder immediata e integralmente. Antes de, 

propriamente, começar, quero pedir-lhe desculpa de lhe escrever neste papel de copia. Acabou-

se-me o decente, é domingo, e não posso arranjar outro. Mas mais vale, creio, o mau papel que 

o addiamento.  

 Em primeiro logar, quero dizer-lhe que nunca eu veria “outras razões” em qualquer 

coisa que escrevesse, discordando, a meu respeito. Sou um dos poucosa poetas portuguezes que 

não decretou a sua propria infallibilidade, nem tomab qualquer critica, que se lhe faça, como um 

acto de lesa-divindade. Além disso, quaesquer que sejam os meus defeitos mentaes, é nullac em 

mim a tendencia para a mania da perseguição. Àparted isso, conheço já sufficientemente a sua 

independencia mental, que, se me é permittido dizel-o, muito approvo e louvo. Nunca me propuz 

ser Mestre ou Chefe–Mestree, porque não sei ensinar, nem sei se teria que ensinar; Chefe, porque 

nem sei estrellar ovos. Não se preoccupe, pois, em qualquer occasião, com o que tenhaf que dizer 

a meu respeito. Não procuro caves nos andares nobres.  

 Concordo absolutamente comsigo em que não foi feliz a estreia, que de mim mesmo 

fiz com1106 um livro da natureza de “Mensagem”. Sou, de facto, um nacionalistag mystico, um 

sebastianista racional. Mas sou, àparte isso, e até em contradicção com isso, muitas outras coisas. 

E essas coisas, pela mesma natureza do livro, a “Mensagem” não as inclue.1107  

 Comecei por esse livro as minhas publicações pela simples razão de que foi o primeiro 

livro que consegui, não sei porquê, ter organizado e prompto. Como estava prompto, incitaram-

me a que o publicasse: accedih. Nem o fiz, devo dizer, com os olhos postosi no premio possivelj do 

Secretariado, embora nisso não houvesse peccado intellectual de maior. O meu livro estava 

prompto em Setembro, e eu julgava, até, que não poderia concorrer ao premio, pois ignorava que 

                                                           
1105 PESSOA, 1999b: 337: «de 1935 », justificado à esquerda. 

1106 PESSOA, 1999b: 338; PESSOA, 2007: 418: «de mim mesmo fiz, com». 

1107 PESSOA, 1999b: 338: «incluí.»; PESSOA, 2007: 419: «inclui.» 
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o praso para entrega dos livros, que primitivamente fôra até fim de Julho1108, fôra alargado até fim 

de Outubro. Como, porém, em fim de Outubro já havia exemplares promptos da “Mensagem”, fiz 

entrega dos que o Secretariado exigia. O livro estava exactamentek nas condições (nacionalismo)1109 

de concorrer. Concorri.  

 Quando às vezes pensava na ordem de uma futura publicação de obras minhas, nunca 

um livro do genero de “Mensagem” figurava em numero um.1110 Hesitava entre se deveria começar 

por um livro de versos grande – um livro de umas 350 paginas –, englobando asl varias sub-

personalidades de Fernando Pessoa elle-mesmo, ou se deveria abrir com uma novellam policiaria, 

que ainda não consegui completar.  

 Concordo comsigo, disse, em que não foi feliz a estreia, que de mim mesmo fiz, com a 

publicação den “Mensagem”. Mas concordo com os factos que foi a melhor estreia que eu poderia 

fazer. Precisamente porque essa faceta – em certo modo secundaria – da minha personalidade 

não tinha nunca sido sufficientemente manifestada nas minhas collaborações em revistas (excepto 

no caso do “Mar Portuguez”, parte deste mesmo livro) – precisamente por isso convinha que ella 

apparecesse, e que apparecesse agora. Coincidiu, sem que eu o planeasse ou o premeditasse 

(sou incapaz de premeditação practica), com um dos momentos criticos (no sentido original da 

palavra) da remodelação do subconsciente nacional. O que fiz por acaso e se completou por 

conversa, fôra exactamente talhado, com Esquadria e Compasso, pelo Grande Architecto.  

 (Interrompo. Não estou doido nem bebado. Estou, porém, escrevendo directamente, 

tam depressa quanto a machina m’o permitte, e vou me servindo das expressões que me 

occorrem, sem olhar a que literatura haja nellas. Supponha – e fará bem em suppor, porque é 

verdade – que estou simplesmente fallando comsigo.) 

 Respondo agora directamente às suas trez perguntas: (1) plano futuro da publicação 

das minhas obras, (2) genese dos meus heteronymos, e (3) occultismo.  

                                                           
1108 PESSOA, 1999b: 338: «até ao fim de Julho». 

1109 As condições do regulamento: servir “uma intenção amplamente construtiva” (para o Romance), em “firme critério  patriótico” (para  a  História), 

em “inspiração bem portuguesa e, mesmo, de preferência, um alto sentido de exaltação nacionalista” (para a Poesia), em “espírito nacional 

e  renovador” (para o  Ensaio) e, finalmente, em assunto de largo alcance nacional” (para o Jornalismo). Fundação António Quadros, José Blanco, 

in Portal Pessoa, 2006. 

1110 Contudo, em carta a Gaspar Simões, datada de 28 de julho de 1932, Pessoa escrevera: “Primitivamente, era minha intenção começar as minhas 

publicações por trez livros, na ordem seguinte: (1) Portugal, que é um livro pequeno de poemas (tem 41 ao todo), de que o Mar Portuguez 

(Contemporanea 4) é a segunda parte (...)”. 
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 Feita, nas condições que lhe indiquei, a publicação da Mensagem, que é uma 

manifestação unilateral, tenciono proseguir da seguinte maneira. Estou agora completandoo uma 

versão inteiramente remodelada do “Banqueiro Anarchista”; essa deve estar prompta em breve e 

conto, desde que esteja prompta, publical-a immediatamente. Se assim fizer, traduzo 

immediatamentep esse escripto para inglez, e vou verq se o posso publicar em Inglaterra. Tal qual 

deve ficar, tem probabilidades europeias. (Não tome esta phrase no sentido de Premio Nobel 

immanente.) Depois – e agora respondo propriamente à sua pergunta, que se reporta a poesia – 

tenciono, durante o verão1111, reunir o tal grande volume dos poemas pequenos do Fernando 

Pessoa elle-mesmo, e ver se o consigo publicar em fins do anno em que estamos. Será esse o 

volume que o Casaes Monteiro espera, e é esse que eu mesmo desejo que se faça. Esse, então, 

será as facetas todas, excepto a nacionalista, que “Mensagem”r já manifestou.  

 Referi-me, como viu, ao Fernando Pessoa só. Não penso nada do Caeiro, do Ricardo 

Reis ou do Alvaro de Campos. Nada disso poderei fazer, no sentido de publicar, excepto quando 

(ver mais acima) me fôr dado o Premio Nobel. E comtudo – penso-o com tristeza – puz no Caeiro 

todo o meu poder de despersonalização dramatica, puz em Ricardo Reis toda a minha disciplina 

mental, vestida da musica que lhe é propria, puz em Alvaro de Campos toda a emoção que não 

dous nem a mim nem à vida.t Pensar,u meu querido Casaesv Monteiro, que todos estes teem que 

ser, na practica da publicação, preteridos pelo Fernando Pessoa, impuro e simples!  

 Creio que respondi à sua primeira pergunta. Se fui omisso, diga em quê. Se puderw 

responder, responderei. Mais planos não tenho, por emquanto. E, sabendo eu o que sãox e emy 

que dão os meus planos, é caso para dizer, Graças a Deus!  

 Passo agora a responder à sua pergunta sobre a genese dos meus heteronymos. Vou 

ver se consigo responder-lhe completamente.  

 Começo pela parte psychiatrica. A origem dos meus heteronymos é o fundo traço de 

hysteria que existe em mim. Não sei se sou simplesmente hysterico, se sou, mais propriamente, 

um hystero-neurasthenico. Tendo para esta segunda hypothese, porque ha em mim phenomenos 

de abulia que a hysteria, propriamente dita, não enquadra no registro dos seus symptomas. Seja 

como fôr, a origem mental dos meus heteronymosz está na minha tendencia organica e constante 

para a despersonalizaçãoaa e para a simulação. Estes phenomenos – felizmente para mim e para 

                                                           
1111 PESSOA, 1999b: 339; PESSOA, 2007: 419: «Verão». 
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os outros – mentalizaram-se em mim: quero dizer, não se manifestam na minhabb vida practica, 

exterior e de contacto com outros; fazem explosão para dentro e vivo-oscc eu a sós commigo. Se 

eu fosse mulher – na mulher os phenomenos hystericos rompem em ataques e coisas parecidas 

– cada1112 poema do Alvaro de Campos (o mais hystericamente hysterico de mim) seria um alarme 

para a visinhança. Mas sou homem – e nosdd homens a hysteria assume principalmente aspectos 

mentaesee; assim tudo acaba em silencio e poesia...  

 Isto explica, tant bienff que mal, a origemgg organica do meu heteronymismohh. Vou agora 

fazer-lhe a historia directa dos meus heteronymos.ii Começo por aquelles que morreram, e de 

alguns dos quaes já me não lembro – os que jazemjj perdidos no passado remoto da minha 

infanciakk quasi esquecida.  

 1113Desde criança tive a tendencia para crear em meu torno um mundo ficticio, de me 

cercar de amigos e conhecidos que nunca existiram. (Não sei, bem entendido, se realmente não 

existiram, ou se sou eu que não existo. Nestas coisasll, como em todas, não devemos ser 

dogmaticos.) Desde quemm me conheço como sendo aquillo a que chamo eu, me lembro de precisar 

mentalmente, em figura, movimentos, caracter e historia, varias figuras irreaes que eram para 

mim tam visiveis e minhas como as coisas d’aquillo a que chamamos, porventura abusivamentenn, 

a vida real. Esta tendencia, que me vem desde que me lembro de ser um eu, tem me 

acompanhado sempre, mudando um pouco o typo de musica com que me encantaoo, mas não 

alterando nunca a sua maneira de encantar.  

                                                           
1112 PESSOA, 1999b: 341: «parecidas –, cada».  

1113 “Será interessante confrontar os três parágrafos seguintes com os três primeiros do documento 113 (Apêndice A.III), que é justamente um 

fragmento do rascunho desta famosa carta.” Nota em PESSOA, 1998: 261-280. Transcrevemos aqui os três primeiros parágrafos desse fragmento 

de rascunho, sem data. A descrição de Pessoa sobre o processo de criação dos seus heterónimos, apesar de semelhante, toma uma redação 

diferente. Por exemplo, é curioso notar que Pessoa identifica aqui, no rascunho, o nome do capitão Thibeaut, mas na carta enviada a Casais 

Monteiro diz: “Lembro-me, com menos nitidez, de uma outra figura, cujo nome já me não occorre mas que o tinha estrangeiro tambem”. «Tive 

sempre, desde creança, a necessidade de augmentar o mundo com personalidades ficticias, sonhos meus rigorosamente construidos, visionados 

com clareza photographica, comprehendidos por dentro das suas almas. Não tinha eu mais que cinco annos, e, creança isolada e não desejando 

senão assim estar, já me acompanhavam algumas figuras de meu sonho – um capitão Thibeaut, um Chevalier de Pas e outros que já me 

esqueceram, e cujo esquecimento, como a imperfeita lembrança d’aquelles, é uma das grandes saudades da minha vida. Isto parece simplesmente 

aquella imaginação infantil que se entretem com a attribuição de vida a bonecos ou bonecas. Era porém mais: eu não precisava de bonecos para 

conceber intensamente essas figuras. Claras e visiveis no meu sonho constante, realidades exactamente humanas para mim, qualquer boneco, 

por irreal, as estragaria. Eram gente. Além d’isto, esta tendencia não passou com a infancia, desenvolveu-se na adolescencia, radicou-se com o 

crescimento d’ella, tornou-se finalmente a fórma natural do meu espirito. Hoje já não tenho personalidade: quanto em mim haja de humano, eu o 

divido entre os auctores varios de cuja obra tenho sido o executor. Sou hoje o ponto de reunião de uma pequena humanidade só minha.»  
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 Lembro, assim, opp que me parece ter sido o meu primeiro heteronymo, ou, antes,1114 o 

meu primeiro conhecido inexistente – um certo Chevalier de Pas dos meus seis annos, por quem 

escrevia cartas delle a mim mesmo, e cuja figura, não inteiramente vaga, ainda conquista aquella 

parte da minha affeiçãoqq que confina com a saudade. Lembro-me, com menos nitidez, de uma 

outra figura, cujo nome já me não occorre mas que o tinha estrangeirorr tambem, que era, não sei 

em quê, um rival do Chevalier de Pas... Coisas que acontecem a todas as crianças? Sem duvida 

– ou talvez. Mas a tal pontoss as vivi que as vivo ainda, pois que as relembro de tal modo que me 

é mister um exforço para mett fazer saber que não foram realidadesuu.  

 Esta tendencia para crear em torno de mim um outro mundo, egual a este mas com 

outra gente, nunca me sahiuvv da imaginação. Teve varias phases, entre as quaes esta, succedida 

já em maioridade. Occorria-me um dito de espirito, absolutamenteww alheio, por um motivo ou 

outro, a quem eu sou, ou a quem supponho que sou. Dizia-o, immediatamente, espontaneamente, 

como sendo de certo amigo meu, cujo nome inventava, cuja historia accrescentava, e cuja figura 

– cara, estatura, traje e gestos – immediatamentexx eu via deante de mim. E assim arranjei, e 

propaguei, varios amigos e conhecidos que nunca existiram, mas que ainda hoje, a perto de trinta 

annosyy de distancia, oiço, sinto, vejo. Repito: oiço, sinto, vejo... E tenho saudades delleszz.  

 (Em eu começando1115 a fallar – e escrever à machina é para mim fallar –, custa-me a 

encontraraaa o travão. Basta de maçada para si, Casaes Monteirobbb! Vou entrar na genese dos meus 

heteronymos literarios, que é, afinal, o que v[ocê] quer saber. Em todo o caso, o que vae dito 

acima dá-lhe a historia da mãeccc que os deu à luz.) 

 Ahi por 1912, salvo erro (que nunca póde ser grande), veio me à idéa escrever uns 

poemas de indole pagã. Esbocei umas coisas em verso irregular (não no estylo Alvaro de Campos, 

mas num estylo de meia regularidade), e abandonei o caso. Esboçara-se-me, comtudo, numa 

penumbra1116 mal urdida, um vago retrato daddd pessoa que estava a fazer aquillo. (Tinha nascido, 

sem que eu soubesse, o Ricardo Reis.)  

 Anno e meio, ou dois annos, depois lembrei-me um dia de fazer uma partida ao Sá-

Carneiro – de inventar um poeta bucolico, de especie complicada, e apresentar-lh’o, já me não 

                                                           
1114 PESSOA, 1999b: 341; PESSOA, 2007: «ou antes,» 

1115 PESSOA, 1999b: 342: «(Em começando». 

1116 PESSOA, 1999b: 342: «num penumbra». Trata-se de uma gralha. 
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lembro como, em qualquer especie de realidade. Levei uns dias a elaborar o poeta mas nada1117 

consegui. Num dia em que finalmente desistira – foi em 8 de Março de 1914 – acerquei-me1118 de 

uma commodaeee alta, e, tomando um papel, comeceifff a escrever, de pé, como escrevo sempre 

que possoggg. E escrevi trinta e tantos poemas a fio, numa especie de extase cuja natureza não 

conseguireihhh definir. Foi o dia triumphal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com 

um titulo, “O Guardador de Rebanhos”. E o que se seguiu foi o apparecimento de alguem em 

mim, a quem dei desde logo o nome de Albertoiii Caeiro. Desculpe-me o absurdo da phrase: 

apparecera em mim o meu mestre. Foi essa a sensação immediata que tive. E tanto assim que, 

escriptos que foramjjj esses trinta e tantos poemas, immediatamente peguei noutro papel e escrevi, 

a fio tambem, os seis poemas que constituem a “Chuva Obliqua”, de Fernandokkk Pessoa. 

Immediatamente e totalmente.... Foi o regresso de Fernando Pessoa Alberto Caeiro a Fernandolll 

Pessoa elle só. Ou, melhor, foi a reacção de Fernando Pessoa contra a sua inexistencia como 

Alberto Caeiro. 

 Apparecido Alberto Caeiro, trateimmm logo de lhe descobrirnnn – instinctiva e 

subconscientementeooo – uns discipulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ricardo Reis latenteppp, 

descobri-lhe o nome, e ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura já o via. E, de repente, e em 

derivação opposta à de Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente um novo individuo. Num jacto, e 

à machina de escrever, sem interrupçãoqqq nem emenda, surgiu a Ode Triumphal1119 de Alvaro de 

Campos – a Ode com esse nome e o homemrrr com o nome que tem.  

         Creei, então, uma 1120coteriesss inexistente. Fixei aquillo tudo em moldes de realidade. 

Graduei as influencias, conheci as amisades, ouvi, dentro de mim, as discussões ettt as 

divergencias de criterios, e em tudo isto me parece que foi euuuu, creador devvv tudo, o menos quewww 

alli houve. Parece que tudoxxx se passou independentemente de mim. E parece que assim ainda se 

passa. Se algum dia eu puder publicar a discussãoyyy esthetica entre Ricardo Reis e Alvaro de 

Campos, verá como elles são differentes, e como eu não sou nada na materiazzz.  

         Quando foi daaaaa publicação de1121 Orpheu,bbbb foi preciso, à ultima hora, arranjar qualquer 

coisacccc para completar o numero de paginas. Suggeri entãodddd aoeeee Sá-Carneiro que eu fizesse um 

                                                           
1117 PESSOA, 1999b: 342-343; PESSOA, 2007: 422: «poeta, mas nada». 

1118 PESSOA, 1999b: 343: «1914 –, acerquei-me». 

1119 PESSOA, 1999b: 343; PESSOA, 2007: 422: «Ode Triunfal». 

1120 PESSOA, 1999b: 343; PESSOA, 2007: 422: «coterie». 

1121 PESSOA, 1999b: 344; PESSOA, 2007: 422: «do». 
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poema “antigo” do Alvaro de Campos – um poema de como o Alvaro de Campos seria antes de 

ter conhecido Caeiro e ter cahido sob a sua influencia. E assim fiz o “Opiario”, em que tentei dar 

todas as tendencias latentes do Alvaro deffff Camposgggg, conforme haviamhhhh deiiii ser depois 

reveladas, mas sem haver ainda qualquerjjjj traço de contacto comkkk o seu mestre Caeiro. Foi dos 

poemas,llll que tenho escripto, o que memmmm deu mais que fazer, pelo duplo podernnnn de 

despersonalizaçãooooo que tive que desenvolver. Mas, emfim, creio que não saiu mau, e que dá o 

Alvaro em botão...  

         Creio que lhe expliquei apppp origemqqqq dos meus heteronymos. Se ha porém qualquer 

ponto em que precisa de um esclarecimento mais lucido – estou escrevendorrrr depressa, e quando 

escrevo depressa não sou muito lucido –, diga, que de bom grado lh’o darei. E, é verdade, um 

complementossss verdadeiro e hysterico: ao escrever certos passos das Notas para a recordação do 

meu Mestre Caeiro, do Alvaro de Campos,tttt tenho chorado lagrimas verdadeiras. É para queuuuu 

saiba com quem está lidando, meu carovvvv Casaes Monteiro!  

         Mais uns apontamentos nesta materia... Eu vejo deante de mim, no espaço incolor mas 

real do sonho, as caras, os gestos de Caeiro, Ricardo Reis e Alvaro de Campos. Construi-lhes as 

edades e as vidas. Ricardo Reis nasceu em 1887 (não me lembro do dia e mez, mas tenho-os 

algures), no Porto, é medico e estáwwww presentemente no Brasil. Alberto Caeiro nasceu em 1889 e 

morreu em 1915; nasceu em Lisboa, mas viveu quasixxxx toda a sua vida no campo. Não teve 

profissão nem educação quasi alguma. Alvaro de Campos nasceu em Tavira, no dia 15 de Outubro 

de 1890 (às 1.30 da tarde, diz-me o Ferreira Gomes,yyyy e é verdade, pois, feito o horoscopo para 

essa hora, está certo). Este, como sabe, é engenheiro naval (por Glasgow), mas agora está aqui 

em Lisboa em inactividade. Caeiro erazzzz de estatura media, e, embora realmente fragil (morreu 

tuberculoso), não parecia tam fragil como era. Ricardo Reis é um pouco, mas muito pouco, maisaaaaa 

baixo1122, mais forte, mas secco. Alvaro de Campos é alto (1m,75 de altura – mais 2bbbbb cm. do que 

eu1123), magro e um pouco tendente a curvar-se. Cara rapada todos – o Caeiro louro sem côr, olhos 

azuesccccc; Reis de um vago moreno mate; Campos entre branco e moreno, typo vagamente de 

judeu portuguez, cabello porém liso e normalmente apartado ao lado, monoculo. Caeiro, como 

disse, não teve mais educação que quasi nenhuma – só instrucção primaria; morreram-lhe cedo 

o pae e a mãe, e deixou-se ficar em casa, vivendo de uns pequenos rendimentos. Vivia com uma 

                                                           
1122 PESSOA, 1999b: 345: «pouco mais baixo». 

1123 PESSOA, 1999b: 345; PESSOA, 2007: 423: «mais 2 cm do que eu». 
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tia velha, tia-avó. Ricardo Reis, educado num collegio de jesuitas, é, como disse, medico; vive no 

Brasil desde 1919, pois se expatriou espontaneamente por ser monarchico. É um latinista por 

educação alheia, e um semi-hellenista por educação propria. Alvaro de Campos teve uma 

educação vulgar de lyceu; depois foi mandado para a Escocia estudar engenhariaddddd, primeiro 

mechanica e depois naval. Numas ferias fez a viagem ao Oriente de onde resultou o “Opiario”. 

Ensinou-lhe latim um tio beirão que era padre.eeeee 

         Como escrevo em nome desses trez?...fffff Caeiro por pura e inesperada inspiração, sem 

saber ou sequer calcular que iria escrever. Ricardo Reis, depois de uma deliberação abstracta, 

que subitamente se concretiza numa ode. Campos, quando sinto um subito impulso para escrever 

e não sei o quê. (Oggggg meu semi-heteronymohhhhh Bernardo Soares, que aliás em muitas coisas se 

parece com Alvaro de Campos, apparece sempre que estou cansado ou somnolento, de sorte que 

tenha um pouco suspensas as qualidades de raciocinio e de inhibição; aquella prosa é um 

constante devaneio. É um semi-heteronymo porque, nãoiiiii sendo a personalidade a minha, é, não 

differente da minha, mas uma simples mutilação della. Sou eu menos o raciocinio e a affectividade. 

A prosa, salvo o que o raciocinio dá de tenue à minhajjjjj, é egual a esta, e o portuguez perfeitamente 

egual; ao passo que Caeiro escrevia mal o portuguez, Campos razoavelmente mas com lapsos 

como dizer “eu proprio” em vez de “eu mesmo”, etc., Reis melhor do que eu, mas com um 

purismo que considero exaggerado. O difficil para mim é escrever a prosa de Reis – ainda inedita 

– ou de Campos. A simulação é mais facil, até porque é mais espontanea, em verso.)  

        Nesta altura estará o Casaes Monteiro pensando que má sortekkkkk o fez cahir, por leitura, em 

meio de um manicomio. Em todo o caso, olllll peor de tudo isto é a incoherencia com que o tenho 

escripto. Repitommmmm, porém:nnnnn escrevo como se estivesse fallando comsigo, para que possa 

escrever immediatamente. Não sendo assim, passariam mezes sem eu conseguir escrever.1124     

         Falta responder à sua pergunta quanto ao occultismo. Pergunta-me se creio no 

occultismo. Feita assim, a pergunta não é bem clara; comprehendo porém a intenção e a ella 

respondo. Creio na existencia de mundos superiores ao nosso e de habitantes desses mundos, 

em existencias de diversos graus de espiritualidade, subtilizando-seooooo até se chegar a um Ente 

                                                           
1124 Em Páginas de Doutrina Estética, 2.ª ed., s/d: 206. Termina aqui a transcrição da carta, sendo, no entanto, reproduzidos os parágrafos restantes, 

omitindo o parágrafo sobre ocultismo, nas Notas, pp. 260 a 262. Jorge de Sena explica assim o critério: “Após um parágrafo sempre omitido por 

Casais Monteiro, em obediência ao P. S. de Fernando Pessoa, a carta – e a razão de não se publicar esta conclusão, no corpo do volume, é a 

invocada, já, para a carta a Cortes-Rodrigues – conclui como segue (...)”. A razão invocada é “A reprodução foi, no texto, suspensa, onde, de facto, 

a análise acaba. Eis todavia o resto da carta (...)”. A primeira vez que se publica o parágrafo sobre ocultismo é em SIMÕES, 1950, vol. II, pp. 11 a 

13. 
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Supremo, que presumivelmente creou este mundo. Póde ser que haja outros Entes, egualmente 

Supremos, que hajam creado outros universos, e que esses universos co-existam com o nosso, 

interpenetradamenteppppp ou não. Por estas razões, e ainda outras, a Ordem Externa do occultismo, 

ou seja a1125 Maçonaria, evita (excepto a Maçonaria anglo-saxonicaqqqqq) a expressão “Deus”, dadas 

as suas implicações theologicas e populares, e prefere dizer “Grande Architecto do Universo”, 

expressão que deixa em branco o problemarrrrr de se Elle ésssss Creador, ou simples Governador, do 

mundo. Dadas essas escalas de seres, não creio na communicação directa com Deus, mas, 

segundo a nossa afinação espiritual, poderemos ir communicando com seres cadattttt vez mais 

altos. Ha trez caminhos para o occulto: o caminho magico (incluindo practicas como as do 

espiritismo, intellectualmente no nivel da bruxaria, que é magia tambem), caminho esse 

extremamente perigoso, em todos os sentidos; o caminho mystico, que não tem propriamente 

perigos, mas é incerto e lento; e o que se chama o caminho alchymico, o mais difficil e o mais 

perfeito de todos, porque involve uma transmutação da propria personalidade que a preparauuuuu, 

sem grandes riscos, antes com defezas que os outros caminhos não teem. Quanto a “iniciação” 

ou não, posso dizer-lhe só isto, que não sei se responde à sua pergunta: não pertenço a Ordem 

Iniciatica nenhuma. A citação, epigraphe ao meu poema Eros e Psyche, de um trecho (traduzido, 

pois o Ritual é em latim) do Ritual do Terceiro Grau da Ordem Templaria de Portugal, indica 

simplesmente – o que é facto – que me foi permittido folhear os Rituaes dos trez primeiros graus 

dessa Ordem, extincta, ou em dormencia, desde cerca de 1888. Se não estivesse em dormencia, 

eu não citaria o trecho do ritual, pois se não devem citar (indicando a origem) trechos de Rituaes 

que estão em trabalho.  

         Creio assim, meu querido Camarada, ter respondido, ainda com certa incoherencia, às 

suas perguntas. Se ha outras que deseja fazer, não hesite em fazel-as. Responderei conforme 

puder e o melhor que puder. O que poderávvvvv succeder, e isso me desculpará desde já, é não 

responderwwwww tam depressa.  

         Abraça-o o camarada que muito o estima e admira,  

 

 

 

                                                           
1125 PESSOA, 1999b: 346; PESSOA, 2007: 424: «ou seja, a». 
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P.S. (!!!) 

14/1/1935.1126  

 

         Além da copia que normalmente tiro para mim, quando escrevo à machina, de qualquer 

carta que involve explicações da ordem das que esta contém, tirei uma copia supplementar, tanto 

para o caso de esta carta se extraviar, como para o de, possivelmente, ser-lhe precisa para 

qualquer outro fim1127. Essa copia está sempre às suas ordens. 

         Outra coisa. Pode ser que, para qualquer estudo seu, ou outro fim analogo, o Casaes 

Monteiro precise, no futuro, de citar qualquer passo desta carta. Fica desde já auctorizado a fazel-

oxxxxx, masyyyyy com uma reserva, e peço-lhe licença para lh’a accentuar. O paragrapho sobre 

occultismo,1128 na pagina 7 da minha carta, não póde ser reproduzido em lettra impressa. 

Desejando responder o mais claramente possivel à sua pergunta, sahi propositadamente um 

pouco fóra dos limites que são naturaes nesta materia. Trata-se de uma carta particular, e porisso 

não hesitei em fazel-o. Nada obsta a que leia esse paragrapho a quem quizer, desde que essa 

outra pessoa obedeça tambem ao criterio de não reproduzir em lettra impressa o que nesse 

paragrapho vae escripto. Creio que posso contar comsigo para tal fim negativo.  

         Continúo em divida para comsigo da carta ultra-devida sobre os seus ultimos livros. 

Mantenho o que creio que lhe disse na minha carta anterior: quando agora (creio que será só em 

Fevereiro) passar alguns dias no Estoril, porei essa correspondencia em ordem, pois estou em 

divida, nessa materia, não só para comsigo, mas tambem com varias outras pessoas.  

         Occorre-mezzzzz perguntar de novo uma coisa que já lhe perguntei e a que me não 

respondeu: recebeu os meus folhetos de versos em inglez, que ha tempos lhe enviei?  

           “Para meu governo”, como se diz em linguagem commercial, pedia-lhe que me 

indicasse o mais depressa possivel que recebeu esta carta. Obrigado.  

                                           

 

 

 

                                                           
1126 PESSOA, 1999b: 348: «P. S. (!!!) | 14/1/1935.», na mesma linha. 

1127 PESSOA, 1999b: 348: «para qualquer fim». 

1128 PESSOA, 1999b: 348; PESSOA, 2007: 426: «sobre o ocultismo». 
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Nota: 

Carta datilografada a tinta preta, em papel liso de cor amarelada. São oito folhas que têm, na 

margem esquerda, dois furos de dossier. No canto superior direito de cada folha está escrito a 

lápis «E15/2719», pertencentes ao espólio de Adolfo Casais Monteiro. A partir da segunda folha 

está numerada de «2.» a «8.», no canto superior direito. A folha 1 está ligeiramente dobrada no 

canto superior esquerdo, com marcas de dois clips e com um pequeno rasgão junto às marcas 

dos mesmos, visíveis também no verso. Apresenta um vinco na horizontal, a meio da folha. Vincos 

de dobras no papel no canto inferior esquerdo; ponta do lado direito inferior ligeiramente dobrada 

para dentro. Na folha 2 apenas visível a marca com manchas de um clip, e um rasgão mais 

pequeno do que o da primeira folha, junto da marca e visíveis também no verso. Apresenta dois 

vincos, um na horizontal e outro, menos visível, na vertical. A folha 3 apresenta, na frente, a marca 

de um clip, mas sem manchas e o respetivo verso em bom estado, sem marcas visíveis de clip. 

Um vinco na horizontal, a meio da folha e um na vertical, mais visível do meio para cima. A folha 

4 apresenta na frente uma marca de clip apenas na forma do papel, mas sem manchas. Um vinco 

na horizontal, a meio da folha e um na vertical, mais visível do meio para cima. A folha 5 sem 

marcas visíveis de clip, mas com manchas no papel, no miolo do texto. Também tem um vinco na 

horizontal, a meio da folha e um na vertical, mais visível do meio para cima. A frente da folha 6 

sem manchas de clips, mas apresenta marcas no papel, sinal de que foi dobrada na diagonal, da 

direita para a esquerda, desde o canto superior direito até perto do vinco na horizontal. O vinco na 

vertical mais visível nesta folha. O verso não apresenta marcas. A folha 7 tem, na frente e no verso, 

uma ligeira marca de um clip. A folha 8 tem marcas de dois clips, na frente e no verso. Apresenta 

duas pequenas dobras nos cantos superiores esquerdo e direito da folha, assim como no canto 

inferior direito. No verso apresenta, no topo superior direito, do meio para a esquerda, dois 

carimbos iguais a tinta vermelha, um ligeiramente sobreposto ao outro, um no mesmo sentido do 

texto (de cima para baixo) e o outro invertido (ao contrário) «FOLHA DE ARTE E 

CRITIC[A]|REDAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO| MIGUEL BOMBARDA, 51». De notar que o «A» da 

palavra «CRITICA» apenas está visível no carimbo invertido. Por fim, salientar que o vinco na 

horizontal é cada vez mais pronunciado, de folha para folha, podendo ser que a pessoa que as 

dobrou, o fez com todas ao mesmo tempo, para as colocar num envelope. Assinada pelo punho 

de Pessoa, primeiro a tinta azul, depois do Post scriptum, datado já de 14 de janeiro de 1935, 

assinatura a tinta preta. Existe também uma cópia de químico a tinta azul que Pessoa guardou no 

seu arquivo. Está conservada no espólio pessoano com a cota «E3/72-39-46». 
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a po<e>/u\<t>/c\<a>/o\s 

b to<mou> [↑ma] 

c <e>/n\<s>/u\<c>/l\<c>/l\a] possivelmente Pessoa iria escrever «escassa» e substituiu por 

«nulla». Vestígios de borracha no papel. 

d Àparte ] acento colocado posteriormente, à mão, a tinta azul. 

e <C>/M\<h>/e\<e>/s\tre 

f ten<g>/h\a 

g naci<l>/o\nalista 

h acce<itei> [↑ di] 

i olhos <,> postos] vírgula riscada à mão, a tinta azul. 

j <d>/p\ossivel 

k exacta<p>/m\ente 

l a<z>/s\ 

m <b>/n\ovella 

n d<a>/ de\] emendado à mão, a tinta azul, um «e» sobreposto ao «a». 

o co<p>/m\pletando 

p imme<f>/d\iatamente 

q ve<z>/r\ 

r que <a> Mensagem] riscado à mão, entre estas duas palavras, a letra «a», a tinta azul clara e 

azul escura sobreposta (emenda visível apenas na copia de químico). 

s dou<–>] hífen riscado à mão, a tinta azul. 

t O ponto final «.» com um furo que rasgou o papel. Nota-se, impresso no papel, a marca da tecla 

da máquina de escrever, indicando provavelmente a rapidez com que Pessoa estava a escrever a 

carta, como o próprio refere no texto. 

u <E> <p>/P\ensar] emendado à mão, a tinta azul. 

v Ca<x>/s\aes]  emendado à mão, a tinta azul. 

w Se/puder] no original, emendado à mão, com uma barra oblíqua, a tinta azul, a separar as duas 

palavras. 

x <d>/s\ão 

y <em>[→ e em] 

z heter/o\nymos  

aa despersonalizaçã<a>/o\ 
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bb m<o>/i\nha 

cc vivo- <s>/o\s 

dd nos] no original, papel com sinais de marca de borracha, mas apenas a tecla do «s» batida duas 

vezes no mesmo sítio. 

ee me<e>/n\<n>/t\<t>/a\es] no original, tinta mais carregada nesta palavra. 

ff bi<r>/e\n 

gg ori<e>/g\<g>/e\m 

hh heter<e>onymismo] no original, emendado à mão, com dois traços oblíquos, a tinta azul, a riscar 

a letra «e». 

ii Ver nota z. 

jj <h>/j\azem 

kk in<g>/f\ancia 

ll coi<d>/s\as 

mm <w>/q\ue 

nn abusivame<,>/n\te 

oo enc<o>/a\nta 

pp <d>o] no original, emendado à mão, a tinta azul, com duas barras oblíquas a riscar a letra «d». 

qq affe<u>/i\ção 

rr estrange<r>/i\<t>/r\o 

ss po<j>/n\to 

tt <l>/m\e 

uu reali<a>/d\<d>/a\des 

vv <passou> [↑ sahiu] riscado a tinta azul e emendado por cima à mão.  

ww absoluta<l>/m\ente] emendado à mão, a tinta azul, sobrepondo um «m» sobre o «l».  

xx immediatem<a>/e\<e>/n\te] no original, mas ainda com gralha em «temente», por nós 

corrigida. 

yy ann<s>/o\s 

zz E tenho saudades delles.] acrescentado à mão, a tinta azul. 

aaa encont<a>/r\ar 

bbb Monte<u>/i\ro 

ccc mã<o>/e\ 
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ddd retrato<,> d<e>/a\] no original, emendas manuscritas, vírgula cortada com um traço e a letra 

«a» sobreposta à letra «e». 

eee comm<a>/o\da 

fff come<v>/c\ei 

ggg poss<p>/o\ 

hhh cons<i>/e\gu<e>/i\rei] no original, dupla emenda; à mão, a tinta azul, a letra «e» sobreposta 

à letra «i», e datilografada, o «i» sobreposto ao «e». 

iii A<m>/l\berto 

jjj f<r>/o\ram 

kkk Fernand<†>/o\ 

lll Fernand<i>/o\ 

mmm tra<†>tei] no original, letra ilegível riscada, sobreposto um «x» à máquina. 

nnn descobr<u>/i\r 

ooo subconsciente<l>/m\ente 

ppp late<,>/n\te 

qqq interrup<a>/ç\ão 

rrr home<ç>/m\ 

sss coter<e>/i\<i>/e\<e>  

ttt <a>/e\ 

uuu <a>/e\u 

vvv d<l>/e 

www menos<,> que] emenda manuscrita, vírgula riscada a tinta azul, entre as duas palavras. 

xxx t<d>/u\do 

yyy discussão] no original, praticamente não se lê a letra «a». 

zzz na <ç>materia] no original, emenda manuscrita, riscada a tinta azul. 

aaaa <l>/d\a 

bbbb Orpheu,] emenda manuscrita. Vírgula acrescentada a tinta azul. 

cccc coi<d>/s\a 

dddd en<g>/t\ão 

eeee a<i>/o\ 

ffff <b>/d\e 

gggg <c>/C\ampos 
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hhhh hav<a>/i\am 

iiii <e>/d\e 

jjjj <p>/q\ualquer 

kkkk <d>/c\om 

llll poemas, <que, dos>] no original, emenda manuscrita, vírgula acrescentada a tinta azul e dois 

traços a cortar as duas palavras. 

mmmm escripto, [↑ o que] me 

nnnn pelo [↑ duplo] poder] no original, emenda manuscrita, a tinta azul. 

oooo desperso<l>/n\a<n>/l\ização 

pppp <já> a] no original, emenda manuscrita, a tinta azul, com dois traços a riscar a palavra. 

qqqq ori<e>/g\em 

rrrr estoues crevendo] no original. 

ssss co<l>/m\plemento 

tttt Campos,] no original, emenda manuscrita, vírgula acrescentada a tinta azul. 

uuuu que<m>] no original, emenda manuscrita, a tinta azul, com duas barras oblíquas a riscar a letra 

«m». 

vvvv car<p>/o\ 

wwww est<p>/á\  

xxxx <s>/q\uasi ] emendado à mão, a tinta azul, a letra «q» sobreposta à letra «s». 

yyyy <)>/,\ ] dupla emenda. Datilografada a vírgula e depois reforçada por uma emenda à mão, a 

tinta azul, a riscar a parte superior do parêntesis. 

zzzz <tinha> [→ era] 

aaaaa pouco,mais] no original, sem espaço depois da vírgula.  

iiiii nãõ] no original, gralha, embora o til mais esbatido no «õ». 

jjjjj m<>/i\nha 

kkkkk má/sorte] no original, emendado à mão, com uma barra oblíqua, a tinta azul, a separar as 

duas palavras. bbbbb <”>/2\] emendado à mão, a tinta azul, o número «2» sobreposto a «”». 

ccccc azu<a>/x\es] emendado à máquina pelo autor, que cortou a letra «a» com um «x». 

ddddd engenh<e>/a\ria  

eeeee Ensinou-lhe latim um tio [→beirão] que era padre.] no original, frase manuscrita, a tinta azul, 

escrita posteriormente. A palavra «beirão» também inserida depois da frase, com uma barra 

oblíqua a indicar a entrada e palavra escrita na margem esquerda da página. 
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fffff trez?...] no original, emenda manuscrita, ponto de interrogação e ponto de reticências 

acrescentados a tinta azul. 

ggggg (O] espaço a mais, no original. 

hhhhh heteron<i>/y\mo 

lllll <e>/o\] no original, emendado à mão, a tinta azul, a letra «o» sobreposto à letra «e». 

mmmmm Repi<r>/t\o 

nnnnn porém<,>/: \] no original, emendado à mão, a tinta azul. 

ooooo su<n>/b\tili<s>/z\ando-se 

ppppp <e> interpenetradamente] a letra «e» cortada, emenda feita à máquina. 

qqqqq <inglesa> [↑ anglo-saxonica] emenda feita à mão, a tinta azul, dois traços a riscar a palavra. 

rrrrr prob<e>/l\<l>/e\ma 

sssss <a>/é\ 

ttttt cada<s> 

uuuuu No original, palavra sublinhada à mão, a tinta azul. 

vvvvv p<u>/o\derá 

wwwww é [↓ não] responder] acrescentado à mão com chaveta de chamada, a tinta azul, a palavra 

«não». 

xxxxx fazel-o] no original, as letras «a» e «z» demasiado juntas. 

yyyyy ma<z>/s\ 

zzzzz <P>/O\<u>/c\<i>/c\<t>/o\<o>/r\re-me 
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187. Destinatário: Adolpho Casaes Monteiro 

                               Caixa Postal 147,1129 

                                   Lisboa, 20 de Janeiro de 1935.1130 

  

Meu querido Camarada:  

         Muito obrigado pela sua carta. Ainda bem que consegui dizer qualquer coisa1131 que 

deveras interessasse. Cheguei a duvidar de que o fizesse, pela maneira precipitada e corrente 

como lhe escrevi, ao sabor da conversa mental que estava tendo comsigo. 

         Respondo com egual espontaneidade, e portanto falta de methodo e de arrumaçãoa, à 

sua carta agora recebida. Mas, emfim, qualquer coisa respondo. Sigo ao acaso os pontos a que 

tenho que responder1132.  

         Quanto ao seu estudo a meu respeito, que desde já, por o que é de honroso, muito lhe 

agradeço: deixe-o para depois de eub publicar o livro grande em que congregue a vasta extensão 

autonyma do Fernando Pessoa. Salvo qualquer complicação imprevista, deverei ter esse livro feito 

e impresso em Outubro deste anno. E então v[ocê]1133 terá os dados sufficientes: esse livro, a faceta 

subsidiaria representada pela Mensagem, e o bastante, já publicado, dos heteronymos. Com isso 

já o Casaes Monteiro poderá ter uma “impressão de conjuncto”, suppondo que em mim haja 

qualquer coisa tam contornada como um conjuncto.  

         Em tudo isto, reporto-me simplesmente a poesia. Não sou1134 porém limitado a esse 

sorriso das lettras. Mas, quanto a prosa, já me conhece, e o que ha publicado é o bastante. Até à 

data, que indico como provavel para o apparecimento do livro maior, devem estar publicados o 

Banqueiro Anarchista (em nova fórma e redacção), uma novella policiaria (que estou escrevendo 

                                                           
1129 Primeira publicação no Diário Popular. «Página Literária», Lisboa, 9 de setembro de 1943, com lapsos de transcrição, assinalados em Adolfo 

Casais Monteiro; fac-símile in Prelo, Revista da Imprensa Nacional/Casa da Moeda, n.º 2, Lisboa, Janeiro/Março de 1984; A Poesia de Fernando 

Pessoa, 2.ª edição, 1999, p. 246. 

1130 Diário Popular: «Lisboa, 20 de Janeiro de 1935». 

1131 Diário Popular: «dizer alguma coisa». 

1132 Diário Popular: «tenho de responder». 

1133 Diário Popular: «E então V.». 

1134 Diário Popular: «a poesia, não sou». 
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e não é aquella a que me referi na carta anterior) e mais um ou outro escripto1135 que as 

circumstancias possam evocar. 

         É extraordinariamente bem feita a sua observação sobre a ausencia em mim1136 do que 

possa legitimamente chamar-se uma evolução qualquer. Ha poemas meus, escriptos aos vinte 

annos, que são eguaes em valia – tantoc quanto posso appreciar – aos que escrevo hoje. Não 

escrevo melhor do que então, salvo quanto ao conhecimento da lingua portugueza – caso cultural 

e não poetico. Escrevo differentemented. Talveze a solução do caso esteja no seguinte.  

         O que sou essencialmente – por traz das mascaras involuntarias do poeta, do 

raciocinador e do que mais haja – é dramaturgo. O phenomeno da minha despersonalização 

instinctiva, a que alludi em minha carta anterior, para explicação da existencia dos heteronymos f, 

conduz naturalmenteg a essa definição. Sendo assim, não evoluo,h VIAJO. (Por um lapso dai tecla1137 

das maiusculas, sahiu-me1138, sem1139 que eu quizesse, essa palavra em lettra grande. Está certo, e 

assim deixo ficar.) Vou mudando de personalidade, vou (aqui é que póde haver evolução) 

enriquecendo-me na capacidade de crear personalidades novas, novos typos de fingir que 

comprehendo o mundo,j ou, antes, de fingir que se póde comprehendel-o. Porisso dei essa marcha 

em mim como comparavel, não a uma evolução, mas a uma viagem: não subi de um andar para 

outro; segui, em planicie, de um para outro logar. Perdi, é certo, algumas simplezas e 

ingenuidades, que havia nos meusk poemas de adolescencia; isso, porém, não é evoluçãol, mas 

envelhecimento.  

         Creio ter dado, nestas palavras apressadasm, qualquer vislumbre de uma idéa nitida do 

em que concordo com, e acceito, o seu criterio de que em mim não tem havido propriamente 

evolução.  

         Refiro-me, agora, ao caso da publicação de livros meus num futuro proximo. Não ha 

razão para se preoccupar com difficuldades nesse sentido. Se quizer realmente publicar o Caeiro, 

o Ricardo Reis e o Alvaro de Campos, posso fazel-o immediatamente. Succede, porém, que receio 

a nenhuma venda de livros desse genero e typo. A hesitação está só ahi. Quanto ao livro grande 

                                                           
1135 PESSOA, 1999b: 350: «e mais um ou outro escritos».  

1136 Diário Popular: «a ausência que há em mim». 

1137 PESSOA, 1998: 266: «um lapso na tecla». 

1138 Diário Popular: «das maiúsculas saiu-me». 

1139 PESSOA, 1999b: 350: «saiu-me sem».  
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de versos, esse, como qualquer outro, tem desde já a publicação garantidan. Se penso mais nesse 

do que noutro, é que acho mais vantagem mental na publicação delle, e, apesar de tudo, menos 

risco de inexito na sua edição.  

         Quanto à publicação do “Banqueiro Anarchista” em inglez, tambem ahi não haverá, 

creio eu, mas por outras razões, difficuldade notavel. Se na obra houver capacidade de interesse 

para o mercado inglez, o agente literario, a quem eu a enviar, a collocará mais tarde ou mais cedo. 

Não será preciso recorrer ao appoio do Richard Aldington1140, cuja indicação, todavia,1141 muito lhe 

agradeço. Os agentes literarios (respondo agora à sua pergunta sobre o que são) são individuos, 

ou firmas, que collocam os livros ou escriptos dos auctores junto de editores ou directores de 

jornaes, que elles, melhor que os auctores, avaliam quaes devam1142 ser, mediante uma 

commissãoo, em geral de dez por cento. Neste ponto, sei o que hei de fazer e a quem me hei de 

dirigir – coisa rara, aliás, em mim, em qualquer circumstancia practica da vida.  

         Abraça-o o camarada amigo e admirador,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1140 “Richard Aldington (1892-1962), citado por Casais Monteiro, foi um poeta, romancista e biógrafo inglês, autor, entre outras obras, de Images of 

War (1919), Death of a Hero (1929) e de biografias de Wellington (1946), D. H. Lawrence da Arábia (1955). Viveu alguns meses em Coimbra, 

onde recebeu lições de portugês de Casais.” MONTEIRO, 1999: 243. 

1141 Diário Popular: «cuja indicação todavia,». 

1142 Diário Popular: «devem». 
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Notas: 

Carta datilografada, a tinta preta, em duas folhas lisas. Original no espólio de Adolfo Casais 

Monteiro, com a cota «E15/2720» no canto superior direito e, na segunda folha, no canto superior 

esquerdo. Apresentam dois furos para dossier nas respetivas margens esquerdas. Visível um vinco 

de dobra na horizontal e outro na vertical. Marca de água, visível em contraste «GRAHAMS BOND 

REGISTERED». Na segunda folha o número «2.» dactilografado. As manchas e o contorno esbatido 

no topo superior esquerdo da primeira folha parecem indicar a marca de um clip, menos 

perceptível na segunda folha. As duas folhas apresentam um pequeno rasgão na parte superior, 

ligeiramente para a esquerda. A segunda folha está numerada «2.». Dactiloscrito assinado pela 

mão do poeta, a tinta azul. Existem também duas cópias de químico, a tinta azul, com as respetivas 

cotas: 14/131 e 72/47, 14/132 e 72/48, 14/2 e 72/49, 14/3 e 72/50.  

a e [↑ de] arrumação 

b <u>/e\<m>/u\ 

c tant<p>/o\ 

d differenteme<j>/n\te 

e Talve<a>/z\ 

f he<r>/t\eronymos 

g natural<e>/m\ente 

h <.>/, \ 

i <n>/d\a 

j <.>/, \ 

k <p>/m\eus 

l é/eevolução] no original, emenda datilografada, com uma barra oblíqua sobreposta à letra «e». 

m apres<a>/s\adas 

n garanti<f>/d\a 

o commiss<â>/ã\o 
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188. Destinatário: Alberto de Serpa1143 

 

                               Caixa Postal 147, 

                                Lisboa, 20 de Janeiro de 1935. 

 

Meu presado Camarada: 

 

Muito obrigado pela sua carta do dia 1 deste mez. 

 O muito que tenho tido que fazer tem me até1 agora impedido de lhe2 escrever, quer 

agradecendo o envio do seu livro ”Varanda”, quer dizendo qualquer coisa, que de facto qualquer 

coisa seja, sobre elle. Succede comsigo o que se dá com varios outros nossos camaradas que me 

teem enviado livros recentemente. Estou em atrazo critico, epistolarmente fallando, para com 

todos. Como, porém, conto passar, do fim deste mez para o principio do outro, alguns dias 

consecutivos no Estoril, destino esse periodo a preencher estas lacunas todas. Nessa altura lhe 

escreverei. 

 Posso, porém, dizer-lhe desde já que muito appreciei o seu livro. 

 Renovando os meus agradecimentos pela offerta do seu livro e pela sua carta, peço que 

creia no melhor appreço,3 sympathia e camaradagem do 

 

        Fernando Pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1143 Transcrita a partir do original, à guarda da Biblioteca Municipal do Porto. Espólio Alberto de Serpa. 



 | 527 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta preta, numa folha de papel lisa. Tem três emendas manuscritas a 

caneta azul. Carta assinada pelo punho do poeta também a tinta azul. Apresenta um vinco de 

dobra na horizontal, a meio da folha. O verso da folha está em branco. Pertence ao Espólio de 

Alberto de Serpa, à guarda da Biblioteca Municipal do Porto, com a cota «M-SER-936». Em bom 

estado de conservação. 

1 tem me<,> até] emenda manuscrita a tinta azul, depois de escrever a carta. 

2 lhe<s>] emenda manuscrita a tinta azul, depois de escrever a carta. 

3 a<->/p\[→ -]preço,] emenda manuscrita a tinta azul, depois de escrever a carta. 
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189. Destinatário: Adolpho Casaes Monteiro 

 

                                                 Caixa Postal 147, 

                                                 Lisboa, 30 de Outubro de 1935. 

 

Meu caro Casaes Monteiro:  

         Muito obrigado pelo seu postal de 25, relembrando o interesse que vocês teem pela 

minha collaboração na Presença. Já tinha promettido, pessoalmente, aqui ha dias, ao Gaspar 

Simões, dar essa collaboração, de sorte que, não1144 indo já a tempo para o numero que está a 

sahir, pudesse todaviaa apparecer no que deve sahir pelo Natal.  

         Succede, porém, uma coisa – succedeu ha cinco minutos – que me confirma em uma 

decisão que estava incerta, e que me inhibe de dar collaboração para a Presença, ou para qualquer 

outra publicação aqui do paiz, ou de publicar qualquer livro.1145  

         Desde o discurso que o Salazar fez em 21 de Fevereiro d’esteb anno1146, na distribuição 

de premios no Secretariado de Propaganda Nacional, ficámos sabendo, todos nós que 

escrevemos, que estava substituida a regra restrictiva da Censura, “não se póde dizer isto ou 

aquillo”, pela regra sovietica do Poder, “tem que se dizer aquillo ou isto”. Em palavras mais claras, 

tudo quanto escrevermos, não só não tem que contrariar os principios (cuja natureza ignoro) do 

Estado Novo (cujac definição desconheço), mas tem que ser subordinadod às directrizes traçadas 

pelos orientadores do citado Estado Novo. Isto quere dizer, supponho, que não poderá haver 

legitimamente manifestação literaria em Portugal que não inclúa qualquer referencia ao equilibrio 

                                                           
1144 PESSOA, 1998: 282: «de sorte, não». 

1145 É sabido que Fernando Pessoa publicou um livro de poemas – Mensagem – e que este ganhou um segundo prémio do júri, cuja designação 

não foi a mais feliz, “prémio de segunda categoria”. A revista coimbrã sente a injustiça da decisão como sua e escreve: “Pela originalidade, a 

segurança e a força quer das intenções, sentimentos e ideas quer dos meios de expressão, – é um dêsses livros superiores que só muito de longe 

em longe aparecem. Algumas vezes o senso da justa medida não nos assistirá, quando proclamamos superiores certos livros. Quem poderá estar 

certo de não errar? Porém agora, é exatamente o senso da justa medida que nos assiste. Os jornais que badalam aos quatro ventos os livros de 

seus “prezados” colaboradores, colaboradoras, camaradas de redacção, etc., (começando pelos semanários literários) – pouco se ocuparam dêste. 

Talvez seja natural, por ser costume. Mas não é natural que a presença o faça. Pedimos desculpa aos nossos leitores de adiar para o próximo 

numero a publicação da crítica já feita à Mensagem.” Revista Presença, n.º 46 (Outubro de 1935). 

1146 “Os princípios morais e patrióticos que estão na base deste movimento reformador [do Estado Novo] impõem à actividade mental e às produções 

da inteligência e da sensibilidade dos portugueses certas limitações, e suponho deverem mesmo traçar-lhe algumas directrizes. (...) E se, por se 

generalizar este estado de consciência, se vier a escrever menos... Mas virá algum mal ao Mundo de se escrever menos, se se escrever e, sobretudo, 

se ler melhor? Relembro a frase de Séneca: «em estantes altas até ao tecto, adornam o aposento do preguiçoso todos os arrazoados e crónicas». 

Excertos do discurso publicado em A Poesia de Fernando Pessoa, 1985, p. 251 e no Diário de Notícias, de 22.2.1935. 
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orçamental, à composição corporativa (tambem não sei o que seja) da sociedade portugueza e a 

outras engrenagens da1147 mesma especie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

Carta datilografada, a tinta preta, numa folha lisa. Com a cota «1141-36». Visível um vinco de dobra 

na horizontal. Marca de água, visível em contraste «GRAHAMS BANK POST». Carta inacabada e 

não assinada.  

a t<u>/o\davia 

b d/’\este 

c cu<h>/j\a 

d subordinado<s> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1147 PESSOA, 1998: 282: «na mesma especie.». 
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5.2. Transcrição dos rascunhos 

 

A apresentação do corpus segue a seguinte estrutura: identificação do destinatário, 

transcrição do rascunho. No final de cada rascunho procedemos à descrição do respetivo suporte 

físico, sempre que possível. A indicação das variantes de cada texto é identificada no corpo de 

cada rascunho, em nota de rodapé.  

Nas notas, os itálicos são nossos, podendo ocorrer os símbolos estabelecidos na Edição 

Crítica da obra pessoana. 
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1. Destinatário: Não identificado (carta aberta)1148 

2 de Abril de 1901. 

 

Equivocal Love Letter1149 

To ― 

The great love I have hitherto expressed for you 

is false, & I find my indifference towards you 

increases daily. The more I see of you the more 

you appear in my eyes an object of contempt. 

I feel myself everyway disposed & determined 

to hate you. Believe me I never had an intention 

to offer you my hand. Our last conversation has 

left a tedious insipidity, which has by no means 

given me the most exaltic idea of your character, 

your temper would make me extremely unhappy 

& if we are united I shall experience nothing but 

the hatred of my parents, added to everlasting dis- 

pleasure in living with you. I have, indeed, a heart 

to bestow, but I do not desire you to imagine it 

at your service I could not give it to one more 

inconsistent & capricious than yourself & less 

capable to do honour to my choice & family. 

Yes, I hope you will be persuaded that 

I speak sincerely and you will do me a favour 

to avoid me. I shall excuse you taking the trouble 

to answer this; your letters are always full of 

                                                           
1148 Fac-símile em ZENITH, 2012: 134;  transcrição e tradução em PESSOA, 2013: 24.  

1149 “surge nas páginas de um pseudojornal [identificado pelas cotas 113F-40 a 43] que Fernando Pessoa elaborou em Abril de 1901, com a idade 

de doze anos.” PESSOA, 2013: 23. 
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impertinence, & you have not a shadow of 

wit & good sense. Adieu! Adieu! believe me 

so averse to you that it is impossible for me ever  

to be your most affectionate friend & humble servant. 

                                                       H. W. M.1150 

 

N[ota] B[ene] After reading commence again on the  

first line, & read every alternate line to the end. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1150 “A carta atribuída a H. W. M. não é, porém, uma criação inteiramente original, já que este tipo de missiva, sob o título genérico de «Copy of a 

Curious Love Letter from a Gentleman to a Lady» [«Cópia de Uma Curiosa Carta de Amor de Um Cavalheiro para Uma Dama»], circulava no Reino 

Unido e nos Estados Unidos da América desde c. 1840, em broadsides ou folhas volantes, apenas com ligeiras variações (incluindo o nome do 

autor). O jovem Pessoa terá, portanto, entrado no jogo da variação de um modelo.” PESSOA, 2013: 23. 
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2. Destinatário: Amigo em Lisbôa1151 

 

Sabbado, 5 de Julho de 1902. 

 

Chronica ― I. carta 

Carta de um provinciano para um amigo em Lisbôa. 

 

Mê cara imigo ― 

     Xetimo e dexejo muta e xalubruiosa xaude. Qanto á ê ixo cá vai munto bê. 

     Huve a pôco a apanha das battatas e ê cá já pro cá já cá vendi algumas alkeires – bediccto 

sexa deus. 

     Keres xabber tabem como ê pro cá aqui vou á respeta de namouros! 

     Poiss xaberás – aggóra a minha comvarshada e a Maria da Incranaxãu a filha do Jozé do 

Moleiros. A axim é qui é; os noxos curasexões estão mexmo dizendo um pa’a o outro: E’na pá1152 

como eu por cá aqui ti amo. 

     Xaude a todos os imigos e anamicos 

     e parra ti um xaudoce abrasso do teu imigo 

                                Zé Fuinha1153 

     Eh? Que tal – Dr Pancracio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1151 Fac-símile em PESSOA, 1990, tomo 2: 142 e 158; transcrição em PESSOA, 2013: 53. 

1152 PESSOA, 2013: 53 e 664: «É na pá». Indicação, em nota final: «e ] sem acento agudo.» 

1153 Em MARTINS  e ZENITH, 2012: 48-49, esta personagem é identificada como Zé Fininha. 
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3. Destinatário: Ormond  

1154  

My dear Ormond,  

        Havinga fortunately attained the conclusion of your petulant composition, the main intention 

of which is to disprove that which has been proved disproved, I have thence drawnb the felicitous 

inferencec that the sooner a terminationd is put to this asinine discussion, the better it will be for 

the stability of our intellectse. Most controversies are agreeable and even refreshing to the 

concerned minds, the exertion of striving forf the superiority calling forth all the unexercised powersg 

of the brain, but when they fall into inanity or rise to the most crass obscurityh, they are more apt 

to nebulate the mindi and procure ridicule on the reasoning powers of the various antagonists. In 

our inapposite strife after a supreme style, to which the subject-matter has beenj entirelyk sacrificedl, 

we have at last reached a point when all sight ism lost of our original objectn, as well as of the 

motives which prompted us to enter the lists of argument in this idiotic garbo. In other words, our 

adverse (conflicting)p reasons and beliefs, formulatedq in the most abstruse and unpleasant 

language, glare but do not burn, astonish but do not convince. Henceforth, my dear Ormond, be it 

our laudable aim to exercise our brains in the manner you have suggested, rather than cloy1155 them 

by the passing of unauthorized remarks and sarcasms (ironies)r upon each others’ interests and 

abilities.  

        Falling in with your valuable suggestion, I yesterdays betook1156 myself to the verandah of the 

London Chambers, and thencet sprinkled my gaze on the surrounding beauties. Being of a decided 

aesthetic temperament, I was rather hurt by the unbecoming symmetry of the circumambient1157 

structures – a symmetry so contrary to the ordinary rules of Nature that I feltu myself compelled to 

turn elsewhere for a satisfactory object on which to settle my wanderingv glance. There was none. 

The only objects made by nature that my eye could encounter were a black sky, 2 blacker kaffirs 

and a drop of rain that blinded me for a good five minutes. After I had regained1158 my normal sight, 

which I did not succeed in doing without considerable trouble, since my first apparent treatment 

                                                           
1154 PESSOA, 1996: 130 «November 27th 1909.»; PESSOA, 1998a: 33: «November 27th 1909»; PESSOA, 2007: 31: «27-11-1903». 

1155 PESSOA, 1996: 131; PESSOA, 1998a: 34 «dry»; PESSOA, 2007: 32 «cloy».  

1156 PESSOA, 1996: 131 «betook»; PESSOA, 1998a: 34 «bettok»; PESSOA, 2007: 32 «betook». 

1157 PESSOA, 1996: 131;  PESSOA, 1998a: 34 «circum ambient»; PESSOA, 2007: 32 «circumambient».  

1158 PESSOA, 1996: 131; PESSOA, 1998a: 34; PESSOA, 2007: 32 «rejoined». 
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for a sore eye was to bump my head on one of the iron pillars1159 that support the verandah (D[evil] 

take the architect who put it there), I brought my mind slowly back to the fact that I was there forw 

some purpose and no less to the more distressing realisation that I was drenched to the skin. I 

begx, therefore, that you would again noty require of me1160 such a difficult undertaking, for, believe 

me, a sore eye, a swelled head and a darned cold are not the exact rewards I expected from Nature 

for my kindest attentions. In your ensuing epistle, I would solicit your opinions on the above subject, 

in the carrying out of which I have unfortunately experienced the most ungratifying checks.  

        I remain, my dear Ormond, 

                 Yours truly (but very sore) 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1159 PESSOA, 1996: 131; PESSOA, 1998a: 34 «on the iron pillars»; PESSOA, 2007: 33 «on one of the iron pillars». 

1160 PESSOA, 1996: 131 «not require of me»; PESSOA, 1998a: 34 «not require me»; PESSOA, 2007: 33 «not require of me». 
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Notas: 

Rascunho de carta manuscrito, a tinta preta e a lápis, numa folha lisa escrita frente e verso. Cota 

«114³-3». Visíveis dois vincos de dobra na horizontal e um na vertical. 

a <I have> [→ Having] 

b I <have come to> [↑ have thence drawn] dois traços a riscar a expressão e emendado a lápis. 

c <conclusion> [↑ inference] entre chavetas, indicando que ambos os termos eram variants 

possíveis. 

d a<n end> [↑ ter<n>/m\ination] 

e <minds> [→ intellects] <(minds)> ] o fato de a palavra «minds» aparecer escrita e riscada duas 

vezes parece indicar que Pessoa estava com dúvidas em relação a que palavra usar. 

f <attain> [→ striving for] 

g the [↑ unexercised] powers 

h <incomprehensibility> [↑ the most crass obscurity] emenda feita a lápis, com um traço a riscar 

a palavra. 

i <brains of> [↑ mind]  

j <rises> [↑ has been] entre chavetas, indicando que ambos os termos eram variantes. 

k ent<r>/i\rely 

l <secondary> [↑ sacrificed] 

m <of> /is\  

n <motives> [→ object] 

o <manner> [→ garb] 

p adverse (conflicting) ] mantivemos as duas variantes no texto dado que nenhuma foi riscada. 

q formulated ] daqui em diante o texto continua a lápis. 

r sarcasms (ironies) ] mantivemos as duas variantes no texto dado que nenhuma foi riscada. 

s I [↑ yesterday]  

t <therein> [→ thence] 

u fe<t>/l\t  

v <questioning> [↑ wandering] 

w fo<e>/r\ 

x <Don’t ask me again> [→ I beg] 

y would [↑ again] not  
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4. Destinatário: Man1161 

Durban,  

July 14th 1904. 

Dear Man, 

        I should not again have troubled you by interfering in the scholarly discussion about Horace 

and the local trinity, had not “C. H. H. ‘s” erudite retort appeared. If, by quoting Professor White 

and the other critic, he mean to acquaint us with his knowledge of criticism, the effort is 

undoubtedly useless, or is rendered so by his appended “lesson on literary criticism”. I maya as 

well remark that the Muses, who have since the most remote eras had to listen to pseudo-poetical 

effusionsb such as those of “C. H. H.” and “Fairplay”, are now too hardened to blush at the 

translations of Mr. Hillier. Again “C. H. H. ‘s” comments on “Fairplay’s” obscurity are exceedingly 

unfair, when we consider that “Fairplay” mustc be an admirer of Robert Browning and nonsense. 

Lastly, I beg leave to state that “C. H. H. ‘s” assertion, based on the criticism he quotesd, that 

exacte rhime is not an essentialf to a rhimed poem is unfortunately undeserving of the fashionable 

nameg of paradox. As to the line lackingh in syllables, I am willing to think that but an example of 

“Fairplay’s” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1161 “Rascunho de uma carta de Charles Robert Anon para Man, de 14 de Julho de 1904, reagindo às «pseudo-poetical effussions» [«efusões pseudo-

literárias»] de C. H. H. [sem cota]. Encontra-se na coleção particular de Manuela Nogueira.” PESSOA, 2013: 154. 
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Notas: 

Rascunho de carta incompleto, manuscrito a tinta preta, numa folha lisa. Letra cuidada e bem 

desenhada. Visíveis dois vincos de dobra, um na horizontal e outro na vertical. No canto superior 

esquerdo, ligeiramente dobrado para dentro, escrito a lápis, está «Woman in Black.», com um 

traço por baixo e, logo a seguir, em coluna, na vertical «Happy realities|Happy 

dreams|Appearance of. M. vs. & discussion|Bad realities|Bad dreams». Não assinada. O verso 

contem dois poemas escritos a lápis, no sentido horizontal da folha, uma frase e letras e números. 

Apresenta algumas manchas vermelhas no canto superior direito. Pertence à coleção particular 

de Manuela Nogueira. Fac-símile publicado em PESSOA, 2013: 154.  

 

a <might> [↑ may] 

b to listen to [↑ <the> pseudo-poetical] effusions 

c <is>/m\ust 

d <of somebody> [↑ he quotes] 

e that <rhyme> [→ exact]  

f not [↑ an] essential 

g the [↑ fashionable] name 

h line <w> lacking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 539 

 

5. Destinatário: Não identificado1162  

abril de 1905.1163 

Copy1164 

 

Sir,  

     I, Willyum Jinks Esk, ov London, England, abovementioned below, humbly begs Your Honour 

to hinsert this in your s teeming paper - 

     This is to certainify thet were ass sum ill intuitioned puss ons has due nigh this the culty sea 

nou the in stinks ov a gent. an much less anone re spectacle ov consedling nation for the ◊ fill ins 

ov a gentlman and as his dam selvs knot gentlemenn butt fulls – has I hav saying, ◊ this sort ov 

anny mauls thet cant bee quite butt muss bee hup too summ wroten planks having gon found ered 

day him awl the bless head yeer – I meen to say ware ass sum pusson are pussons al ont this 

hear town thet aint not got a bit ov scents – wear ass thees damm won ore more nau do heels ave 

brootalitaly ass hurted has well has mend acre housely hand falls lily in sinuous hated has ow 

myself Mist her W. Jinks, Esk, sum time ten ants ov Mary Jane Court, Thief Alley, Longdone, 

England, has been impraeasoned hin jail, that I the said Mr. Jinks a 4 mentioned and spoken ov 

above was in gale for 7 days... 

     This dokiemeant his has I has said summer wear above, too gertyfy thet such a staid ment is 

a lie hand is rummaging (I means, dam aging) to my oner. Such a lie his, I reap eats, hun true and 

slavanderous, because I was in jail only 6 days 23 ours. Which proves those peeple liers. Wear 4 

I sets forth this happy daird, and has the honer to sine. 

     Given, as ye sea, hundre my hand 

 

  W. Jinks Esq1165 

                                                           
1162 [cota 1141-81a e 81av] “Muitos são os doutores e professores que circulam pelas ficções pessoanas. O professor americano «William K. Jinks»... 

é mais uma dessas personagens. (...) carta assinada por Willyum Jinks Esq., enviada a partir de uma cadeia da cidade de Londres. À primeira 

vista, é-nos difícil compreender porque é que um benfeitor endinheirado, que editava uma revista londrina em prol da regeneração da sociedade, 

termina numa masmorra e redige uma carta que parece escrita por alguém que nunca teve contacto com a cultura escrita ou que nunca saiu de 

uma região afastada da capital inglesa.” PESSOA, 2013: 189. 

1163 “Por qualquer desgraça não explicada, acaba por ir parar a uma cadeia londrina, onde escreve uma carta em inglês, datável de abril de 1905.” 

MARTINS  e ZENITH, 2012: 61.  

1164 Carta transcrita (apresenta também uma versão conjectural do original em inglês) e traduzida em PESSOA, 2012:195-198. 

1165 “As falhas de ortografia na carta, sendo propositadas, não são referidas.” PESSOA, 2013: 671. 
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6. Destinatário: The Natal Mercury  

Durban, 7.th July, 1905.1166 

 

“The Man in the Moon”,1167  

“Natal Mercury” Office,  

               Durban.1168  

 

Sir,  

        I have been somewhat astonished, in the perusal of the “Natal Mercury”,1169 and especially of 

your column, to perceive how meanly, and in what slavish way, sarcasm and irony are heaped on 

the Russians, on their army, and on their Emperor. I know too well that it is the nature of men,1170 

where are not culture and dignity, to laugh at misery and at disaster, so that these be to the harm 

of others, and implicate themselves in no way. Even where some consideration exists for the soul-

clear bounds of tragedy and of comedy, and nothing but that consideration – no feeling and no 

thought besidesa – laughter is repressed at those things which outlie the bounds of the ridiculous.  

        Every reverse and disaster of the Russian army or navy is in such a way made the subject of 

a jestb among us, that we seem to have nothing more amusing. Some of the Russian admirals, 

even after their death or theirc capture, have caused us outbursts of sniggering. The Czar himself, 

when dismayedd by revolution and bye war, and whenf in distress and ing grief over his armies, 

appears to be taken by the Britishh people as an animate jokei of great value.  

        To us, Englishmen, of all men the most egotistic, the thought has never occurred that misery 

and grief ennoble, despicable and self-caused though they be. A drunken woman reeling through 

the streets is a pitiable sight. The same woman falling awkwardly in her drunkenness is, mayhap, 

an amusing spectacle. But this very same woman, drunkenj and awkward though she be, when 

weeping the death of her child is no contemptible nor ridiculous creature, but a tragic figure as 

great as your Hamlets and your King Lears.  

                                                           
1166 PESSOA, 1993: 168, justificado à esquerda) «Durban, 7th. July, 1905 »; PESSOA, 1998a: 13, justificado à esquerda) «Durban, 7th. July, 1905. 

»; PESSOA, 2007: 34, justificada à direita «Durban, 7-7-1905 ».  

1167 PESSOA, 1998a: 13 (justificado à direita). 

1168 PESSOA, 2007: 34 «Natal Mercury Office, Durban » 

1169 PESSOA, 1998a: 13 «Natal Mercury»; PESSOA, 2007: 34 «Natal Mercury». 

1170 PESSOA, 1993: 168, PESSOA, 1998a: 13 «the nature of men; ». 
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        If I may be permitted to make one more consideration, I should like to point out that pure 

shame should restrain us from laughter at the Russian woes, and from the making of jokes upon 

them. It is quite clear, I believe, that our hearty amusement may be constructed, not even by one 

malicious, into a joy from the relief we now have from fears of an Indian disturbance. Russia does 

not now threaten our Eastern1171 possession; and is it therefore that we laugh? Surely this thought 

is too obvious; it must have occurred to us ere we laughed – the greater shame that we laugh 

notwithstanding. 

        As an answer, however meagre, to these ridiculings, I send you three sonnets, for which I ask 

such publicity as has been extended to writers on the other side.1172  

        On the whole, I am extremely sorry to have such proofs of human ignobleness and unfeeling. 

We should not, were we in truth manly, laugh at the woes of others; but we cannot, as it seems,k 

force manliness on ourselves. Yetl if misery and grief delight us, and the woes of our enemies 

amuse, let us be so far noble as to say no thing,m and lock1173 within us our joy – let us not, however 

it may be, burst into laughter, least of all into the unsteady sniggering of those whose fears are 

dispelled, than which1174 there is nothing more base.  

 

Yours faithfully,1175 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1171 PESSOA, 1998a: 14 «Easter». 

1172 “No que concerne às tentativas de publicação de textos de Charles Robert Anon em jornais e revistas de língua inglesa, refira-se, ainda, que 

Pessoa, assinando sob o pseudónimo de Anon, enviou para The Natal Mercury, a 7 de Julho de 1905, uma carta acompanhada por três sonetos 

políticos sobre a guerra russo-japonesa de 1904-1905, os quais nunca chegaram a ser publicados.” PESSOA, 2016: 140-41.   

1173 PESSOA, 1993: 168; PESSOA, 1998a: 14 «look». 

1174 PESSOA, 1998a: 14 «wich». Trata-se de uma gralha. 

1175 PESSOA, 1998a: 14, justificado à esquerda; PESSOA, 2007: 36, justificado à direita. 
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Notas: 

Quatro folhas manuscritas a tinta preta, com as cotas «114¹-52», «114¹-53», «114¹-54» e «114¹-

55» no canto superior direito de cada folha, respetivamente. Cada folha numerada pelo autor: 

«1.», «2.», «3.» e «4» no canto superior direito. A folha 1 apresenta um rasgão no canto superior 

esquerdo, provavelmente feito pelo desgaste de um agrafo. Na folha 2 falta um pedaço de papel 

na margem inferior esquerda, sensivelmente do meio para baixo, mas não compromete a leitura. 

Visível marca de um pequeno agrafo no canto superior esquerdo. Tanto a folha 3 como a folha 4 

apresentam um pequeno rasgão, no canto superior direito, provocada por um agrafo. Com marca 

de água: “SILVERBURN LINEN”. Um vinco de dobra na horizontal e outro na vertical, em todas as 

folhas. 

 

a besides<,> – 

b <joke> [↑ jest] no original, emenda manuscrita a lápis, acrescentada posteriormente. 

c or [↑ their] capture 

d <in the> [→ dismayed] 

e and [↑ by] emenda feita a tinta vermelha. 

f and [↑ when] palavra acrescentada posteriormente, a tinta vermelha. 

g and [↑ in], palavra acrescentada posteriormente, a tinta vermelha. 

h <English> [↑ British] riscada com dois traços e escrita a tinta vermelha. 

i animate [↑ joke] acrescentada posteriormente, a tinta preta. 

j <drunk> [↑ drunken] riscada com dois traços e escrita a tinta vermelha. 

k cannot [, as it seems,] acrescentada posteriormente, a tinta vermelha. 

l <But> [↑ Yet] emenda feita a lápis. 

m no thing [→,] acrescentada posteriormente, a tinta vermelha. 
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7. Destinatário: Monsieur Maurice Ducot1176  

 

Lisbonne le 19 Janvier 1906  

Monsieur Maurice Ducot  

Bordeaux  

 

Ci-joint je vous envoye les échantillons des timbres postales que je possède avec 

l’indication de la manière dont vous ferez votre prix.  

En attendant votre reponse je suis monsieur  

Votre devoné 

Mario Freitas1177 

Rua de S. Bento 98, 2º Esq.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1176 Identificada no espólio pessoano como Carta n.º 1 [23/13, E3. 367].  

1177 Fernando Pessoa terá usado o nome do primo para assinar a carta. 
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8. Destinatário: Editor Punch1178 

Rua S. Bento, 98, 2.º, 

                                                       Lisbon, Portugal. 

                                                       21st February, 1906. 

The Editor, “Punch”,  

              Bouverie Street1179, 

                          London. 

Sir,  

        I submit the poem enclosed to your appreciation. In it I have tried merely to attain the 

ridiculous by the union of the serious and of the grotesque. I have attempted, moreover, to link the 

ridiculousness of expression thus produced to a lofty, elegiac verse-movement. You will judge how 

far I have succeeded.  

        I am aware that my manuscript should have been typewritten, but my means do not allow it. 

I am further conscious that I have no literary experience (none can be expected from a boy of 

sixteen);1180 and that, for this reason, in the writing of my manuscript I may have injured Convention 

rudely: all this I hope will be excused.  

        I have signed my manuscript with a pseudonym; but when a foreigner writes anything – 

especially a poem – it is better not to father it directly.  

        If my poem be refused, I am afraid you must put it in the waste-paper basket, inasmuch as 

English stamps are here unobtainable. In hope of success, however, I enclose what I can – an 

addressed1181 envelope.  

        Awaiting your decision,  

              I am,  

                    Sir,  

                    Yours faithfully,  

                         

 

                                                           
1178 “No caso da carta dirigida à revista Punch (...) é possível que o autor tenha desistido de a enviar, mas é igualmente possível que a carta 

manuscrita conservada por ele seja uma cópia de uma outra que enviou.” PESSOA, 2007: 446.  

1179 PESSOA, 1993: 155; PESSOA, 1998a: 19; PESSOA, 2007: 37: «Bonverie Street». 

1180 Pessoa tinha, à data, 17 anos e não 16, como afirma. 

1181 PESSOA, 1998a: 20 «adressed». 
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Notas: 

Rascunho de carta manuscrito, uma folha quadriculada, escrito na frente e verso, a tinta preta. 

Com a cota «1143-25», na frente. No verso, a cota «1143-26», e no canto superior direito o número 

«2», com dois pontos por baixo. Visíveis dois vincos de dobra na horizontal. 
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9. Destinatário: Editora The Rationalist Press Association1182 

 

Lisbon, 2nd June, 1906. 

Rua S. Bento, 98, 2.º E.1183 

 

Having often remarked1184 

Sir,  

        Having often remarked in the spare pages of the cheap editions you publish, a brief statement 

of the object of your association, and holding that object to be meritorious, I should very much 

desire, if possible, to become a member. But, as I know the conditions of membership only from 

the earlier of your publications, such as Laing’s exposition of modern science and thought, and 

having moreover not been in connection with England in regard to current literature for almost a 

year, during which, for all I know, you may have made changes in your organisation, I beg to apply 

herein for as full particulars as you can give me.  

Yours faithfully 

 

1185 

 

 

 

 

Notas: 

Rascunho de carta manuscrito, a tinta preta, numa folha de papel quadriculado. Com a cota «114¹-

56». No verso da folha, palavras escritas em inglês com a tradução à frente. Ensaios de caligrafia, 

com palavras repetidas, escritas à mão. 

 

                                                           
1182 PESSOA, 1998a: 21 «A Editora Inglesa», sem especificar o destinatário; PESSOA, 2007: 39 e 447, atribui o destinatário à Rationalist Press 

Association: “Na lista referida no número anterior, a quarta carta por escrever destinava-se à «R.P.A.»”. 

1183 PESSOA, 1998a: 21: «Rua S. Bento, 98, 2.º D.»; PESSOA, 2007: 39 «Rua S. Bento, 98, 2.º, E.». 

1184 Frase solta, provavelmente escrita depois de redigir a carta. 

1185 Ensaios de assinatura (muito frequentes em Fernando Pessoa) 



 | 547 

 

9a. Destinatário: Editora The Rationalist Press Association1186 

 

2-6-1906 

The Secretary 

       Rationalist Press Association. 

                         Rationalist 

       Sir,  

               I have received your letter and booklets  

      concerning the R.P.A. and tender you  

      my thanks for them. 

                                       Thanks for them 

             Thanks      Thanks 

 

                                       Thanks 

 

                    C. R. Anon 

                               CR. Anon 

 

                            C. R. Anon 

       Anon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1186 Fac-similado e transcrito em PESSOA, 2013: 155. [cota 151-42v]. 
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10. Destinatário: Entreprise Générale  

 

1187 

Entreprise Générale,1188 

               Luvisy, 

                  S. et O. 

                     France. 

Messieurs, 

Ayant vu votre annonce au journal de Lisbonne “O Diario de Noticias”, j’ai l’honneur de 

demander des renseignements sur la position que vous offrez.a 

 Je serais très content de dédier mon loisir qui, d’ailleurs, n’est pas petit,b à votre entreprise; 

mais je ne puis rien dire ni rien promettre là-dessusc avant de savoir nettement l’objectd de votre 

compagne et les conditions s’il y en a. 

 J’espère, néanmoins, une réponse favorable.1189  

 Ainsi ne faut-il prendre cese expressions pour des doutes surf quelque chose de votre part, 

mais bien autrement surg ma capabilité de remplir la position offerte par vous. 

 Veuillez agréer,h Messieurs, l’assurancei de sincères  

                       

                                                          

 

 

 

 

 

                                                           
1187 PESSOA, 1998a: 22, data justificada à esquerda. 

1188 PESSOA, 1998a: 22, morada justificada à direita. 

1189 PESSOA, 1998a: 23, não fez abertura de parágrafo. 
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Notas: 

Rascunho de carta manuscrito, a tinta preta, numa folha de papel quadriculado. Original no espólio 

de Fernando Pessoa, à guarda da Biblioteca Nacional, com a cota «1142-6» no canto superior 

direito. Visíveis dois vincos de dobra, um na vertical e outro na horizontal. Folha dobrada em quatro 

partes. Bom estado geral de conservação. A tinta não apresenta sinais de desgaste. Ensaios de 

caligrafia, com palavras repetidas. 

a offrez <, à tous>/.\ ] palavras riscadas com dois traços. 

b loisir [→ qui, d’ailleurs, n’est pas petit,]  

c promettre [↑ ci dessus] 

d <sans savoir> [→ avant de savoir nettement] l’object 

e <s>/c\es 

f <de> [↑ sur] 

g mais [↑ bien autrement] sur 

h <Néanmoins> [↑ Veuillez agréer], 

I <acceptez l’> [↑  l’] 
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11. Destinatário: 1190Professor Jones1191 

julho (?) de 1906. 

 

Letter written to Professor Jones,1192 psychical researcher, by William Smith,1193 [who has] 

researched1194 on the same subject. 

 

Dear Professor, 

     Having heard that you, in a paper which you propose to write upon that extraordinary 

phenomenon called magical metathesis, by which a man goes through roads at a greater speed 

than a motor-car, and cycles through closed doors – having heard this – at least not this, but that 

being to write on this, you intended to use as an example a case of which I am the hero, and which 

(by the statements of the numerous witnesses) has the highest degree of credibility, I have the 

honour to write you this letter to give you, on this case, an unpleasant disillusion. 

     I was staying a week ago at the country house of a friend of mine ◊1195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1190 Cota [1142-59 e 59v]. 

1191 William Smith dirige uma carta ao Professor Jones, que iria compor um artigo sobre «metástase mágica.” PESSOA, 2013: 207.  

1192 “… é descrito numa série de breves textos ficcionais, á que no início terá sido o protagonista de algumas narrativas curtas, das quais depois de 

emancipou. (…) De facto, segundo o rascunho de carta que deixou William Smith, o Professor Jones teria sido um investigador físico. (…) Saliente-

se que o Professor Jones pode ser considerado o último autor do «Essay on Poetry», mas que esta tese não deixa de ser conjectural.” PESSOA, 

2013: 201-202.  

1193 “Aparentemente, Smith e Jones eram médicos”. PESSOA, 2013: 207.  

1194 “by William Smith, researched ] optámos por acrescentar [who have] e não por emendar researched por researcher.” PESSOA, 2013: 671. A 

indicação correta é [who has]. Trata-se de uma gralha. 

1195 Carta transcrita e traduzida em PESSOA, 2013: 208. 
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12. Destinatário: Alfred Binet 1196 

[c. 1906.]1197 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1196 “No mesmo caderno em que se conserva este remoto diário, figura também a assinatura de Alexander Search (...) acompanhando um esboço 

de carta (em francês) endereçada a Alfred Binet, então director do Laboratório de Psicologia da Sorbonne e autor de L’Âme et le Corps (1905), 

livro que é referido pelo poeta num texto datado de 1906.” PESSOA, 2006: 22-23. 

1197 PESSOA, 2009: 266. 

1198 Alexander Search “terá também escrito e planeado escrever várias cartas, daí que seja interessante comprovar que possuía cartões pessoais, 

que recebeu correspondência e que exercitou a sua assinatura após frases formais de encerramento de carta.” PESSOA, 2013: 229.  

 

 

Avec respect, 

A.Search 

Monsieur Alfred Binet, 

9· Rue du Départ, 

Meudon 

(†) 

France 

Avec respect, 

A.Search.1198 
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13. Destinatário: F. A. N. Pessôa1199 

[1907] 

 

I am in receipt of your letter of the 10th instant and am sorry to say I am ill, and therefore unable 

to carry out personally your instructions. 

I shall personally and am † letter † attention 

              Gaudencio Nabos 

                  Gaudencio Nabos.1200                     G. Nabos 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1199 “Pessoa recebeu em 1907 uma carta em inglês de Gaudencio Nabos, em que este se desculpa por estar doente.” PESSOA, 2013: 182. Carta 

de Gaudencio Nabos para «F. A. N. Pessôa» (nome que figura do outro lado do bifólio). [Cota 133N-19v] 

1200 “A 17 de Setembro de 1905, isto é, três dias após o regresso de Fernando Pessoa a Portugal (...), surge, como director literário d’O Palrador 

(nova série), o Dr. Gaudencio Nabos. (...) uma das personagens do projecto Ultimus Joculatorum [O Maior dos Brincalhões], um título com o qual 

Fernando Pessoa criou e definiu – entre 1903 e 1907 – um espaço de interacção esporádica entre várias das suas figuras sonhadas.” PESSOA, 

2013: 180-181. 
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14. Destinatário:1201 Clifford Geerdts1202 

[1907]1203 

     [I am writing you about the] late F[ernando] A[ntonio] N[ogueira] Pessôa who is thought to have 

committed suicide: at least he blew up a country-house in which he was, dying he and several 

other people. A /crime/ which caused great sensation in Portugal at the time (several months ago). 

I have been requested to inquire as far as is now possible, into his mental condition &, having 

heard, that the deceased was with you in the Durban High School, must beg you to write me stating 

frankly how he was considered among the his comrades1204 at the said institution. Write me an 

account as detailed as is possible on this.1205 What opinion was held of him? intellectually? 

socially?1206 etc. Did he seem or did he not seem capable of such an act as I have described? 

     I must ask you to keep, as far as possible, silence on this matter; it is, you understand, very 

delicate & very sad. Besides, it may have been (and how I wish1207 it may have been!) an accident, 

& in that case our hasty condemnation would itself be a crime. It is just my task, by inquiring into 

his mental condition to determine whether this1208 catastrophe was a crime or a mere accident. 

     An early reply will very much oblige ◊1209 

                                                                    [Signature F. Antunes.] 

 

 

 

 

 

                                                           
1201 Rascunho manuscrito. PESSOA, 2007: 41-42; PESSOA, 2013: 255-257: carta transcrita e traduzida. 

1202 “Em 1907, este suposto psiquiatra escreve cartas em inglês a um ex-professor (Mr. Belcher) e a um ex-condiscípulo (Clifford Geerdts) de Pessoa 

em Durban, explicando que o seu cliente (Pessoa) sofre de uma grave doença mental, o que o leva a solicitar informações sobre o seu 

comportamento e a ideia que os outros alunos dele tinham quando estudava na Durban High School.” MARTINS e ZENITH, 2012: 66.  

1203 PESSOA, 2007: 41: «[Verão de 1907]»; PESSOA, 2013: 253: «Antunes terá escrito a Belcher em Maio e a Geerdts em Setembro de 1907.” 

1204 PESSOA, 2007: 41: «the boys»; PESSOA, 2013: 255: «his comrades». Opção diferente de variante. 

1205 PESSOA, 2007: 41: «Write me as detailed an account as possible on this.» PESSOA, 2013: 255: «Write me an account as detailed as is possible 

on this.» Opção diferente de variante. 

1206 PESSOA, 2007: 41: «Intellectually? Socially?»; PESSOA, 2013: 255: «intellectually? socially?»  

1207 PESSOA, 2007: 41: «(how I wish»; PESSOA, 2013: 256: «(and how I wish)» 

1208 PESSOA, 2007: 42: «the»; PESSOA, 2013: 256: «this» 

1209 PESSOA, 2007: 42: «oblige. »; PESSOA, 2013: 256: «oblige ◊», indicação de carta incompleta. 
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15. Destinatário:1210 Hardress O’Grady1211 

[1907]1212 

        C’est (sans aucune doute) un neurasthénique vésanique. La neurasthénie vulgaire ou les 

influences qui la produisent, tombant sur un fonds de dégénérescence a, pour ainsi dire, 

bouleversé une organization mentale characteristiquement hysteriforme, pour ne pas dire 

hysterique. Sur ce diagnostique, je ne me trouve pas en doute. Ce que je voudrais faire, c’est 

h’histoire nosologique de P[essoa], ou, pour mieux dire, l’histoire 󠇯 je voudrais en connaître la 

psychologie, savoir de quelle manière, par quels /conduits/ la neurasthénie actuelle s’est 

enracinée dans ce pauvre temperament nativement hyposthénique. 

        Or pour cette “histoire d’une vie” ou “histoire d’une âme” les donnés me manquent. Je 

connais, dans les limites du possible, la vie mentale de P[essoa] jusqu’à 18951213 (décembre), 

époque à laquelle il est allé (agé à peine de 7 ans) à D’Urban. Elle n’est pas absolument normale. 

À cette âge1214 il y a déjà chez l’observé une espèce de neurasthenabilite marquée: à 7 ans – c’est 

déjà, quoique obscurement – un1215 /peridyspéptique/, un 󠇯. Plus, à 7 ans P[essoa] montre déjà 

ce caractère réservé, non-infantile – une pondération (non la pondération du bon-sens1216 tout à fait 

bourgeois, mais la pondération melancolique et intellectuelle), une /seriosité/, qui étonnent. Il 

s’isole déjà; il aime à jouer seul, à lire, à écrire (/il l’a appris lui-même/). C’est un solitaire – on le 

voit bien. Et à tous cela il faut joindre beaucoup de rage impulsive et presque haineuse (sans 

provocation pas toujours proportionelle) et beaucoup de peur. On peut résumer le caractère: 

précocité intellectuelle, imagination prématurément intense, méchanceté, peur, besoin 

d’isolement. C’est un /neuropathe / en miniature. 

        Probablement il aura ainsi continué pour quelque temps. En 1901 (août) il revint1217 de 

D’Urban. C’est le même caractère, mais moins impulsif:1218 le climat (je conjecture) et la discipline 

scolaire l’auraient /inhibitionnés/. À cette époque il présente un caractère pas très complexe: 

intelligence vive, imagination grande mais pas necessairement intense; un peu infantile 󠇯 pas de 

                                                           
1210 Transcrito a partir de PESSOA, 2006: 446-447. Transcrito e traduzido em PESSOA, 2003:66-69  e PESSOA, 2007: 42-44. 

1211 [Cota 28-69 e 70]. Antigo professor de Francês de Fernando Pessoa, na Durban High School.  

1212 PESSOA, 2007: 42: «[Verão de 1907?]; PESSOA, 2006: 446: [1907]. 

1213 PESSOA, 2007: 43: «la vie mentale de P. jusqu’à 1895». 

1214 PESSOA, 2007: 43: «À cet âge». 

1215 PESSOA, 2006: 446: «ans – c’est déjà, quoique obscurement – un»; PESSOA, 2007: 43: «ans – c’est déjà – quoique obscurement – un». 

1216 PESSOA, 2006: 447: «bon-sens»; PESSOA, 2007: 43: «bon sens». 

1217 PESSOA, 2006: 447: «revint»; PESSOA, 2007: 44: «revient». 

1218 PESSOA, 2006: 447: «impulsif:  »; PESSOA, 2007: 44: « impulsif; ». 
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peur accentuée – c’est à dire, sans claire provocation extérieure il ne la montre pas. C’est encore 

normal, physiologique. Du reste, timidité, ingénuité, égoisme un peu marqué – mais le tout normal. 

Ce n’est pas encore l’aube de la puberté. Ayant vécu dans un pays (le Natal) loin de l’influence 

corruptrice de la civilization, il n’a pas de depucellage mental; à cette époque il garde mentalement 

(à ce que je crois) une virginité d’imagination parfaite. Il n’y a pas, d’ailleurs, moyen sur 

d’investigation. 

        Il est resté à Lisbonne de Août 1901 jusqu’à Sept. 1902; il faut donc qu’il ait subi tant soit 

peut d’influence de la sensualité urbaine et /immoralement/ corruptrice.1219 Mais il m’a été 

entièrement impossible de trouver un moyen quelconque de découvrir 󠇯 

[Faustino Antunes / Ardrèce Augradi1220 (?)]1221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1219 PESSOA, 2007: 44: « et […] corruptrice.» 

1220 “Figura literária que assina um único poema em francês… «Si j’étais roi!» [«Fosse eu Senhor!»]. O apelido Augradi terá sido utilizado por Pessoa 

para ocultar a identidade do seu antigo professor de Francês, O’Grady, com quem aparentemente se correspondia ou tencionava fazê-lo.” PESSOA, 

2013: 259. 

1221 PESSOA, 2006: 446: «[Pessoa / Faustino Antunes ?]»; PESSOA, 2007: 44: «[Faustino Antunes?]». 
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16. Destinatário: à mãe1222 

 

Lisbôa, 25 de novembro de 1907.1223 

 

Minha querida Mamã. 

        Respondo á sua querida carta de 26 do mez passado, em que me dizia que estava melhor, 

o que muito estimo ◊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1222 Cota [143-95r]. 

1223 Fac-símile e transcrição em PESSOA, 2006, tomo VIII: 85 e 120. 
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17. Destinatário: Agência Sprigg, Pedrick & Co. Ltd.1224 

 

[1908] 

 

My brother is at present in Spain and is therefore unable early to reply to your letter of the ◊ inst. 

He will be back in a few days, when I will give it him immediately 

Very faithfully 

Charles Search.1225 

Messrs. Sprigg, Pedrick & Co Ltd. 

              London.1226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1224 [Cota 92P-35y]. Fac-símile, transcrição e tradução em PESSOA, 2013: 287-289. 

1225 Charles Search é “autor de uma carta a uma agência literária de Londres, justificando a ausência do seu irmão Alexander. (...) Charles Search, 

como era hábito assinar (omitindo «James»)” PESSOA, 2013: 285-286. 

1226 Antes da morada, aparecem ensaiadas outras assinaturas: «[A Família Search] Charles Search, Catherine Search, Alexander Search, Charles 

Arthur». Na vertical, no lado esquerdo da folha aparece «Augustus Search».  
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18. Destinatário: Christopher Wyatt 1227 

 

1-9-1910 

My dear Wyatt, 

        I have just received your letter and cannot, without making some inquiries give you the 

information you ask for. I shall however have gathered all the necessary elements, to reply to you, 

by Saturday, when I will write again. 

        Yours very truly 

                F. Nogueira Pessôa 

Kiss Baby for me. Hope she is well. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1227 “verso da folha 78A-42v. Nesta folha há uma carta urgente de «F. Nogueira Pessôa» para «Christopher Wyatt, Esq[uire]», datada de 1 de 

Setembro de 1910, redigida em Lisboa e endereçada ao Club Britânico da cidade.” PESSOA, 2013: 719. 
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19. Destinatário: Alvaro Pinto (rascunho de carta manuscrito) 

 

Lisboa, 25 de Abril de 1912  

 

Exmo. Sr. Alvaro Pinto  

        Não respondi, como cumpria que fizesse, ao postal de V. Ex.ª, de 19, porquanto esperava 

poder entregar a Veiga Simões, que me disse que partia esta tarde para o Porto, o segundo artigo 

sobre o aspecto sociologico do nosso actual movimento literario; na entrega do artigo iria, ainda 

que inconvencionalmente dada, a demorada respostaa. – Como, porém, a elaboração raciocinada 

de um artigo não se submetta inteiramente a imposições da vontade, não pude, ainda, completar 

o meu artigo. Como V. Ex.ª muito bem comprehende, a exposiçãob raciocinada de um assumpto 

originalmente concebido, já de si difficil, torna-se muito mais quando tem de ser sobre demanda 

a considerações de espaço: assim, o meu artigo no numero 4 occuparia, no seu legitimo 

sociologicoc, um numero inteiro ded A Aguia. eUm raciocinio talha para si a sua extensão; obrigal-o 

a expôr-se em certo e determinado espaço é obrigal-o ou a dogmatizar-se em pontos, ou a 󠇯 

 

= O que o raciocinador escravo do espaço tem de fazer é reduzirf ao minimo a defeituosidade do 

abrégé. Isso sabe se difficilg como todo o raciocinarh, é torturante porque anti-natural. 

Sem ser dogmatico ou obscuroi 󠇯 

Resumir sem tornar obscuro ou dogmatico, 󠇯 

Até ao fim do mez enviarei a V. Ex.ª, oj artigo em questão. Como recebi no dia 7 as provas do 1.º 

artigo, revistas, chegam a tempo de não demorar a sahida de A Aguiak, creio que a margem de 7 

dias para a composição e mandar provas não será certezal 󠇯 
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Notas: 

Rascunho de carta manuscrito, frente e verso, a tinta preta. Papel de linhas com o cabeçalho 

impresso de «A BRAZILEIRA – LISBOA». Duas folhas, dobradas ao meio (provavelmente de um 

caderno). Apresenta também no cabeçalho, parte superior direita da frente, desenhos e rabiscos 

do autor. No verso, parte superior direita, o autor repete rabiscos como por exemplo 

«Retze|Retz|Rets». Cota «114³-18/18ª». 

a a [↑ demorada] resposta 

b <em> exposição 

c † [↑ logico] palavra conjecturada. 

d <a> [↑ de] 

e Texto escrito na página ao lado. 

f <tirar o que púder para> [→ reduzir] 

g <é difficil> [→ sabe se difficil] 

h [ráciocinar] o autor riscou o acento. 

i Frase riscada no original. 

j <gran> o 

k Sem sublinhado, no original. 

l <com> certeza 
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20. Destinatário:1228 William Smedley1229 

 

[Post. 1913]1230 

        Sir: ― 

        I have read with the greatest interest your book “The Mystery of Francis Bacon” and venture 

to justify by an appeal to a Baconian Fraternity the impulse to trouble you with this letter. 

       I am an obscure student of the Bacon-Sh[akespeare] controversy, though the fact that I do 

not live in London and have but small means to substitute that 󠇯 by the acquisition of sufficient 

literature. I have tried my utmost to see both sides of the question and though I can confess 󠇯 

        I am especially interested in the cypher – and emblem – elements of the problem, the more 

so that these elements are carefully evaded by Mr. J. M. R[obertson], in his «The Baconian Heresy». 

[...] 

        I believe myself indeed to be able to prove completely by no cipher or [.] argument, but on a 

strangely new psychological analysis of the problem, that the Bacon and the Shakespeare minds 

are coincident. Incidentally I may state that – in disagreement with the idealizing tendency shown 

by you in your attitude towards the Sonnets – I will prove that Bacon and Shakespeare were fatally 

sexual inverts.1231 I will do more, indeed: I will prove that [...] The analogy between  the sentiments 

exposed in S’s sonnets and what [.] calls «the scandal concerning Bacon» – are of the good 

arguments that appoint the two figures – 󠇯  

        But this is at present out of the question. My purpose in writing to you is quite another. 

        [...]1232 

 

 

 

 

 

                                                           
1228 Cota [76A-8r- e 8ar]. 

1229 William Thomas Smedley (1851-1920) escreveu o livro The Mistery of Francis Bacon, em 1912. 

1230 Segundo PESSOA, 1996: 100. 

1231 PESSOA, 1996: 100: «are [?fortelly?] sexual [.]». 

1232 Parcialmente transcrita em PESSOA, 2006: 342. 
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21. Destinatário: Teixeira de Pascoaes1233 

 

TdP – Amarante 

 

Querido amigo e camarada: 

        Não se admire de receber juntamente com este postal uma carta minha com data atrazada. 

Eu tinha-a escripto, mas, por me ficar entre os papeis quando, agora, da minha mudança, só hoje 

lh’a posso expedir. 

        Escreva-me doravante para a Rua Pascoal de Mello, 14 __________ 

        Do seu amigo e sempre admirador 

 

         

        30/4/1914. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1233 Rascunho de postal manuscrito, a tinta preta, com a cota «114¹-58», no canto superior direito. Centrado, no topo, «TdP – Amarante», sublinhado. 



 | 563 

 

22. Destinatário: Frederico Reis1234 

 

Carta de F[ernando] P[essoa] a F[rederico] Reis na Europa” 

[c. 1914] 

 

Uma lucidez intermittente, um enthusiasmo excessivo, se bem que talvez usto, um excesso, pelo 

menos, na expressão, marcam o estudo de F[rederico] R[eis]. 

 

Não faz justiça ao saudosismo. Vive lá fóra essa corrente rustica. Seria não só usto, mas completo 

o estudo do sr. F[rederico] Reis se reconhecesse que até n’isso Portugal busca temperamento. 

 

Brilhante, combativo e lucido, se bem que escripto com demasiada effervescencia de 

enthusiasmo, o estudo do snr. F[rederico] Reis é como cremos não só a ◊ de um temperamento, 

mas a affirmação de um critico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1234 PESSOA, 2016: 373. 
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23. Destinatário: Alvaro Pinto1235 

 

Lisboa, 19 de Maio de 1917 

Meu caro Amigoa: 

        O Silva Tavares acaba de contar-me a atrapalhação em que, por um desastre, se acha 

envolvido com respeito á Renascença e ao Alvaro Pinto. 

        Não é sobre o caso, propriamente, que lhe venho escrever. É sobre um detalhe accessorio, 

ao qual, durante o que me contou, o Silva Tavares alludiu. 

        Á medida que elle ia vendo as provas que de ahi o Alvaro Pinto lhe mandava, o Tavares ia 

rasgando os originaes. Acontece, pois, que, se o Alvaro Pinto manda desfazer a composição, e ao 

mesmo tempo inutilizar os vestigios que, nas ultimas provas revistas, restam do Livro, este 

desapparecerá por completo, visto que o auctor o não tem de cór. 

        Comprehendeu já o Alvaro Pinto porque é que, sponte mea, lhe escrevo. É para lhe pedir 

que, caso tenha de dar ao assumpto a mais radical das soluções, não rasgue (se isso é costume, 

em casos d’estesb fazer-se) as taes ultimas provas revistas. 

        Como admiro o livro, e elle me interessa, decidi escrever-lhe para lhe fazer este pedido. Creio 

que o Alvaro Pinto poderá a elle annuir. 

        Com os meus agradecimentos antecipados, peço que me creia sempre 

seu amigo e obrigado 

(a) Fernando Pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1235 Carta transcrita a partir de um rascunho datilografado [cota 52-33]. Esta carta não foi transcrita por Álvaro Pinto, não fazendo parte das “Vinte 

cartas de Fernando Pessoa”, publicadas por Álvaro Pinto na revista Ocidente, nº 80, volume XXIV, em 1944.  
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Notas: 

Cópia de carta datilografada na vertical no verso de uma folha lisa. A carta está riscada a lápis, 

com dez traços na diagonal da esquerda para a direita e um traço também na diagonal, mas da 

direita para a esquerda. Na frente, dois carimbos a tinta preta esbatida «RICARDO REIS», um no 

canto superior direito e o outro na parte esquerda da folha, no centro, juntamente com sete 

rabiscos feitos do meio para cima. Folha na frente escrita na horizontal e dividida ao meio, com 

dobra na vertical. No lado direito da folha, texto manuscrito de Pessoa, a tinta preta, rascunhos de 

frases. [Cota 52-33]. 

a Pessoa grafou a palavra com maiúscula e minúscula, sobrepondo uma à outra. Optámos pela 

sua forma mais comum. 

b <nestes casos,> em casos d’estes 
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24. Destinatário: Harold Monro (rascunho datilografado)1236 

(maio/junho de 1917?)1237 

 

Harold Monro, Esq., 

      The Poetry Bookshop, 

                London. 

 

Sir,a 

 

 I am sending you herewith a very small typescript of poems concerning which I should be 

obliged if you would inform me if you can publish them, or would be ready to, the expensesb of the 

edition being paid by me. 

 Consideringc the size of the book the edition need be only more or less of the type of 

“Cadences” and “Images”. If you are willing to publish the book, please inform me of the price, 

and for what number of copies; for the determination of that I leave to you. 

 The book, as you see, is a very simpled one. I could send you a book of a similar size, or 

more than you1238, in far more bewildering verse. I do not know whether you would prefer that. My 

desire, however, would be to publish the one I am sending,e if possible. 

 I seize the opportunity to inquire whether the public you have would be at all interested in 

a small anthology of 󠇯 

 I am sending you a copy of the second number of our review “Orpheu”. I cannot send a 

copy of the first, because it sold out in a fortnight and we have not reprinted it. The second number 

dates back to June 1915, but we have succeeded in publishing the third, which will be out in a few 

days. I will send it to you as soon as it appears.f I do notg suppose you understand Portuguese, but 

as I am sure you are interested in all these movements, I send them to you. 

                                                           
1236 Transcrito em PESSOA, 2007: 149-151. 

1237 PESSOA, 2007: 149: «[AGOSTO/SETEMBRO 1916?]; Outra versão, também incompleta, foi publicada em PESSOA, 1996: 33-34 e PESSOA, 

1998a: 192-194, com a cota [1142-62 e 62v]. 

1238 “or more than you”, não foi transcrito em PESSOA, 2007: 150 e 456: “Segue-se uma frase que não faz sentido: or more than you [ou mais do 

que você]. Talvez o autor, distraído, quisesse escrever or more than one [ou mais do que um].” 
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 I have not, unfortunately, the time to translate ash many poems as I should like to, so as 

to give you an idea of what the movementi we call Sensationism,1239 and which is Portuguese. But I 

send a translationj of my “Slanting Rain” (at endk of the number1240 of Orpheu I am sending), of 

Mario de Sá-Carneiro’sl _ _ _ _ _ _ _ and of the best thing we have perhaps published in Orpheu 

(number 1), Alvaro de Campos’ “Triumphal Ode”. 

 

(no verso da página, canto superior esquerdo) 

 

 

Notas: 

Rascunho datilografado, [Cota 1142 --90]. 

a Sir<?>, 

b the <edition being> [→ expenses] 

c <S> /C\onsidering 

d si<j>/m\ple 

e sendin<f>/g\, 

f appe ars.] A tecla da letra “e” provavelmente saltou e colou-se ao “p”. 

g I do  not ] um espaço a mais no original. 

h translate <many of the poems in> [→ as] 

i what <we call> [→ the movement] 

j transaltion] no original. 

k et end] no original. 

l Sá-Caenriro’s] no original. 

                                                           
1239 PESSOA, 2007: 151: «of the movement» 

1240 PESSOA, 2007: 151: «at the end of the number» 
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24a. Destinatário: Harold Monro1241 

1242Harold Monro. Poetry Bookshop, London.a 

 Sir, 

 With this letter I am sending you a small number of poems of mine, in English, which it is 

possible1243 you may feel disposed to publish; they will cover no more space than that containedb in 

the 32-page plaquettes you publish, such as Mr. Richard Aldington’s “Images” or Mr. F. S Flint’s 

“Cadences”. 

 The mention of the two plaquettes does not involve any suggestion that there is in those 

poems Ic send you any species of similarity with the compositions of the two poets referred to. 

Though in my own language, Portuguese, I am far more “advanced” than the English Imagists are, 

yet the English poems I send you are the nearest I have, in English, to a conventional standard of 

poetry. 

 Of the quality and value of the poems I naturally leave you to be judge. I believe, in pointd 

of numbere, that those I send you are sufficient to fill one of the plaquettes of the type I allude to. 

󠇯 

 I may add that the term “intersectionist”1244 applied to the poems is not the distinctionf of a 

school or current, like “futurist” or “imagist”, but a mere definition of process, for in those poemsg 

it has been my intention to register, in intersection, the mental simultaneity of an objective and of 

a subjective image, such as the room a dreamer is in and the images his dream contains. I should 

also add that, the Portuguese language having a far more complex grammar than the English ( a 

grammar which includes things like a personal infinitive ) it can transcribe shades of feeling withh 

a greateri closenessj than English, so thatk the translation, though as good as I, the author can make 

it, is yetl considerably more awkward than the Portuguese original. 

such as the room a man is day-dreaming in and the images his day-dream consists of.1245 

 I could not, without writing a book and translating close on a hundred pages of poetry, at 

the very least,1246 convey to you any idea ofm the recent literary movement in Portugal with its 

                                                           
1241 Versão transcrita e traduzida em PESSOA, 1998a: 192-195. 

1242 Cota [1142-62]  

1243 PESSOA, 1998a: 192: «which is possible». 

1244 PESSOA, 1998a: 193: «interseccionist». 

1245 Esta frase não foi transcrita em PESSOA, 1998a. 
1246 PESSOA, 1998a: 193: «at very least». 
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complexn inclusion ando absolute fusion of elements drawn from the four quarters of thep intellectual 

earth (?).1247 To substantiate the observation I made, as to my poems being advanced when they 

are, I am sending you a translation ofq the poems called “Slanting Rain”1248 (Chuva Obliqua) 

contained in the number of ORPHEU which I am sending you by this post. (which are my 

contribution to the second number of Orpheu,r which I am sending you).1249 

 

The “Orpheu”s goes, like the present letter, by registered post. 

 

Notas: 

a Datilografado a vermelho. 

b that <contained> [→ contained] 

c <i>/I\ 

d p<i>/o\int 

e nu<,>/m\ber 

f di<a>/s\tinction 

g for <those poems> [→ i <j>n those poems] 

h <to> [→ with] 

i a<b>greater 

j closness] no original. 

k <y>/t\hat 

l <yet leaves> [→ is yet] 

m o<d>/f\ 

n comple<e>/x\ 

o inclusion <of elements> [→ and] 

p of the the] no original. 

q <f>/o\<o>/f\ 

r Oprheu] no original. 

s “Oprheu”] no original. 

                                                           
1247 PESSOA, 1998a: 193: «earth(?)». 

1248 PESSOA, 1998a: 193: «Slating Rain». 

1249 Toda a frase entre parêntesis não foi transcrita em PESSOA, 1998a. 
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25. Destinatário: Teixeira de Pascoaes  

 

[c. 1928]1250 

Meu querido Teixeira de Pascoaes: 

        Muito lhe agradeço o exemplara do seu “Livro de Memorias”, que hontemb recebi masc só 

hoje pude ler. Dizer-lhe que o li com agradod seria superfluoe. Dizer-lhe que o li com inteiro agrado 

seria mentira. 

        Aprecio, como ninguem, as suas altissimas qualidades de intuição e de sentimento 

intellectualizado. Mostrei sempre, por palavras ditas e escriptas, que as aprecio.f Reconheço – 

mais –g que difficilmente haverá hoje no mundo – dentro dos limites dash literaturas quei conheço, 

e dos autores quej, a dentro d’ellas, não ignorok – quem, como o Pascoaes, tenhal tam 

interpenetradas as qualidades intellectuaes e as emotivasm, e, pois, tamn spontaneamente sinta 

com o pensamento e pense com a emoção. Maso tambem não ignoro que essa faculdade 

androgyna da alma, sendo grande quando se possue no nivel em que a possue o Pascoaes, não 

é mais que a base, a mãe,p ou, se preferir, a materia, para sobre ellaq se fundar, nella se crearr ou 

com ella se fabricar a obra de arte definitiva. E a obra de arte é filha, de paes, ou de um pensamento 

formativo, que esculpe a materia bruta da emoção (impensadat ou pensada), ou de uma emoção 

intensa, que orchestrau em unidade a dualidade essencial do pensamento,v  

        São admiraveis as phrases nascidas espontaneamente da sua admiravel intuição; porém o 

Pascoaes dil-as duas, trez, quatro, cinco e mais vezes; repete-se e sobrerepete-se, e, sendo a 

essencia da impressãow esthetica produzida pela intuição o pasmo, não repara que, repetindo-sex, 

o pasmo cessa, porque cessa a novidadey. 

        Por isso os poetas passam e os artistas ficam. Ouso quasi dizer que os artifices talvez fiquem 

mais que os poetas. Falloz d’este mundo, da gloria que ha nelle, e da acção que nelle se emprega. 

Não duvido de que a emoção do poeta possa viver mais que a arte do artista em outras espheras, 

noutrosaa mundosbb, em outros planoscc, como dizem os occultistas menores. 

 

 

 

                                                           
1250 A título de curiosidade, veja-se uma fotografia de “um grupo de notavéis na Brasileira do Chiado (1928): à mesa, em amena converseta, podemos 

ver Teixeira de Pascoaes, Matos Sequeira, Jorge Barradas, Benoliel, Teixeira de Vasconcelos e Augusto Ferreira Gomes”.    

http://photos1.blogger.com/x/blogger/2615/180/1600/338163/Brasileira_Chiado.jpg Consultado a 2 de novembro de 2017. 

http://photos1.blogger.com/x/blogger/2615/180/1600/338163/Brasileira_Chiado.jpg
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Notas: 

Rascunho datilografado, a tinta roxa, com emendas datilografadas e manuscritas, a lápis. Papel 

grosso (de cópia, como dizia Pessoa), com a cota «1143-17». Visíveis dois vincos de dobra, um na 

horizontal e outro na vertical. A folha está deteriorada nas dobras, apresentando desgaste e 

rasgões em todos os vincos. Apresenta um rasgão a meio, onde a folha dobra em quatro partes. 

Visíveis algumas manchas. 

a <offerecimento seu l> [→ exemplar] 

b ho ntem ] no original. 

c <e> [ ↑ mas] 

d <interesse> [↑ agrado] 

e <excusado> [↑ superfluo] 

f apre<i>/c\io ] a frase foi datilografada na margem esquerda da folha, onde começa o 2.º 

parágrafo. 

g – mais – ] acrescentado a lápis. 

h d<e>/a\<c>/s\ 

i q<i>/u\e 

j dos [↑ autores] que 

k ing<o>/n\<r>/o\<o>/r\o ] no original. 

l tenha<m> 

m as <sent> [→ emotivas] 

n , e [↑ , pois,] tam 

o <Porém> [↑ Mas] 

p a mãe, ] acrescentado a lápis. 

q <d’ella> [→ sobre ella] 

r <e d’ella> [→ nella se crer] 

s <de> [↑ de pae] 

t <pensada ou> [→ impensada] 

u <orc> [→ orchestra] 

v palavra conjecturada 

w impressãp] no original. 

x repetind-se] no original. 
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y anovidade] no original. 

z fal lo] no original. 

aa nou<s>/t\ros 

bb m<o>/u\ndos 

cc p<a>/l\<l>/a\nos 
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26. Destinatário: João Gaspar Simões  

[junho de 1929] 

 

Meu querido Camarada:1251 

        Acabo de receber o seu livro Themas, e, como é humano, de ler, antes de mais nada, as 

paginas com que me honra nelle. 

        É claroa que não sei, nem posso saber, que grau de justeza ou de verdade existe nessas 

paginas, mas fiquei profundamente commovido com a intenção amiga que ha nellas. Não digo 

“amiga” no sentido de “amisade”, senão no da amisade melhorb.  

        Os acasos da vida a que chamo minha, ou a fatalidade superior que dirige todas as 

apparencias dos acasos, teem feito com que, até agora, eu tenha sido uma personalidade 

objectivamente obscurac. A clara affeição das suas palavras como que me liberta do que poderia 

com justiça considerar a antemanhã ded cousa nenhuma. Pela primeira vez sinto nitidamente o 

sole das almas externas á minha, e não sei como agradecer-lhe o dourado matinal d’esta sensação. 

        Succede que, na occasião presente, estou num estado de transição de mim para mim – mas 

d’aquelles estados de transição, que sendo em mim frequentes, se nunca repetem. O seu estudo 

é uma voz amiga que me surge contraria ás malicias da hesitação1252 e ás maldades do caminho, 

para que eu possa ter alguma confiança na minha existencia pessoal como nação independente. 

        Conclui, ha dias1253 atravezf de um exforço terrivel de impersonalização, o estudo inicial de 

Ricardo Reis – duas simples paginas de prosa1254 – á obra completa de Albertog Caeiro.1255 Concluido 

o estudo, quasi chorei de alegria, mas lembrei-me depois que o enthusiasmo do discipulo e a 

                                                           
1251 Versão transcrita em PESSOA, 1996: 81-82 e 230, onde se omitem os dois primeiros parágrafos: “Embora dactilografada, tem acrescentos à 

mão e os dois primeiros parágrafos têm um traço a lápis por cima, certamente com o intuito de serem substituídos.”; PESSOA, 2007: 286- 289, 

publica esta versão, com a nota de «carta não enviada», inclui os dois primeiros parágrafos. 

1252 PESSOA, 2007: 287 «de hesitação». 

1253 PESSOA, 1996: 81 «Conclui ha dias». 

1254 Documento pertencente ao espólio de Pessoa com a cota «21-73r e 74r». “Duas folhas de papel de máquina dactilografadas a tinta preta, com 

numerosas intervenções e acrescentos manuscritos e dactilografados. Texto publicado pela primeira vez em Páginas Íntimas e de Auto-interpretação 

(Pessoa, 1966, pp. 329-332).” PIZARRO e FERRARI, 2016: 459. 

1255 De acordo com Pessoa, este estudo teria então sido escrito em junho de 1929: “Alberto Caeiro da Silva nasceu em Lisboa a [16] de Abril em 

1889, e nessa cidade falleceu, tuberculoso, em ◊ de ◊ 1915. A sua vida, porém, decorreu quasi toda numa quinta do Ribatejo; só os primeiros 

dois annos d’elle, e os ultimos mezes, foram passados na sua cidade natal. Nessa quinta isolada cuja aldeia considerava por sentimento como sua 

terra, escreveu Caeiro quasi todos os seus poemas (...). Pensei, quando primeiro me foi entregada a empreza de publicar estes livros, em fazer em 

prefacio um largo estudo, critico e excursivo, sobre a obra de Caeiro e as suas theorias e natural destino. Tentei com abundancia escrevel-o. Porém 

não pude formar estudo algum que me satisfizesse. (...). Pesa-me que a razão me compilla a dizer este pouco de palavras ante a obra do meu 

Mestre, de não poder escrever, de util ou de necessario, com a cabeça, mais que disse, com o coração...” PIZARRO e FERRARI, 2016: 338-340.  
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grandeza, alli expressa, do mestre, se tinham passado exclusivamente em mim, que eram ficções 

do interludio, aleas da confusão e do descaminho.  

        1256Fiquei como alguem apaixonado sem esperança, a quem houvessem dado, de repente, o 

primeiro sorriso decisivo.h Foi um dos dias mais felizes de uma vida que não tem sido prodiga 

d’elles, senão pensados ou vividos dei portas a dentro.  

E esse dia 

Já não sahe do meu coração. 

(Nunca me sahe do coração)1257 

        O seu estudo commove-me e anima-me. Elle representa a primeira tentativa – para mim 

inesperadissimaj – de me considerar, não como um escriptor, mas como uma alma que escreve, 

de me encontrar na realidade e não na literatura.  

        O seu estudo dá-me, com o augurio de celebridade, um momento, pelo menos sonhado 

(entrevisto)1258 de libertação. Porque para mim – confesso-o a si sem escrupulo – só a celebridade 

(a larga celebridade) seria o synonymo psychico de liberdade. Tiraria meu repouso d’aquillo que 

outros concebem como uma excitaçãok. 

        A tal ponto me enredei nas fascinaçõesl de não ser eu, que me chega a ser difficil fallar com 

o que os outros comprehendam1259 que é sinceridade. Se me conhecesse, saberia que sou sincero 

na conversa normal e humana; porém a conversa normal e humana não existe por escripto excepto 

nos que não sabem escreverm.  

        Pode ser que um dia eu venha a ser realmente celebre, nos termos e nas condições em que 

desejo que isso seja tratado por Alto Decreto1260, com o Destino.n Se isso se der, não esquecerei, 

nem poderei esquecer, que o seuo estudo foi o primeiro aviso, que me a Sorte concedeup, da 

vigilancia dos Deuses por aquelles que os reconhecem com a substancia1261 da alma.q 

                   Commoveu-me sobretudo o seu estudo porque o dirige o discernimento, e é feito comr uma 

tensão da attenção e da vontade de comprehender que me são mais caras (nos dois sentidos da 

palavra) que todos os elogios de palavras amaveiss que me pudessem fazer por affeiçãot intellectual 

                                                           
1256 Consideramos como abertura de parágrafo, apesar de pouco pronunciado no original. 

1257 Variante subposta, entre parêntesis. PESSOA, 1996: 82 «Nunca me sahiu do coração».  

1258 Variante entre parêntesis para «sonhado». 

1259 PESSOA, 1996: 81 «comprehendem». 

1260 PESSOA, 1996: 81; PESSOA, 2007: 288 «[..]».  

1261 PESSOA, 1996: 81 «como substancia». 
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ou por admiração distrahida. Nada ha que mais pese na gratidão da alma que o reconhecerem-a 

como alma. 

 

 

Notas: 

Rascunho datilografado, a tinta preta, de uma carta enviada a Gaspar Simões, a 26 de junho de 

1929, numa versão mais contida e formal. Folha lisa, escrita frente e verso. Emendas à mão, a 

lápis. Cota «1141-102». Visível um vinco de dobra na vertical e na horizontal. Os dois primeiros 

parágrafos estão riscados, em toda a sua extensão, a lápis. Não assinado. 

a É <vide> [→ claro] 

b me<m>/l\hor 

c o<s>/b\<b>/s\cura 

d antemanhã<i> [→ de] 

e sinto <o sol> [→ nitidamente o sol] 

f <Hontem mesmo> [→ conclui, /ha dias\ atravez] no original, as palavras «Hontem mesmo» 

riscadas a lápis; a palavra «conclui» está com minúscula; as palavras «ha dias» acrescentadas a 

lápis e à mão, com uma barra oblíqua e escrita na entrelinha superior.  

g A<m>/l\berto 

h <positi<o>/v\o> [↑ decisivo.] 

i <a>/d\e 

j inesperad<a>/i\ssima 

k excita<%>/ç\ão 

l f<i>/a\s<s>/c\inações] emenda um «c» manuscrito, a lápis, sobreposto ao «s». 

m <mal>/não\sabem//\escrever] no original, emendado à mão, a lápis. 

n tratado/por Alto Decreto\com//\o Destino.] no original, emendado à mão, a lápis. 

o se<i>/u\ 

p <co<o>/n\<e>/c\<d>/c\eu> [→ concedeu]  

q <v>alma. 

r feito <para> com 

s <†>/a\m<v>/a\<a>/v\eis 

t <admiraç~> [→ affeição] 
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27. Destinatário: João Gaspar Simões1262 

Lisboa, 12 de Junho de 1930. 

 

Meu querido Camarada:  

        Como só agora tenho occasião de lhe escrever, desejo exprimir-lhe quanto prazer tive em o 

encontrar, como ao José Regio, quando, ha semanas, estiveram em Lisboa1263.  Venho dizer-lhe 

isto, que me fará a justiça de suppor que é excusado, porque o sentiria sem que eu lh’o dissesse, 

e tambem que lhe envio em breve, para a Presença aquella collaboração que, por motivo nenhum, 

tenho tardado em enviar-lhe. Mais tarde, e em tempo1264 para se discutir a publicação na estação 

propria, lhe enviarei o texto do primeiro volume do Sá-Carneiro.  

        Agora outro assumpto... Recebi ha cerca de quinze dias o livro do Adolpho Rocha, que achei 

deveras interessante mas não paraa o fazer emparelhar com Homero ou Shakespeare. Como, ao 

contrario do nosso Pascoaes, não costumo elogiar de Eschylo para cima.  

        V[ocê] far-me-hia um grande favor se me indicasse por que formula extra-intellectual se 

devem tratar estes auctores emergentes. Elles exigem absolutamente que lhes chame genios? 

Tratando-os a gente com a consideração devida ao talento que teem, mas com as reservas devidas 

ao fraco uso que ainda fazem d’esse talento, isso tem de ser necessariamente considerado como 

attitude dogmatica, ar de Mestre, e arredores?  

       Recebi d’elle uma carta em que se mostra jovem e sentido. Respondi-lhe sem intervenção do 

Alvaro de Campos.b 

        Devo confessar-lhe que, sendo abundantes as similhanças intimas entre o modo de sentir1265 

a sensibilidade neste rapaz e no José Regio (com uma largueza muito maior e uma muito maior 

segurança no José Regio), vagamente me occorreu que este Adolpho Rocha fôsse um semi-

Alvaro1266 de Campos do1267 José Regio, e porisso expressamente registrei a similhança na minha 

carta.  

 

 

                                                           
1262 Rascunho datilografado de carta não transcrito em PESSOA, 1999b e PESSOA, 2007. 

1263 Cf. nota 3 da carta enviada por Pessoa a 28 de junho de 1930. 

1264 PESSOA, 1996: 82 «e com tempo». 

1265 PESSOA, 1996: 82 «as similhanças entre o modo de sentir». 

1266 PESSOA, 1996: 82 «fôsse em semi-Alvaro». 

1267 PESSOA, 1996: 82 «de». 
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Notas: 

Rascunho datilografado, a tinta azul, numa folha lisa. No canto superior direito, escrita a lápis, a 

cota «114¹-73». Carta não enviada. Não está assinada. Ver carta enviada, numa versão mais 

completa, datada de 28 de junho de 1930. Para mais pormenores sobre esta carta ver Cartas 

entre Fernando Pessoa e os directores da presença, 1998, pp. 404 e 405. 

a não <sufficientemente> para] no original, emenda datilografada, a letra «x» sobreposta a toda a 

palavra. 

b Campos,] no original. 
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Capítulo 6 

      

Enquadramento teórico-crítico das cartas transcritas  

 

 

“De facto, são muitas as cartas de Pessoa onde é possível encontrar um discurso 

teórico-crítico, uma relação biunívoca, viva e contínua, com o mundo literário.”  

(SILVA, 2004: 187)  

 

 

 

 

 

No capítulo anterior transcrevemos as cartas e rascunhos de cartas, objeto da nossa 

seleção que foram apresentadas cronologicamente e divididas em duas partes: as cartas enviadas, 

numeradas de 1 a 187; os rascunhos ou esboços de cartas, numerados de 1 a 26.  

 

 

Gráfico 5. Cartas de Pessoa pela nossa transcrição. 
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A nossa seleção começa em 1896 e vai até 1935. Constata-se que os períodos de maior 

produção epistolar ocorrem de 1906 a 1907, de 1912 a 1915, de 1928 a 1931 com picos anuais 

de produção situados em 1924 e 1933. Incluímos rascunhos de cartas nos anos tradicionalmente 

lacunares na correspondência pessoana, a saber: um rascunho de carta em 1896; três em 1899; 

dois em 1901; um em 1904; quatro em 1905; dez em 1906; nove em 1907; dois em 1908 e 

1909; e, finalmente, três em 1910.  

 

 

 

Gráfico 6. Comparação Nossa transcrição; PESSOA, 1996; PESSOA, 1998a/1999b; PESSOA, 2007. 

 

Através de um gráfico comparativo de todas as edições aqui citadas, verificamos que 

muitas cartas são comuns aos mesmos anos, apresentando os idênticos picos de produção de 

correspondência. Os anos com mais cartas disponíveis são 1912, 1913 e 1915, entre as quais 

se contam as cartas enviadas a Álvaro Pinto, por altura da revista A Aguia e, em 1915, o chamado 

ano do Orpheu. Verifica-se um novo pico por volta de 1920, em PESSOA, 1998a e 1999b, 

praticamente apenas com as cartas que Pessoa escreveu a Ofélia Queiroz. O ano de 1927 foi o 

que apresentou a maior descida da década de vinte, voltando a aumentar a produção epistolar do 

poeta a partir daí até finais de 1934. O ano da morte de Pessoa, 1935, foi um dos menos fecundos 

em termos de correspondência. 

Assim, a escassa correspondência relativa aos primeiros anos de Pessoa em Lisboa, a 

partir de 1905, e a total ausência de cartas nos anos de 1910 e 1911 são dados que vêm 

corroborar a afirmação de Arnaldo Saraiva, feita em 1996 (ver capítulo 1), quando atestava o 
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pouco conhecimento que se tem em relação a este período da vida do poeta. Porém, se olharmos 

para os rascunhos de cartas que Fernando Pessoa deixou, verificamos que muitas lacunas sobre 

a vida do poeta vão sendo preenchidas, à medida que seguimos esses rastos epistolares. 

A nossa pesquisa permitiu-nos incluir rascunhos de cartas ou esboços que vêm preencher 

o vazio epistolar constante nas várias publicações da correspondência pessoana relativo aos anos 

que vão de 1896 a 1904 (ressalva-se, em relação ao ano de 1903, que a edição de PESSOA, 

2007 apresenta uma carta). Na nossa transcrição, os anos de 1905, 1906 e 1907 aumentam, de 

forma significativa, o registo epistolar do poeta, por contraste com as restantes edições. Nos anos 

de 1908 e 1910, não representado nas outras edições, incluímos dois e três testemunhos, 

respetivamente. O ano de 1911 continua a não registar qualquer testemunho epistolar em todas 

as edições, incluindo o nosso estudo. 

A título de exemplo, tal como Alexander Search, que escreveu cartas e esboçou rascunhos 

de cartas, também outros signatários fictícios o fizeram, e esses testemunhos ajudam a completar 

o diálogo epistolar que Pessoa manteve durante quase quarenta anos da sua vida.  

 Coligimos os dados do nosso corpus e extraímos apenas o número de cartas e rascunhos 

de cada mês, independentemente do ano, para aferir o ritmo de produção epistolar de Pessoa ao 

longo do ano. 

 

Gráfico 7. Cartas de Pessoa por mês. 

 Verificamos que o poeta era epistolarmente mais produtivo nos meses de inverno e que o 

pico de produção se verifica entre setembro e outubro. A descida mais acentuada ocorre no verão, 
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em particular, junho e julho. O mês de agosto assinala já um ligeiro aumento, que se intensificará 

nos meses seguintes. 

 

6.1. Comunicação 

 

A primeira função da carta é comunicar algo a alguém, substituindo a palavra falada pela 

“palavra escripta” como dizia Pessoa. A carta encurta a distância provocada pela necessária 

separação física que existe entre o remetente e o destinatário, servindo “both to bridge the distance 

between writer and addressee and, at the same time, to remind us of that distance, while the 

author can choose whether to emphasize the bridge or the gap” (ALTMAN, 1982: 87). A carta 

funciona assim como a ponte para uma comunicação que se estabelece, à partida, entre duas 

pessoas.  

Contudo, a carta pode ter vários destinatários e servir vários propósitos. Pode-se escrever 

uma carta dirigida a ninguém em particular e a todos em geral, como é o caso da carta aberta, 

cuja intenção é tornar público o seu conteúdo para assim provocar algum tipo de reação sobre 

um tema. A correspondência particular supõe menos interlocutores e um diálogo mútuo de 

resposta a cada carta enviada. No entanto, qualquer documento escrito, como a carta, não escapa 

à circunstância de poder ser lido por terceiros. Quando alguém, muitas vezes, o próprio 

destinatário, publica as cartas que recebeu de um célebre signatário, está a revelar o seu conteúdo 

(segredo), a quem as quiser ler, convertendo-as num testemunho que fica para a posteridade, 

onde o diálogo epsitolar, feito na primeira pessoa, dará origem a uma sequência interminável de 

leitores. (cf. ALTMAN, 1982: 148).  

A comunicação privilegiada entre remetente e destinatário pode, deste modo, transformar-

se em comunicação aberta ao público: a um terceiro leitor ou mais, com uma presença sempre 

latente onde o “external reader, as we may term the reader who is not the addressee, is thus 

always an implicit presence” (ALTMAN, 1982: 148).  

Quando, a 6 de julho de 1915, Fernando Pessoa envia uma carta, assinada por Álvaro de 

Campos, ao diretor do jornal A Capital, para que este a publique, está também a enviá-la a todos 

aqueles que a queiram ler. No rescaldo do debate suscitado pelo lançamento da revista Orpheu, 

a carta publicada no jornal gerou controvérsia, levando mesmo a que os “collegas” de Pessoa se 

distanciassem do conteúdo da mesma. 



 | 582 

 

Para que a correspondência chegue às mãos do destinatário, o remetente tem que cumprir 

determinadas regras. Como atestam as suas cartas, Pessoa manifestará, ao longo da sua vida, 

esse cuidado. Aliás, numa curiosa missiva que Fernando Pessoa envia a Gaspar Simões, a 8 de 

fevereiro de 1934, é notória a sua desconfiança em relação ao extravio de duas cartas que lhe 

enviara: “Vejo que, de facto, se perderam, aliás incomprehensivelmente, duas cartas minhas para 

si.” E Pessoa volta a reforçar esta ideia uma segunda vez na mesma carta: “(É curioso que, pondo 

eu o nome e endereço de remettente em todos os envelopes, as duas outras cartas, as perdidas, 

tenham sido de facto perdidas em absoluto)”.  

Gaspar Simões, talvez incomodado com as palavras de Pessoa, sente necessidade de 

voltar ao assunto quando, anos mais tarde, em 1957, ao publicar as cartas que recebera do poeta, 

acrescenta em nota a esta carta: “O misterioso desaparecimento destas cartas foi uma perda para 

mim, para todos nós. Pessoa talvez não tenha acreditado inteiramente no extravio; mas a época 

era favorável a percalços desta ordem.”1268 

Um outro exemplo é a carta que envia ao amigo Augusto Ferreira Gomes, datada de 14 

de outubro de 1930, onde afirma que “para evitar o risco de extravios, tiro para v[ocê] quatro 

copias da traducção: mando duas hoje á tarde, e outras duas amanhã á tarde. Fixe?”. A título de 

curiosidade, veja-se dois “pequenos filmes”, de cerca de um segundo cada, recriados a partir de 

duas célebres fotografias do poeta para dar a ilusão de movimento “Fernando Pessoa no Rossio, 

com um jornal na mão” e “Fernando Pessoa descendo o Chiado, com Augusto Ferreira Gomes.”1269   

O poeta manterá com Augusto Ferreira Gomes uma amizade que durará até à morte do 

poeta e será aquele a dar a notícia da morte de Pessoa a Raúl Leal, enviando-lhe um curto mas 

sentido bilhetinho: “Meu querido Raul: O nosso Fernando Pessoa morreu ontem. O funeral sae 

amanhã, ás 11 horas da capela do cemiterio dos Prazeres. Abraça-o o |(a) Ferreira Gomes”.1270   

 

6.2. A data 

 

“A datação permite estabelecer uma espécie de cartografia,  

com os seus altos e baixos no decurso dos anos.”  

(SILVA, 2003: 21).  

                                                           
1268 PESSOA, 1957: 144; na 2.ª edição Gaspar Simões acrescentaria à nota: “graças a acção da PIDE.”, p. 111. 

1269 http://www.umfernandopessoa.com/videos-de-fernando-pessoa.html Consultado a 10 de novembro de 2017.  

1270 Ver Anexo 19. Bilhete: Augusto Ferreira Gomes informa Raul Leal da morte de Fernando Pessoa. 

http://www.umfernandopessoa.com/videos-de-fernando-pessoa.html
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 Escrever uma carta e colocar o dia, o mês e o ano no texto situa esse ato no tempo.1271 

Acrescentar o lugar é mais uma informação que pode ser ajudar a compreender a história da 

carta, a estabelecer as relações do autor, a delinear uma biografia, a perceber a época e o contexto 

em que foi escrita. Por vezes, além da data, aparece a menção à hora ou ao dia, e esse momento 

como que se “soleniza[-se] numa conjuntura astrológica” (ROCHA, 1985: 16), torna-se mais 

preciso, como se a determinação exata nos aproximasse mais intimamente do autor. 

 Fernando Pessoa coloca, por vezes, pequenas referências nas cartas que escreve como, 

por exemplo, numa carta enviada a Augusto Ferreira Gomes, além de colocar a morada (Apartado 

147), o lugar ( Lisboa) e a data (16 de Outubro de 1930), adiciona um pormenor (9.30 da manhã). 

Numa carta que envia a Mário Beirão, decide destacar na data: “1 de Fevereiro de 1913 e foi 

escrita em Lisboa”. 

O poeta é, aliás, bastante rigoroso na datação das cartas chegando ao ponto de indicar o 

dia da escrita e o dia do envio, quando estes, por acaso, não coincidiam, como foi o caso de uma 

carta enviada a João de Lebre e Lima, a 3 de maio de 1914: “Escripta a 3 de maio, esta carta vae 

para o correio a 14”. 

Um exemplo que ajuda a perceber a importância da data, na correspondência de Fernando 

Pessoa, é a carta que tem como destinatário Augustine Ormond. Trata-se de um rascunho 

manuscrito, a tinta preta e a lápis, numa folha lisa escrita na frente e no verso. O manuscrito é de 

difícil leitura e talvez isso explique o facto de, numa transcrição, lhe terem atribuído uma data 

incorreta. Não é indiferente à cronologia da epistolografia pessoana esta alteração temporal, com 

tudo o que isso acarreta, uma vez que “a data permite-nos reduzir a um plano de relatividade 

histórica as afirmações, doutrinas ou vaticínios que porventura apareçam nas cartas.” (ROCHA, 

1985: 17). Em duas edições da correspondência de Pessoa, a missiva aparece datada como tendo 

sido escrita em «November 27th 1909.» e «27-11-1909».1272  

Nove anos mais tarde, uma outra edição das cartas pessoanas, transcreve corretamente 

o ano da carta: «27-11-1903»,1273 contudo não adianta qualquer explicação ou chama a atenção 

                                                           
1271 O nosso estudo permitiu-nos corrigir, pela primeira vez, a data de uma carta de Pessoa para João Gaspar Simões, de que já demos conta num 

artigo publicado. Ver Vizcaíno, Fernanda (2017). Quatro cartas de Fernando Pessoa revisitadas. Revista Pessoa Plural, n.º 11. 

1272 PESSOA, 1996: 130-132 e PESSOA, 1998a: 33-36 , respetivamente. 

1273 PESSOA, 2007: 31-33. 
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para a incorreção apontada nas referidas edições, uma vez que remete o leitor interessado para 

essas mesmas edições. Há uma diferença de seis anos entre a data correta e a incorreta.  

Em 1903, Pessoa tem 15 anos, vive ainda em Durban e só regressará definitivamente a 

Portugal dois anos mais tarde; em 1909, Pessoa já atingiu a maioridade, tem 21 anos de idade, 

vive em Lisboa e está afastado da realidade descrita nessa carta ao amigo Augustine Ormond. 

Uma pista dada na própria carta é a referência ao edifício London Chambers, que era onde estava 

instalada a Commercial School, onde Pessoa estudou. Em 2003, Parreira da Silva volta a fazer 

referência a este rascunho de carta e corrige a datação atribuída em 1998, porém subsiste ainda 

a dúvida em relação ao ano: “A única carta de Pessoa para Ormond consta do espólio do primeiro 

e data de 27 de Novembro de 1905 (ou 1903?)”.1274 

A datação incorreta de uma carta condiciona a biografia de um autor e, no caso de Pessoa, 

em que o estudo do epistolário anda sempre paredes-meias com a exegese da obra, afeta muito 

mais. Quando Gaspar Simões publica a primeira biografia do poeta em 1950, dedica um capítulo, 

intitulado «A empresa Ibis», à explicação daquela que foi, provavelmente, a primeira iniciativa 

empresarial de Fernando Pessoa.  

Para sustentar a sua tese, o biógrafo recorre a uma carta que Pessoa enviara a Armando 

Teixeira Rebelo, amigo e colega no Curso Superior de Letras. A carta, escrita em inglês (Gaspar 

Simões reproduz o original, nas notas), é enviada desde Portalegre, cidade para onde Pessoa se 

deslocara com o fito de comprar as máquinas de uma tipografia que falira. Trata-se de uma carta 

manuscrita em duas folhas, pelo punho do poeta, a tinta preta. O papel da carta está em bom 

estado de conservação e não apresenta sinais de deterioração (rasgões ou manchas que 

pudessem inviabilizar a leitura da mesma).  

Gaspar Simões assume que a carta fora escrita em 1907, dois anos antes da data 

efetivamente correta, 1909. A partir de 1950, com a transcrição e publicação da carta nas 

sucessivas edições da biografia do poeta, a mesma foi sendo sucessivamente citada e reproduzida 

com a data errónea de 24 de agosto de 1907, durante mais de cinquenta anos, até 2003. A data 

foi corrigida por Zenith, assim como as decorrentes alterações feitas ao percurso de vida do poeta: 

“A data da carta escrita por Pessoa ao amigo Armando Teixeira Rebelo de Portalegre, onde foi 

                                                           
1274 “Esta referência [a varanda de London Chambers, que era o edifício onde estava instalada a Commercial School de Durban], situando o local 

de escrita-emissão da carta, serve, de resto, para ajudar a datá-la (o manuscrito não é conclusivo). Publicada com a data de 1909, só pode ter sido 

escrita ou em 1905 ou, mais provavelmente, em 1903, já que Pessoa regressa a Portugal em Agosto de 1905.” SILVA, 2003: 56. 
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comprar a tipografia, é «August 24th, 1909» e não, como se pensava, de 1907. Só com alguma 

boa vontade é que o último algarismo pode ser lido como um 7.”1275  

O biógrafo, no capítulo em questão, aludindo ao diário que Pessoa mantivera em 1907, e 

que classifica como sendo mais um “desabafo sentimental” do que propriamente um diário, 

estabelece um paralelo entre aquilo que Pessoa escrevera em julho de 1907 e a carta, afirmando 

que se “em Julho as páginas do seu diário são angustiosas... em Agosto a carta que dirige de 

Portalegre, onde fora adquirir a tipografia do anúncio, ao seu amigo e condiscípulo Armando 

Teixeira Rebelo denuncia-nos um estado de espírito completamente outro. Deu-se a metamorfose.”  

Gaspar Simões reforça ainda: “Essa carta, datada do Hotel Brito em Portalegre, a 24 de 

Agosto de 1907, é um curioso elemento para estudar o temperamento poliédrico de Fernando 

Pessoa”. O biógrafo vai ao ponto de descrever a letra de Pessoa como “gatafunhada, num cursivo 

de mau porte”, classificando-a como “vulgar” e nada “intelectual”, em virtude do álcool que 

Pessoa afirma, na carta, ter ingerido.1276  

Por outro lado, António Mega Ferreira, discordando da análise de Gaspar Simões, afirma 

que tendo a carta sido escrita “sobre os vapores do álcool” a “caligrafia, bastante segura, nem 

sequer o afirma, sem margem para dúvida”.1277 Na longa análise que Mega Ferreira faz sobre o 

assunto, transparece uma certa incredulidade pelo facto de Gaspar Simões, que “não só viu a 

carta como a trabalhou”, se ter enganado tão estrondosamente na data, uma vez que uma 

observação visual mais atenta à grafia do ano escrito por Pessoa, o número «9» não poderia ter 

sido excluído numa primeira leitura. Comparar a letra de Pessoa nesta carta e confrontá-la com 

outros escritos do poeta pode ajudar a estabelecer uma leitura mais correta, como por exemplo: 

“há semelhanças evidentes na grafia legata do 0 e do 9 com a datação do poema «To some 

Counsellors»” (FERREIRA, 2005: 49). Admitindo que Gaspar Simões não conhecia todos os 

elementos que pudessem ajudar na datação correta, Mega Ferreira sugere, ainda assim, que o 

biógrafo tenha “visto a data que lhe dava jeito”, para justificar a sua versão dos factos. 

A data faz parte da estrutura da carta e aqueles remetentes que não o fazem acabam por 

ser a exceção, pois quem escreve gosta, em geral, de envolver o destinatário nesse espaço 

temporal e circunstancial que partilha, pois “dum modo geral, as cartas ficam a balizar, da 

mocidade à velhice, o tempo irreversível que coube a cada vida.” (ROCHA, 1985: 17). 

                                                           
1275 PESSOA, 2003: 456. 

1276 SIMÕES, 1980: 100 (1.ª ed., 1950). 

1277 FERREIRA, 2005: 41-68. 
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6.3. O destinatário 

 

Sendo um elemento fundamental numa carta, o destinatário pode ser real ou fictício. 

Pessoa não manteve correspondência com um destinatário, fiel e exclusivo, ao longo da sua 

existência, antes privilegiou certos destinatários em determinados períodos da sua vida. Partindo 

do princípio de que “o epistológrafo requinta o que tem para dizer conforme o destinatário a quem 

o confia.” (ROCHA, 1985: 17), não será por acaso que Pessoa tenha elegido Armando Côrtes-

Rodrigues e, mais tarde, Adolfo Casais Monteiro como os destinatários de duas cartas capitais 

para a exegese da sua obra. Em relação à primeira carta, que Pessoa envia a Côrtes-Rodrigues, a 

19 de janeiro de 1915, dirá Jorge de Sena que “nada, em Fernando Pessoa, se pode considerar 

gratuito, como bem claramente é demonstrado por ele próprio no capital documento de 1915.” 

(2000: 24). Na extensa carta (onze páginas manuscritas), Pessoa dispõe-se “fallar intimamente e 

fraternalmente” com Côrtes-Rodrigues sobre o seu “caso”, motivado pela “crise psychica” que 

vinha atravessando. 

A outra carta, datada de 13 de janeiro de 1935, tem como destinatário Adolfo Victor Casais 

Monteiro que, diga-se, nunca conheceu pessoalmente Fernando Pessoa. A prova está numa breve 

carta que Casais Monteiro envia a Pessoa, desde o Porto, com data de 6 de março de 1935, da 

qual transcrevemos um excerto: “O Régio e eu vamos a Lisboa, e devemos chegar aí na sexta, a 

hora incerta da tarde (vamos de automóvel). Espero que desta vez consiga conhecê-lo!”1278 

A maioria dos destinatários de Pessoa está identificada; contudo existem ainda muitas 

cartas cujos destinatários são colocados no plano da conjetura ou nem sequer nomeados porque 

são inventados pelo poeta ou porque as informações e referências a esse mesmo destinatário são 

escassas ou nenhumas. Incluímos no nosso estudo um rascunho de uma carta que não foi 

transcrito nas edições citadas nesta tese. Referimo-nos à carta que Pessoa assina sob o 

pseudónimo de Charles Robert Anon1279 para alguém identificado como “Man”. É escrito na carta 

o local onde supostamente foi redigido e quando: “Durban, July 14th 1904.” Coloca-se a hipótese 

de o destinatário ser o responsável pela rubrica Man in the Moon, pertencente ao jornal The Natal 

Mercury. Outro rascunho que transcrevemos e enquadramos no epistolário pessoano, no capítulo 

um, é um esboço escrito em francês e dirigido a um tal “Monsieur Maurice Ducot”, datado de 19 

                                                           
1278 “A esperança de Casais Monteiro, sublinhada pela exclamação final, acabou por nunca se concretizar – e, por espantoso que pareça, os dois 

interlocutores nunca chegaram a encontrar-se pessoalmente.” MONTEIRO, 1999: 248. 

1279 Para uma informação completa sobre este “autor fictício”, como lhe chamou Jerónimo Pizarro, ver PESSOA, 2013: 139-156. 
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de janeiro de 1906. É colocada a hipótese de o rascunho ser um exercício que o poeta faz para o 

curso de Letras, e o destinatário ser fictício. Porém, uma investigação mais minuciosa com base 

nas pistas que são dadas no próprio rascunho, permite-nos identificar uma pessoa que existiu de 

facto. Assumindo que Pessoa teria enviado uma carta a Ducot, tratar-se-ia de um destinatário real.  

 

6.4. A (in)sinceridade 

 

“Mon ami, quand vous m'écrivez, que ce soit pour me dire votre  

façon de penser et de sentir, et non pour m'envoyer des phrases  

que je trouverai dans le premier roman du jour. ” 

Merteuil to Danceny, L. 121,  

(ALTMAN, 1982: 185)  

 

          A escrita de uma carta envolve tempo, reflexão e a oportunidade de corrigir, riscar 

palavras ou frases inteiras; pode o seu autor eliminar toda a carta, passar a limpo, burilar as 

palavras ou expressões. As cartas que o poeta escrevia serviam, não raras vezes, como espaço de 

interação, onde as ideias e frases postas no papel eram utililizadas por Pessoa para outros fins. 

Pessoa faz sempre escolhas conscientes que condicionam a forma como vai escrever o texto da 

carta quer no plano da sinceridade, quer no plano do estilo. Exemplo disso é a carta que enviou a 

Armando Teixeira Rebello a 24 de agosto de 1909. Termina a missiva escrevendo: “The style of 

this letter may be a “terminal” proof thereof. I shall register it that so brilliant an offspring of my 

mind may not be lost in the post.”  

Numa outra carta, escreve, a dada altura: “Pode ser que, se não deitar hoje esta carta no 

correio, amanhã, relendo-a, me demore a copial-a á machina, para inserir phrases e esgares d’ella 

no Livro do Desasocego. Mas isso nada roubará á sinceridade com que a escrevo, nem á dolorosa 

inevitabilidade com que a sinto.”Ou, um pouco mais adiante: “Se eu não estivesse escrevendo a 

você, teria que lhe jurar que esta carta é sincera. “1280 

           A (in)sinceridade é um tema recorrente nas cartas pessoanas: “Se me conhecesse, saberia 

que sou sincero na conversa normal e humana; porém a conversa normal e humana não existe 

por escripto excepto nos que não sabem escrever”, escreve Fernando Pessoa a Gaspar Simões, a 

                                                           
1280 Excerto do rascunho datilografado de carta enviada por Fernando Pessoa a Mario de Sá-Carneiro, a 14 de março de 1916. 
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dada altura, num dos rascunhos preparatórios da carta efetivamente enviada a 26 de junho de 

1929. Numa outra carta, dirigida a Osório de Oliveira, a respeito de uma pergunta sobre os livros 

que mais o teriam influenciado,1281 avisa Pessoa: “vou responder antes de saber o que digo, e a 

resposta terá assim o sello regio da sinceridade.” E conclui: “Esta resposta é absolutamente 

sincera.”1282 Também nas fórmulas de despedida das cartas, as palavras “sincero”, “sinceridade” 

estão quase sempre presentes. 

Numa carta dirigida a Adriano del Valle, a 23 abril de 1924, Pessoa fala sobre António 

Botto, dizendo o seguinte: “Os Motivos de Belleza do Antonio Botto – para lhe fallar a verdade que 

se falla aos amigos de verdade – não prestam para nada: em resumo, não são motivos senão de 

lastima. Assim o disse – moderando um pouco mais a expressão – ao author.” 

Sabendo-se que Fernando Pessoa assinou o prefácio do supracitado livro, poder-se-ia 

interpretar esta observação menos lisonjeira em relação ao amigo como uma falta de lisura por 

parte de Pessoa. E continua, no mesmo tom: “Não tome isto como maledicencia: não uso esse 

perfume psychico. Elle é deveras um artista, e, sobretudo, um espirito esthetico, mas nunca foi 

notavel – nem será – pelas verdades que disse, ou que possivelmente venha a dizer. E quanto aos 

Motivos de Belleza, não me explico esse maleficio artistico; como amigo, prefiro esquecer que 

essa auto-calumnia se publicou.” Não sabemos se Botto terá alguma vez lido esta carta, mas o 

mais certo é que não o tenha feito.  

          Aferir o grau de sinceridade das palavras postas na carta por parte de quem as escreve é 

um tema recorrente na correspondência de um autor. Fernando Pessoa estabelece, não raras 

vezes, o nível de sinceridade com que escreve as cartas, mesmo quando atribui esse sentimento 

a um outro seu: “A phrase precedente, scripta com uma completa sinceridade, não é minha; 

intercalou-a, por anticipação, nesta carta o meu abominavel, porém neste caso justo, amigo Alvaro 

de Campos. Dizendo que elle é justo, confirmo, e torno minha, aquella phrase.”1283  

 Joel Serrão interroga-se “Porque não afirmou (...) «sim, sou absolutamente sincero?», 

quando Pessoa confessa a Côrtes-Rodrigues, em carta de 2 de setembro de 1914: “Creio que 

                                                           
1281 Folha de papel constante do espólio de Fernando Pessoa, com as cotas «17/193» e «72-51». Documento manuscrito e pergunta dactilografada, 

a tinta azul: «¿ Quais foram os livros que o banharam numa mais intensa atmosfera de energia moral, de generosidade, de grandeza de alma, de 

idealismo ?». Manuscrito, a tinta preta, «Fernando Pessoa», por cima da pergunta e sublinhado; texto manuscrito, a tinta preta, na margem 

esquerda da folha, na lateral, de baixo para cima: «Da parte de Osório de Oliveira, a pedido de Antonio Sergio. | Devolver para a R. Augusto Rosa, 

17, Dto. Lisboa.» Apresenta um vinco de dobra na vertical e dois na horizontal. 

1282 Carta de Pessoa para Osório de Oliveira, a 5 de abril de 1932 (ver carta n.º 163, aqui transcrita). 

1283 Carta de Pessoa para José Régio, a 26 de janeiro de 1928 (ver carta n.º 113, aqui transcrita).  
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estou sendo sincero. Tenho pelo menos aquelle amargo de espirito que é trazido pela pratica anti-

social da sinceridade. Sim, eu devo estar a ser sincero.” O próprio Joel Serrão dá a resposta: 

“Porque o não poderia fazer.” 

Pessoa escreve esta carta a Casais Monteiro elegendo-o como confidente (e não Gaspar 

Simões, com quem se carteou, quantitativamente mais) privilegiado. Porém,  “in order to make a 

confidence, as epistolary characters so often do, one must have confiance in the confident.” 

(ALTMAN, 1982: 48).1284 Fernando Pessoa não conheceu Casais Monteiro pessoalmente, não 

privou com ele nos cafés lisboetas e nunca conversou com ele a não ser através de carta. Essa 

distância física entre os dois, desconhecidos da vida real e quotidiana, facilitou a escolha do 

destinatário esta carta. Se, por um acaso, se tivessem cruzado em alguma rua de Lisboa, 

passariam anónimos um pelo outro, sem sequer se reconhecerem e cumprimentarem. Teria 

Fernando Pessoa evitado conhecer pessoalmente Casais Monteiro? Afinal, estando em Lisboa e 

coincidindo a chegada de Casais Monteiro com o fim de semana, não teria sido muito difícil 

encontrarem-se. A questão permanece em aberto. 

Por vezes, escrever intimamente, fazer confidências, ainda que intencionais, torna-se mais 

fácil com estranhos do que com amigos com os quais convivemos no dia a dia. A distância física 

ter-lhe-á permitido, sem as reservas de timidez ou constrangimentos que a amizade, por vezes, 

condiciona, confiar no outro, mas acima de tudo, confiar em si mesmo para escrever uma carta, 

a nosso ver, pensada e calculada, palavra a palavra, pois Pessoa quis dar essa explicação ele 

próprio, independentemente de se colocar em causa a veracidade e autenticidade dessas 

explicações. O anonimato do destinatário deu a Pessoa essa possibilidade, sem ter de se 

preocupar em explicar o que vai na carta pessoalmente à mesa do café.   

De certa forma, Casais Monteiro reconhece essa distância física não como uma dificuldade 

mas sim como uma vantagem em relação a Pessoa, quando diz que eles (os da Presença) “[Nós] 

não tomávamos café com ele no «Martinho»,1285 podíamos admitir perfeitamente o seu génio, 

porque o conhecíamos através do pouco que da sua obra era acessível.” (MONTEIRO, 1999: 144). 

No sétimo parágrafo escreve Pessoa: “(Interrompo. Não estou doido nem bebado. Estou, 

porém, escrevendo directamente, tam depressa quanto a machina m’o permitte, e vou me 

                                                           
1284 Os itálicos são da autora deste trabalho académico. 

1285 A título de curiosidade, ver quem “tomava café” com Fernando Pessoa no Martinho da Arcada, por volta de 1928. Fotografia tirada no café 

Martinho da Arcada: da esquerda para a direita: não identificado, Raúl Leal, António Botto, Augusto Ferreira Gomes (de pé) e Fernando Pessoa.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Martinho_Pessoa_Botto_1928.jpg Consultado a 9 de setembro de 2017. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Martinho_Pessoa_Botto_1928.jpg
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servindo das expressões que me occorrem, sem olhar a que literatura haja nellas. Supponha – e 

fará bem em suppor, porque é verdade – que estou simplesmente fallando comsigo.” Pessoa tenta 

colocar, deliberadamente, a carta no mesmo plano de uma conversa, procurando imprimir a uma, 

certas particularidades da outra; isto é, a espontaneidade e o imediatismo porque “a carta [se] 

assemelha à conversa” (ROCHA, 1985: 10). 

Seis dias depois, a 20 de Janeiro de 1935, Pessoa envia uma outra carta a Casais 

Monteiro, sublinhando, uma vez mais, a ideia da espontaneidade de uma conversa da qual 

resultou a carta anterior, “Ainda bem que consegui dizer qualquer coisa que deveras interessasse. 

Cheguei a duvidar de que o fizesse, pela maneira precipitada e corrente como lhe escrevi, ao sabor 

da conversa mental que estava tendo comsigo.” 

 

6.5. A assinatura 

 

“... as cartas são um género e podem mascarar uma identidade  

quando assinadas por outro. Daí a interessante relação entre o  

género epistolar e o jogo do fingimento pessoano.” 

 

(PIZARRO e FERRARI, 2013: 142) 

 

A assinatura faz parte da carta e identifica o autor da mesma, responsabilizando-o pelo 

seu conteúdo: “A assinatura duma carta responsabiliza jurídica, moral e literariamente quem faz 

uso dela. (...) vincula também a responsabilidade artística do signatário.” (ROCHA, 1985: 19). 

Quando a assinatura é a de alguém que se chama Fernando Pessoa, há uma valorização 

não só sentimental, mas também material. Os autógrafos de Pessoa têm um duplo valor, são 

prova que de facto ele produziu aquele material artístico e quis reconhecê-lo como propriedade 

sua. Tocar numa carta assinada pelo poeta torna-o tangível e dissipa a distância. Uma carta 

assinada reforça a legitimidade da mesma e expõe, desta forma, o seu autor a um futuro juízo 

ético sobre o que escreveu e como o escreveu. No caso de Fernando Pessoa, hoje uma 

“celebridade”, as cartas de outrora assumem redobrada importância para a exegese da sua vida 

e obra.   
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Numa carta datada de 21 de novembro de 1922, Pessoa assina simplesmente 

“Fernando”. É das poucas cartas que o poeta assina só com o primeiro nome, sem o apelido. 

Encontramos essa assinatura também nas cartas enviadas a Geraldo Coelho de Jesus.1286  

Pessoa escrevia também em nome de outros, uma vez que reconhecia nas cartas “a 

potencialidade para o «outrar-se»” (PESSOA, 2013: 350). A título de exemplo, a carta que escreve, 

a  7.th July, 1905, quando ainda está em Durban e que assina “Charles Robert Anon”. 

Alexander Search “exercitou a sua assinatura após frases formais de encerramento de carta” 

(PESSOA, 2013: 229). Ou ainda, a carta que remete, com data de 17 de Setembro de 1926, a 

Augusto Ferreira Gomes, em que assina “Alvaro de Campos, Engenheiro naval e poeta do Orpheu”. 

 

6.6. A confidencialidade 

 

 A carta segue por correio dentro de um envelope fechado. Esta característica material da 

carta confere-lhe confidencialidade. A carta selada protege a mensagem, guarda o sigilo do que 

ali vai escrito. Diferentemente do telegrama, a carta permite conservar o segredo e consente ao 

remetente escrever sem reservas, no pressuposto da confiança de que a missiva vai ser lida 

apenas pelo destinatário eleito.  

A extensa carta que Pessoa envia a Côrtes-Rodrigues, em 19 de janeiro de 1915, sugere, 

logo no primeiro parágrafo Pessoa, a intenção do poeta em confidenciar com este destinatário: 

“Ha tempos que lhe ando promettendo uma extensa carta. Não sei mesmo se, especificando, lhe 

não fallei n’uma carta de genero psychologico, a meu proprio respeito. Em todo o caso, é d’isso 

que se trata.” e, mais à frente, justifica a escolha desse destinatário específico ao próprio Côrtes-

Rodrigues, “eu sinto a necessidade de fallar n’isto a alguem, e não pode ser a outro senão a você 

– isto porque só você, de entre todos quantos eu conheço, possue de mim uma noção 

precisamente no nivel da minha realidade espiritual.”  

Contudo, o oposto também se verifica e, muitas vezes, com plena consciência ou até 

intencionalidade por parte de quem escreve a carta. Quando o escritor adquire maior notoriedade 

e tem essa consciência; quando usa a carta como veículo para fazer uma declaração de intenções, 

dar explicações sobre a sua obra, os processos envolvidos, etc., a partir desse momento “escrever 

                                                           
1286 “Pessoa parece ter sido mais chegado a Geraldo Coelho de Jesus do que aos seus dois principais correspondentes, Sá Carneiro e Cortes 

Rodrigues, porquanto usava o nome próprio de Coelho de Jesus e assinava as cartas com o seu nome de batismo, coisa que nunca fez nas cartas 

endereçadas aos seus dois outros amigos e correspondentes.” VILLAVERDE CABRAL, 2014: 94-123.     
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com os olhos postos na posteridade torna-se quase inevitável. O que as cartas perdem então em 

frescura ganham em perfeição formal e em sentido. E avizinham-se, portanto, da literatura 

propriamente dita.” (ROCHA, 1985: 19). 

 A iniciativa de divulgar ou publicar uma carta pode então partir do signatário da mesma, 

do destinatário ou de terceiros. Habitualmente, a carta pretende comunicar com um leitor 

particular e, nesse caso, não se destina a ser divulgada ou publicada; pode até o assinante 

discriminar que a carta, ou partes desta, possa ser divulgada ou, pelo contrário, permaneça 

confidencial, no domínio do privado.  

 Um exemplo de escusa de confidencialidade está patente na carta que Pessoa enviou a 

Álvaro Pinto a 4 de março de 1913: “Inutil é acrescentar que esta carta não é confidencial, e que 

aos proprios Pascoaes e Leonardo Coimbra, a quem acima me refiro como viu, o meu amigo a 

pode mostrar.” Álvaro Pinto não chegou a mostrar a referida carta aos visados, sendo elucidativo 

o seu testemunho.1287 

   

 6.7. A fragilidade material 

 

 Fernando Pessoa tinha muitas vezes o cuidado de registar as cartas que enviava e 

pedia o mesmo a muitos dos seus correspondentes. Encontramos na correspondência do poeta, 

referências à “escripta de machina”, como numa carta enviada a Álvaro Pinto a 30 de abril de 

1912: “Tendo promettido enviar, até ao fim do mez, o meu segundo artigo, remetto, inclusas, 5 

paginas d’elle, escritas á machina.”, ou ainda quando escreve, a 1 de maio de 1912: “No 

escriptorio onde passo á machina os artigos”.  

 Uniformiza a escrita, facilitando a leitura de textos, artigos e cartas que até então 

eram escritos à mão. Pessoa dá conta disso mesmo, numa carta manuscrita enviada a Armando 

Côrtes-Rodrigues, a 19 de novembro de 1914, ao acrescentar, na parte final da carta: “Para maior 

lucidez, porque a minha lettra está muito nervosa, junto um papel com o endereço exacto, á 

machina.”  

                                                           
1287 “F. P. pedia repetidas vêzes que lhe falasse com tôda a franqueza sôbre o que propunha para A Águia. Mas bastava uma pequena obervação, 

a menor estranheza, para que logo se susceptibilizasse. As cartas mais impressivas que dêle recebi são precisamente aquelas em que teve de 

reagir contra o menor reparo feito ou sôbre a menor discordância. Também não mostrei a Teixeira de Pascoaes e Leonardo Coimbra a carta de 4 

de Março. Conhecia bem um e outro para saber que seria muito mau fazê-lo.” Revista Ocidente, n.º 80, volume XXIV, 1944, p. 318. 
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 Mas, se por um lado, Pessoa reconhece que um texto datilografado permite uma 

melhor leitura, por outro lado, numa outra missiva enviada ao mesmo destinatário exatamente 

dois meses depois, a 19 de janeiro de 1915, também admite que “É pena que vá tudo em lettra 

de machina, que torna a poesia pouco poetica, mas assim é mais rapido e nitido.” 

 A máquina de escrever vem permitir também, com maior facilidade e rapidez, a 

reprodução do documento datilografado, como bem nota Pessoa na carta enviada a José Régio a 

15 de novembro de 1928, a propósito do envio dos seus dados bibliográficos e dos de Mário de 

Sá-Carneiro: “Tinha copia d’elles; como os escrevi á machina, tirei a copia facil a papel chimico.” 

Ou ainda, a 30 de setembro de 1929, explicando a João Gaspar Simões porque lhe envia a carta 

datilografada e não manuscrita: “Vae á machina porque assim a lettra é clara e a resposta mais 

livre dos impecilhos da escripta...”  

 Costumava também tirar cópias das cartas que escrevia, e fê-lo com um duplo cuidado 

com esta carta1288, não fosse Casais Monteiro perder a carta ou esta extraviar-se no correio, uma 

vez que as cartas “are both permanent words and losable words. They can complicate 

communication by crossing each other in the mail or getting lost or stolen” (ALTMAN, 1982: 135). 

Pessoa tinha consciência da fragilidade da carta, da possibilidade de esta se perder ou extraviar e 

nunca chegar ao seu destino. Por exemplo, numa carta manuscrita, dirigida a Armando Côrtes-

Rodrigues, em 19 de fevereiro de 1915, no Post Scriptum Pessoa tem o duplo cuidado de pedir 

ao destinatário que a carta de resposta seja enviada por correio registado e relembra, uma vez 

mais, a sua morada: “P. S. – Se pudér registe a carta, para não se perder. Meu endereço, (lembra-

se?)”. 

 

6.8. A propriedade e publicação 

 

“The letter collection is regularly presented by its fictitious editors as incomplete:  

it is a ‘selection’ from a larger group of letters or one side of an exchange.”  

(ALTMAN, 1982: 162) 

 

 Quando a carta é enviada a um destinatário passa a ser sua propriedade. Pode, assim, 

este decidir o que fazer com ela: conservar a carta ou desfazer-se dela (destruir, queimar, rasgar 

                                                           
1288 Existe uma cópia de químico, a tinta azul, que Pessoa guardou no seu arquivo. Está conservada no espólio pessoano com a cota E3/72-39-46. 



 | 594 

 

esse testemunho, entregá-la a outrem). Pode conservar a carta ou cartas da correspondência que 

manteve com um amigo, um conhecido para preservar essa partilha, mantendo esse diálogo 

epistolar na esfera privada ou, pelo contrário, trazer esse diálogo para a esfera pública. 

Evidentemente, publicar cartas privadas só fará sentido e terá interesse, para o público 

em geral, quando o autor dessa correspondência é uma figura reconhecida pela sociedade, e, 

algumas vezes mesmo, célebre pelo prestígio que granjeou junto dessa mesma sociedade. Essa 

celebridade aguça a curiosidade do leitor que, com o desejo de se aproximar do autor, procura 

nas suas cartas sinais de intimidade, criando a ilusão de proximidade: “O leitor compraz-se em 

confrontar o génio com o homem comum que lhe serve de suporte e se revela sem reticências na 

sua correspondência.” (ROCHA, 1985: 20). 

Pessoa faz publicar cartas suas e de Álvaro de Campos em jornais e revistas, mas uma 

das primeiras cartas de Pessoa a ser parcialmente publicada por outrém em vida do poeta terá 

sido a 18 de setembro de 1923, no jornal sevilhano La Unión. Excertos de uma carta datada de 

20 de agosto de 1923, que Fernando Pessoa enviara, cerca de um mês antes, e na qual Pessoa 

tecia considerações apreciativas sobre o livro de poemas de Rogelio Buendía, La Rueda de Color, 

tais como: “A sua arte meio-moderna, meio-japoneza, feita, em versos contemporaneos, do espirito 

miniaturista dos haikais, embalou um momento o que sonha em mim.”. Adriano del Valle foi o 

tradutor dessa carta de Pessoa e ao publicá-la no jornal, escreveu uma introdução em jeito de 

comentário,1289 que Pessoa muito aprecia. 

Em carta a Adriano del Valle, de 8 de outubro de 1923, escreve: “Recebi, enviado por 

Rogelio Buendía, um exemplar da Unión, de Sevilha, onde vem traduzida parte da minha carta 

sobre La Rueda de Color; de todo o coração lhe agradeço as palavras amigas e honrosamente 

amaveis que, precedendo essa traducção, dedica á minha personalidade. Oxalá eu as mereça!” 

As cartas pessoanas foram desde sempre utilizadas como suporte para explicar, aferir ou 

reforçar aspetos da sua biografia e da sua obra. Muitos foram os que a elas recorreram para esse 

efeito, guardando as cartas e publicando-as, mais tarde. O próprio Pessoa reconheceu e promoveu 

esse aspeto: “ Pode ser que, para qualquer estudo seu, ou outro fim analogo, o Casaes Monteiro 

                                                           
1289 Adriano del Valle: “Con ocasión de mi reciente viaje a Portugal, hube de conocer en Lisboa a uno de los más puros y selectos hombres de letras 

de aquel bello país ibérico: Fernando Pessoa. A su virtud de gran poeta, de ciudadano avecindado en Lunalópolis, une la depuradísima cualidad de 

ser uno de los más sagaces críticos literarios de su país y de poseer un espíritu tan amplio y tan abierto a todas las fuerzas ciegas de la naturaleza 

– súbdito del mar y del cielo, se llama él – que toda su obra crítica está llena de una gran prodigalidad de comprensión, de una fina sonrisa de 

simpatía, para todas las más audaces manifestaciones del arte contemporáneo.” SÁEZ DELGADO, 2008: 128. 
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precise, no futuro, de citar qualquer passo desta carta.”, dizia o poeta no P. S. da carta de 13 de 

janeiro de 1935. 

Joel Serrão, no prefácio que escreve a Cartas de Fernando Pessoa a Armando Côrtes-

Rodrigues,1290 afirma, a dada altura, que decidiu  publicar as cartas porque considera que está a 

“contribuir para um conhecimento mais lato e mais profundo do homem que se chamou Fernando 

Pessoa, e para um talvez melhor conhecimento da obra que nos legou.”  

João Gaspar Simões publicou um conjunto significativo de cartas e foi o mais próximo de 

Pessoa epistolarmente, pela quantidade de cartas trocadas entre os dois. Escreve Gaspar Simões, 

a dada altura, no prefácio do seu livro, e dando largas à sua imodéstia: “É fácil verificar agora, 

perante as cartas que me decidi a publicar na íntegra, que Fernando Pessoa se não abrira com 

ninguém, salvo comigo, sobre os projectos de publicação das suas obras.” (SIMÕES, 1957: 26).  

 

6.9. Dos conteúdos temáticos 

 

O conteúdo da carta de 13 de janeiro de 1935 revela, na primeira pessoa, as intenções 

do seu autor e parece, à partida, fonte inesgotável para o apoio de qualquer exegese sobre o autor 

e a obra. Nesta carta responde Pessoa com método e reflexão estudada às perguntas colocadas 

por Casais Monteiro: “Respondo agora directamente às suas trez perguntas: (1) plano futuro da 

publicação das minhas obras, (2) genese dos meus heteronymos, e (3) occultismo.”  

Um claro exemplo, admitido por Pessoa em carta para Sá-Carneiro, com data de 14 de 

março de 1916: “Pode ser que, se não deitar hoje esta carta no correio, amanhã, relendo-a, me 

demore a copial-a á machina, para inserir phrases e esgares d’ella no Livro do Desasocego. Mas 

                                                           
1290 Do prefácio feito à primeira edição conta Joel Serrão a história desta publicação das cartas em livro, que vale o esforço da citação quase integral: 

“Levou-me um acaso, em Setembro de 1943, a S. Miguel. (...) Numa das raras vezes em que estive em Ponta Delgada (...) conheci pessoalmente 

Armando Côrtes-Rodrigues, com quem me encontrei mais duas ou três vezes, antes de regressar a Lisboa. Na véspera da minha partida, a 

camaradagem amiga de Côrtes-Rodrigues levou-me a sua casa, onde conversámos demoradamente, entre outras coisas, sôbre o Orpheu e o 

grande Fernando Pessoa; depois, inesperadamente, Côrtes-Rodrigues abriu uma gaveta, tirou dela um maço de papéis e disse-me, pela primeira 

vez, mais ou menos isto: Tive intenção durante muito tempo de aproveitar êstes materiais para escrever um ensaio sôbre Pessoa. Mas acho que o 

não posso fazer: não sou crítico, mas só e puramente poeta. Estude V. essas cartas e êsses papéis.”  Fica também registado o apelo de Joel 

Serrão. “Que todos aquêles que possuam documentos que interessem à compreensão da personalidade e da obra do poeta, sigam o nobre exemplo 

de Côrtes-Rodrigues. É com atitudes assim que se prova a veracidade da nossa admiração e não, egoisticamente, fazendo caixinha de documentos 

que não pertencem, não podem pertencer, a um indivíduo, mas a todos que em Fernando Pessoa vêem talvez o mais universal dos poetas que 

ainda se exprimiu na língua portuguesa.” 
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isso nada roubará á sinceridade com que a escrevo, nem á dolorosa inevitabilidade com que a 

sinto.” 

 Muitas das cartas de Fernando Pessoa foram escritas “à machina”, pelo motivo que o 

próprio referiu inúmeras vezes, serem ilegíveis quando escritas à mão. De uma carta datada de 

19 de Janeiro de 1915, dirigida a Côrtes-Rodrigues, realça o poeta: “Tenho escripto mais, mas 

mando o que está completo e é mais fácil copiar. É pena que vá tudo em lettra de machina, que 

torna a poesia pouco poetica, mas assim é mais rapido e nitido.” Numa outra dirigida a Adriano 

del Valle, a 24 de setembro de 1924, sublinha: “tirei uma copia á machina, envio-lhe essa copia, 

pois, como a minha lettra não é extremamente legivel, pode o Adriano ficar em duvida sobre uma 

ou outra palavra.”  

Relativamente ao estado de espírito que anima o poeta a dado momento da sua vida, 

existem inúmeras referências “aos pormenores psicológicos” revelados nas cartas enviadas; um 

excerto ilustrativo do estado de espírito de Fernando Pessoa, numa carta para Mário de Sá-

Carneiro, em 14 de março de 1916 e já aqui referida: “Escrevo-lhe hoje por uma necessidade 

sentimental – uma ansia afflicta de fallar comsigo. Como de aqui se deprehende, eu nada tenho 

a dizer-lhe. Só isto – que estou hoje no fundo de uma depressão sem fundo.” 

 

“A ironia, ‘para cada noção, a palavra exacta e sugestiva’, ‘o dizer uma coisa para  

dizer o contrário’ (...) a maior parte das prosas e dos versos de Fernando Pessoa,  

direi mesmo a maior parte das suas cartas, foram informadas por este critério.” 

(SENA, 2000: 66)  

 

Um claro exemplo que ilustra esta afirmação está numa frase que Pessoa escreve a 

Gaspar Simões, em carta datada de 5 de outubro de 1931: “O Crowley, que, depois de se suicidar, 

passou a residir na Allemanha, escreveu-me ha dias e perguntou-me pela traducção”. Sobre o 

intimismo e manuseamento da escrita epistolar, dá-se conta de um exemplo curioso. Fernando 

Pessoa, em carta dirigida a António Botto, a 8 de março de 1927, refere-se a Álvaro de Campos 

como pessoa real, com uma vivência quotidiana, semelhante ao comum dos mortais: “Pelas 

considerações acima feitas terá o Antonio verificado que está em Lisboa o senhor Engenheiro 

Alvaro de Campos.”; ou ainda o toque de ironia, em carta ao mesmo, sensivelmente quinze dias 

depois: “o João disse-me, respondendo a uma pergunta casual (x) minha, que estava “muito frio” 
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com o Chico Graça, mas o meu escasso conhecimento da industria do gelo, incluindo a de 

sorvetes, não me deu psychologia para esta revelação.” 

Também razões de ordem prática, quotidianas, fazem parte das cartas de Pessoa pois 

“salvo raros privilegiados, os escritores portugueses não são favorecidos pela fortuna” (ROCHA, 

1985: 382). Fernando Pessoa “tem de fazer pela vida”, ganhar o seu sustento; quando se vê, por 

vezes, aflito em relação a dinheiro, Pessoa recorre aos amigos, mais concretamente ao amigo 

Côrtes-Rodrigues, pelo menos duas vezes. Numa carta a este endereçada, em 19 de novembro 

de 1914: “Olhe lá, a este proposito e se o pedido o incommodar tenha-o como não feito, v[ocê] 

podia emprestar-me vinte mil reis? (...) se lhe peço isto, meu caro, é que estou absolutamente à 

bout de ressources. Literalmente naufragando, meu caro Amigo.” E, em carta datada de 23 de 

junho de 1915, “É uma circumstancia violenta e afflictiva. V[ocê] pode emprestar-me cinco mil 

reis até ao dia 1 do mez que vem (1 de Julho)? É afflictivissimo o caso, creia.” 

Traços de humor são também caraterísticos nas cartas de Pessoa. Se excluirmos a 

correspondência trocada com a família, a primeira carta, ou melhor, rascunho de carta 

manuscrito, que se conhece do poeta data de novembro de 1903, tinha Fernando Pessoa 15 anos. 

É dirigida a Augustine Ormond, colega de escola do poeta, em Durban, e com quem se terá 

correspondido durante cerca de vinte anos, fazendo fé no testemunho da filha de Ormond. No 

entanto, tanto quanto sabemos, não existem provas de mais cartas entre os dois. Inicia a carta: 

“Having fortunately attained the conclusion of your petulant composition, the main intention of 

which is to disprove that which has been proved disproved,”, e continua, mais à frente, narrando 

com muitos floreados aquilo que, supostamente, lhe aconteceu: “Falling in with your valuable 

suggestion, I yesterday betook myself to the verandah of the London Chambers (…). The only 

objects made by nature that my eye could encounter were a black sky, 2 blacker kaffirs and a drop 

of rain that blinded me for a good five minutes. After I had regained my normal sight, which I did 

not succeed in doing without considerable trouble, since my first apparent treatment for a sore eye 

was to bump my head on one of the iron pillars that support the verandah (D[evil] take the architect 

who put it there)”.  

Humorística é também a saudação feita ao amigo Armando Teixeira Rebelo, a abrir uma 

carta datada a 24 de agosto de 1909: “Venerable portion of earthly existence!”; bem como a frase 

espirituosa presente na carta de 18 de março de 1913, a Garcia Pullido: “Vou lavar a alma esta 

semana (em humano isto quer dizer, pôr em ordem os meus papeis para me orientar sobre o que 

ha que se aproveite para fins aggressivos).” 
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Um exemplo tão próprio da maneira de ser de Pessoa é demonstrado num bilhete postal, 

manuscrito a pretexto de um encontro de café, que envia a Côrtes-Rodrigues: “Eu vos saúdo e vos 

peço que amanhã, entre o soar duplo das duas e o soar simples das duas e mais metade de uma 

hora, surjaes com a vossa presença carnal – sem prolongamento gesticulante de bengala 

aggressiva – a vil cova ou jazigo de utilidades e propositos artisticos que dá pelo nome humano 

de Brazileira do Rocio.” Termina, em jeito de despedida: “Guarde-vos Deus; e que a Futura 

Divindade Tutelar das Extranhezas Irritantes vos assente á sua mão direita.” 

Temos a confirmação, através de uma carta a Mário Beirão, com data de 1 de fevereiro 

de 1913, do pavor que Pessoa sentia das trovoadas: “V[ocê] sabe, creio, que de varias phobias 

que tive guardo unicamente a assaz infantil mas terrivelmente torturadora phobia das trovoadas.” 

Podemos saber, também, das curiosidades mundanas, como pormenores sobre os 

amigos ou conhecidos da época: “O Leal está em Madrid em muito mau estado mental. Tentou 

ha mezes suicidar-se, atirando-se para debaixo de um automovel. Mas escapou, mesmo sem 

contusões, porque o chauffeur desviou o carro”, de um excerto de uma carta para Côrtes-

Rodrigues, em 4 de setembro de 1916. Nesta mesma carta ficámos também a saber de uma 

decisão muito importante na vida de Pessoa, relativa à grafia do seu nome: “vou fazer uma grande 

alteração na minha vida: vou tirar o accento circumflexo do meu appelido. (...) vou publicar umas 

cousas em inglez, acho melhor desadaptar-me do inutil ^, que prejudica o nome 

cosmopolitamente.” 

 

6.10. A (des)continuidade epistolar 

 

Mesmo quando o intervalo de tempo entre as cartas dirigidas ao mesmo destinatário é 

particularmente longo, a proximidade das cartas na página impressa do conjunto dessa 

correspondência pode, no entanto, criar a ilusão de continuidade temporal. 

O poeta não manteve, tanto quanto as cartas o demonstram, um correspondente epistolar 

constante ao longo da vida. Correspondeu-se com inúmeras pessoas, mas em períodos de tempo 

relativamente curtos. 

Fernando Pessoa escreve a Côrtes-Rodrigues, mais ou menos regularmente, de 6 de 

março de 1913 até 4 de setembro de 1916. Pessoa volta a escrever uma carta a Côrtes-Rodrigues 

a 4 de agosto de 1923: “Ha não sei quantos annos que lhe não escrevo: ha tanto tempo que teria 

agora tanto que contar-lhe que não posso contar-lhe.” É certo que em agosto de 1914, sem ter o 
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curso terminado, Côrtes-Rodrigues parte com a mulher e o filho, para S. Miguel, nos Açores; 

contudo, continuaram a corresponder-se até setembro de 1916, interrompendo-se depois esse 

diálogo epistolar entre os dois durante sete anos. Tanto quanto sabemos, apenas retomado 

brevemente, com uma única carta em 1923. 

À semelhança de outros escritores, que nunca se casaram ou então, fizeram-no numa 

fase mais tardia da sua vida, Fernando Pessoa nunca se casou. Conhece-se uma namorada, Ofélia 

Queiroz, com quem se relacionou numa “aparente paixão”, como lhe chamou José Barreto, numa 

(des)continuidade epistolar a dois tempos: primeiro em 1920, quando tinha 32 anos, ao qual se 

seguiu um rompimento que durou 9 anos, tendo sido brevemente retomada entre 1929 e 1931. 

Uma escolha do próprio Pessoa que, numa carta para Gaspar Simões com data de 17 de outubro 

de 1929,  chegará a comentar: “Reflectindo sobre a questão dos prefacios ou introduções, acho 

preferivel seguir o conselho celebre do Punch ás pessoas que vão casar – “Não”.  

De referir que da correspondência enviada a Casais Monteiro, existe uma diferença de 

praticamente quatro anos entre a primeira carta e a segunda. Esta descontinuidade epistolar passa 

despercebida a Pessoa porque este assume que a segunda missiva que envia a Casais Monteiro 

era a primeira. 

  

 

6.11. A importância dos rascunhos  

 

Os rascunhos das cartas pessoanas são muito importantes para nos ajudar a 

compreender o discurso epistolar de Fernando Pessoa. Algumas vezes ignorados, outras vezes 

escondidos nas folhas que chegam a passar despercebidos, afigura-se-nos que o espólio pessoano 

reserva ainda muitas surpresas em relação à correspondência do poeta, porque há “uma relação 

intrínseca entre a produção epistolar e a proliferação de figuras literárias.” (PESSOA, 2013: 109-

110). 

No capítulo cinco, transcrevemos um rascunho de carta que não foi incluído nas edições 

de referência por nós referidas. Trata-se de um rascunho manuscrito, incompleto, que Pessoa 

escreve a alguém a quem chama de “Man”: “Durban, July 14th 1904.” Esta carta não faz parte 

do espólio pessoano, à guarda da Biblioteca Nacional, encontrando-se na coleção de Manuela 
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Nogueira, sobrinha do poeta. Foi reproduzida, em fac-símile, por Pizarro e Ferrari em 2016.1291 

Contudo, não foi transcrita.  

Tudo leva a crer que se trata de um esboço de carta destinado ao jornal The Natal 

Mercury,1292 o qual tinha uma rubrica denominada “The Man in the Moon”. No dia 9 de julho de 

1904, cinco dias antes de escrever e datar este rascunho de carta, o qual seria provavelmente 

assinado por Charles Robert Anon,1293 é publicado um texto no jornal em tudo semelhante ao da 

carta-rascunho: “Dear Man. I read with great amusement the opinions of “C.H.H. on Mr. Hillier, 

and of “Fairplay” on both, and confess to have been delighted by the magnificent crescendo of 

absurdity.”, que Pessoa assina «C. R. Anon.»1294 

Comparando este pequeno excerto com o rascunho da carta que apresentamos, podemos 

ver como a redação é equivalente. Este fragmento foi publicado a 9 de julho de 1904 e o rascunho 

de carta tem a data de 14 de julho de 1904. A diferença de cinco dias parece indicar que Pessoa 

estaria a considerar enviar uma carta aos responsáveis do jornal e, mais especificamente, ao 

responsável pela rubrica “Man in the Moon”, o que pode explicar o tratamento de abertura na 

carta: “Dear Man”.1295 

Os rascunhos são importantes no confronto com outros eventuais rascunhos da mesma 

carta, pois além de poderem acrescentar novas informações, podem ajudar a datar uma carta, 

quando esse dado não consta na missiva. Transcrevemos dois rascunhos de uma carta de 

Fernando Pessoa para Harold Monro, um editor inglês. As edições de correspondência PESSOA, 

                                                           
1291 “Rascunho de uma carta de Charles Robert Anon para Man, de 14 de Julho de 1904, reagindo às pseudo-poetical effusions [efusões pseudo-

literárias] de C. H. H. [sem cota].” Pizarro e Ferrari, 2013: 154. 

1292 JENNINGS, 1984: 47 e ss., faz referência a este jornal: “Entre os papéis de Fernando Pessoa (...) encontram-se alguns recortes de um jornal. 

São do Natal Mercury e um deles leva escrita à mão por Pessoa a data de 18 de Junho de 1904. Uma observação mais atenta mostra que 

constituem uma dessas polémicas de página de férias em versos ineptos que ocuparam os leitores de então. O principal autor é o Dr. C. H. Haggar 

e entre os seus detratores figurava um tal C. R. Anon que é pois claro, um dos mais antigos pseudónimos de Fernando Pessoa. Foi provavelmente 

a primeira aparição de Fernando Pessoa na imprensa.”  

1293 “Entre meados de 1903 e de 1906, Charles Robert Anon converte-se na figura literária de expressão inglesa mais prolífera e versátil do universo 

pessoano” PESSOA, 2013: 139. 

1294 PESSOA, 2013: 147. 

1295 “Em 1904, o ano áureo de Anon, The Natal Mercury (9 de Julho) publica um poema jocoso em torno a uma polémica literária desencadeada 

por uma tradução de Horácio, poema este assinado por C. R. Anon. (...) A polémica de 1904 despontou pouco depois de 18 de Junho, quando C. 

H. H. (Dr. C. H. Haggar, o preceptor da Escola Comercial de Durban) assinou a primeira de duas notas dirigidas a Man, o responsável da coluna 

Man in the Moon, sobre a tradução de uma Ode de Horácio por J. J. Hillier, um ex-aluno da Durban High School e um antigo presidente do município 

da mesma cidade. A 2 de Julho, assinada por Fairplay, foi publicada uma nota em resposta às de Haggar. Uma semana mais tarde, a 9 de Julho, 

Anon entra na polémica literária com o poema já referido.” Op. cit., pp. 130-140. 
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1996: 223 e PESSOA, 1998a: 439, transcrevem outra versão do rascunho apenas fazendo 

referência à existência de mais um. 

Nas duas edições referidas, o rascunho da carta é situado em 1915, não se apontando 

nenhum mês em concreto. No rascunho, Pessoa menciona os livros “Images”, de Richard 

Aldington e “Cadences”, de F. S. Flint. Curiosamente, numa carta enviada a Adolfo Casais 

Monteiro, datada de 20 de janeiro de 1935, Fernando Pessoa cita Richard Aldington a propósito 

de uma possível publicação de O Banqueiro Anarquista em inglês: “Não será preciso recorrer ao 

appoio do Richard Aldington, cuja indicação, todavia, muito lhe agradeço.” Os dois livros referidos 

por Pessoa foram publicados por Harold Monro, na The Poetry Bookshop, de Londres, em 

dezembro de 1915. Pessoa tinha os livros, pois estes constam da sua biblioteca particular. Logo, 

seria muito difícil situar o rascunho em 1915. Entre a publicação dos livrinhos de 32 páginas por 

Monro, a tomada de conhecimento e posterior encomenda ou compra em Lisboa (?) por Pessoa, 

não seriam suficientes alguns dias de dezembro de 1915.  

A outra variante preterida pelas duas edições acima referidas foi transcrita em PESSOA, 

2007: 149, que situa o rascunho entre «Agosto/Setembro de 1916 (?)». No rascunho, Pessoa 

escreve que vai enviar, juntamente com a carta, o número 2 de Orpheu, acrescentando que não 

pode enviar o número 1 porque está esgotado. A frase “The second number dates back to June 

1915” sugere, igualmente, uma distância maior do que apenas alguns meses, caso 

considerássemos a datação de Parreira da Silva como provável (1915), pois caso ocorresse no 

mesmo ano da publicação de Orpheu 2, muito provavelmente Pessoa não indicaria o ano, mas 

sim o mês. Se a resposta estiver relacionada com os rascunhos de Pessoa a Harold Monro, 

poderíamos então datar os mesmos, não do ano 1915 nem de agosto ou setembro de 1916, mas 

sim de maio ou junho de 1917. 
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ASPETOS CONCLUSIVOS 

 

 

 

 

 

 O estudo sistemático e completo do epistolário pessoano continua por fazer. Existem, 

no espólio de Pessoa, cartas e rascunhos de cartas que não foram ainda transcritos. Fernando 

Pessoa deixou um arquivo da sua correspondência: quanto às cartas manuscritas era-lhe mais 

difícil e moroso produzir cópias; no entanto, quando adquiriu uma máquina de escrever passou a 

datilografar as cartas, aproveitando o papel químico para tirar uma cópia para si. Prova disso são 

as inúmeras cópias datilografadas guardadas no seu espólio, fruto do cuidado que tinha em 

preservar esses documentos. 

   Muitas cartas estão dispersas, em mãos de particulares, alguns conhecidos, outros 

porventura ainda no total anonimato, e não é fácil aceder às cartas por essa via. No espólio de 

Fernando Pessoa, à guarda da Biblioteca Nacional, falta ainda proceder a um inventário rigoroso 

da correspondência, onde se incluem os rascunhos de cartas, muitas vezes “escondidos” no meio 

de texto que, aparentemente, nada terá a ver com a correspondência. Temos, muitas vezes, a 

sensação de estar perante palimpsestos da modernidade da autoria do maior poeta português. 

Um dos objetivos do nosso trabalho, trazermos os rascunhos de Pessoa para o diálogo 

epistolar foi cumprido, na medida em que expandimos cronologicamente o corpus da 

correspondência, habitualmente concentrado em anos específicos, com maior ou menor número 

de cartas transcritas, mas assumindo sempre os mesmos picos de intensidade. Uma comparação 

quantitativa das cartas publicadas nas edições por nós cotejadas permitiu-nos aferir que a maior 

parte das cartas se repetem e não diferem muito de edição para edição, quando os critérios 

editoriais e de seleção coincidem. As cartas, os rascunhos e todas as variantes, sempre que 

identificadas e cotejadas ajudam a preencher as lacunas que são inerentes à correspondência, 

como um destinatário que não conseguimos identificar ou uma data que ficou por assinalar. 

Os rascunhos de Pessoa, desde os mais simples aos mais elaborados, permitiram-nos 

seguir novas pistas e enveredar por caminhos porventura menos trilhados, indo ao encontro de 

destinatários do poeta menos conhecidos e menos destacados. A rapidez com que Pessoa ideava 
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uma carta ou até um destinatário, mostram a complexidade do discurso epistolar do poeta, pois 

a correspondência andou quase sempre, lado a lado, ao ritmo de produção da sua obra. O nosso 

estudo permitiu localizar e transcrever cartas que não têm sido contempladas nas várias edições 

que publicaram a correspondência pessoana, como a carta manuscrita para a Sra. D. Emma ou 

a carta para um tal de Luiz, que cremos tratar-se de Luís de Montalvor. Também os dois bilhetes 

postais endereçados a Luís de Montalvor ajudam a completar o diálogo epistolar entre os dois.  

 O vazio epistolar relativo aos anos de 1908, 1910, 1911 e 1917 é ainda muito expressivo 

nas várias edições que têm publicado a correspondência do poeta e, por conseguinte, as cartas 

são, muitas vezes, repetidas. O ano de 1920, este é bastante expressivo devido às cartas que 

Pessoa escreveu a Ofélia Queiroz, não se registando praticamente nenhuma carta fora desta 

temática. Este facto não deixa de ser estranho, porque mesmo a correspondência comercial não 

aparece aqui representada. 

O facto de incluirmos rascunhos de cartas ou de projetos esboçados de cartas relativos 

aos primeiros anos de Fernando Pessoa, ainda na África do Sul e, depois, em Lisboa, contribuem 

para melhor se perceber a dimensão e a importância da correspondência na própria construção 

da obra do poeta.  

Foi nosso propósito contribuir para a divulgação e estabilização da correspondência 

pessoana e esperamos que este trabalho de investigação e pesquisa possa acrescentar rigor e 

abrir pistas que levem a novas leituras do epistolário de Fernando Pessoa.  
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Anexo 12. «Criticas do “Orfeu”».                                                   Anexo 12a. Folha de rosto: «Criticas do “Orfeu” 1915». 
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Anexo 15. “Homenagem a Fernando Pessoa, Com os Excerptos das Suas Cartas de Amor e Um 

Retrato por Almada”. Edições Presença, 1936. 
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Anexo 16. O Interregno. Defeza e Justificação da Dictadura Militar em Portugal, 1928, dedicado 

ao “Senhor Gualdino Gomes, com a maior consideração e a maior sympattia, offerece Fernando 

Pessoa | 7/3/1928.” 
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Anexo 17. Dedicatória de Fernando Pessoa a João Gaspar Simões, escrita na Mensagem. 
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Anexo 18. Bilhete: Augusto Ferreira Gomes informa Raul Leal da morte de Fernando Pessoa. 

 

 

“Meu querido Raul: O nosso Fernando Pessoa morreu ontem. O funeral sae amanhã, ás 11 horas 

da capela do cemiterio dos Prazeres. Abraça-o o |(a) Ferreira Gomes” 
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