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notas&Comentários

Pessoa «InédIto», 1915

Se a arca de originais de Fernando Pessoa parece não ter fundo, também 
vamos sendo surpreendidos por textos publicados pelo próprio poeta 
mas que se tinham perdido no esquecimento ou, como veremos, no 
anonimato. Nas cinco décadas que se seguiram à morte do escritor, 
foram sendo descobertos numerosos textos dispersos que este publi-
cara — poemas, traduções, artigos. Esses textos «dispersos» também o 
eram no sentido geográfico, pois incluíam um poema impresso no Brasil 
(«O Avô e o Neto») e outro em Durban (assinado por C. R. Anon), 
onde o jovem também tinha publicado charadas assinadas por Tagus ou 
J.G.H.C. Bem mais recentemente, em 2002, o historiador Mário Matos e 
Lemos descobriu o artigo «Falência», assinado por Fernando Pessoa e 
publicado em 13 de Outubro de 1918, no jornal sidonista O Tempo, fun-
dado oito dias antes. O artigo, republicado pela primeira vez em Prosa 
Publicada em Vida (Obra Essencial de Fernando Pessoa, vol. III, Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2006), é uma disquisição rigorosamente lógica, muito 
ao gosto do escritor, que se empenhou em mostrar o absurdo da frase 
«A República faliu» — uma frase que, no seu entender, resumia «todo 
o monarquismo» da altura1. Esta vigorosa defesa da República, num 
momento em que Sidónio Pais encontrava apoio entre os integralistas, 
é no mínimo curiosa. Não menos curioso, porque parece contradizer 
a posição assumida (?) pelo escritor pouco tempo antes, é o poema 
«À Memória do Presidente-Rei Sidónio Pais», publicado em 27 de 
Fevereiro de 1920, no efémero jornal sidonista Acção. O poema não saiu 
com o título completo — o sufixo «-Rei», então cortado, foi reinserido 
por Pessoa num exemplar que conservou (BNP doc. E3/135C-30v.) —, 
porque Geraldo Coelho de Jesus, director do jornal e amigo de Pessoa, 
não simpatizava com a causa monárquica.

A presente nota dá notícia de mais alguns textos quase-«inédi-
tos»: textos que Pessoa publicou mas cuja autoria tem passado desper-
cebida. São textos curtos, não literários, mas úteis para tentarmos per-
ceber melhor as relações literárias e a postura política do poeta numa 
conturbada conjuntura da nunca tranquila República — precisamente 
nos tempos do Orpheu. O primeiro texto pode consultar-se no portal da 
Hemeroteca Digital de Lisboa. Trata-se de uma apresentação da revista 
Contemporânea, dirigida por José Pacheco. Intitulado «Programa» 
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e publicado como uma separata do «número espécimen», o texto 
não é assinado. Pessoa, no entanto, reivindica a autoria em duas listas 
de publicações suas2. Justificando a necessidade e o interesse da nova 
revista — uma das mais elegantes a ser fundadas naqueles anos —, o 
autor do texto explica:

Temos gente culta — mais do que se crê; nem há entre nós a defi-
ciência, que se julga, de espíritos qualificáveis de elegantes. Mas não 
formam sociedade, não se concentram. Não têm sequer uma revista que 
saibam que é lida pelos seus pares com interesse, e em cujo manusea-
mento, portanto, se saibam acompanhados por quantos consideram seus 
congéneres.

De aí o não terem os nossos artistas nem público nem ao menos 
crítica. O público e a crítica para as cousas de cultura, não os cria o mero 
número de gente culta num país, mas a facilidade com que, reunindo-se, 
conjugando-se ou pensando espontaneamente em comum, formam, não 
gente culta, mas propriamente um meio culto.

Essa grande deficiência do nosso meio, vem enfim CONTEMPORÂNEA 
supri-la.

E o texto estende-se por mais sete parágrafos. O segundo parágrafo 
citado é de puro sabor pessoano, pois a formação de um meio culto era 
uma das suas grandes preocupações enquanto educador e civilizador 
dos seus conterrâneos.

O número espécimen de Contemporânea foi lançado em Abril 
de 1915, portanto quase em simultâneo com Orpheu (fins de Março). 
Podemos imaginar uma troca de favores, ou serviços: José Pacheco dese-
nhou a capa do primeiro número de Orpheu, enquanto Pessoa redigiu 
o texto de apresentação da Contemporânea, cuja capa inaugural era, por 
sua vez, obra de Almada Negreiros. Tudo em família — até certo ponto. 
Não parece que tenha havido uma estratégia concertada de mútua 
afirmação, mas é certo que as duas revistas, sendo projectos muito dife-
rentes, eram por isso mesmo complementares. Contemporânea, chique 
e sumptuosa, destinava-se a uma elite cultural e mesmo endinheirada. 
Orpheu, iconoclasta, apelava à elite intelectual, com o intuito de pertur-
bar e mudar a mentalidade de alguns.

Enquanto Orpheu teve ao menos um segundo número, Contempo-
rânea morreu logo após o primeiro (o tal «espécimen»), só regressando 
à vida em 1922, quando Pessoa se tornou um dos seus colaboradores 
mais assíduos. O malogro da primeira tentativa editorial de José Pacheco 
talvez se devesse, em parte, ao claro apoio manifestado pela revista ao 
general Pimenta de Castro, que governava o país sem parlamento desde 
finais de Janeiro e cujo governo foi derrubado em 14 de Maio.



1�3

Em 13 de Maio de 1915, véspera da queda de Pimenta de Castro, 
saiu o panfleto político Eh Real!, onde surge o conhecido texto de Pessoa 
intitulado «O Preconceito da Ordem». Quase todos os colaboradores 
da publicação se mostravam desiludidos com a ditadura pimentista, 
mas o alvo específico da sua revolta era o Integralismo Lusitano, que a 
ditadura protegia e no qual se apoiava, numa relação simbiótica. O título 
irónico do panfleto sugeria, aliás, que o governo militar poderia conduzir 
ao regresso da monarquia3. Quanto ao texto de Pessoa, afirma na sua pri-
meira frase que a constante preocupação com a Ordem é um dos «vários 
preconceitos que salpicam as teses dos neo-monárquicos» e dedica-se, 
no resto do artigo, a destruí-lo. Não se manifesta directamente contra 
Pimenta de Castro (cuja governação, aliás, defenderia mais tarde); a 
sua diatribe visa o Integralismo, como deixa claro um «comentário» 
seu que figura quase no fim do panfleto: «Enquanto não incide sobre 
o nosso integralismo e as suas origens uma crítica mais apertada, pode 
o curioso ir entretendo os seus momentos com o livro de D. Parodi 
Traditionalisme et démocratie (Paris, Armand Colin, 1909). Aí as teses 
dos conservadores franceses (base, como se sabe, dos nossos integralis-
tas) são rebatidas triunfantemente.»

Trata-se de mais um pequeno «inédito» que não o é realmente, 
tendo a sua autoria pessoana — atestada pela primeira das listas de 
projectos já referidas4 — ficado oculta pelo mesmo motivo que a do 
«Programa» da Contemporânea: o texto não foi assinado. Pessoa tam-
bém identificou como seu o último «comentário», e portanto a última 
palavra, do panfleto: «… de modo que ele acabará por implantar a 
Monarquia, para consolidar a República…». A frase é evidentemente 
irónica, mas o sentido da ironia não é tão claro. Parece-me, no entanto, 
que serve de epílogo a «O Preconceito da Ordem», apontando para a 
contradição — imputável a Pimenta de Castro e ao Presidente Manuel 
de Arriaga — de ceder aos integralistas e ao seu apego à ordem, na 
esperança (no caso de Manuel de Arriaga?), ou com a desculpa (no de 
Pimenta de Castro?), de assim estabilizarem a República. 

Quer seja esta a interpretação correcta da frase quer não, os dois 
comentários parecem provar que Pessoa não era um colaborador mera-
mente casual do panfleto. Compartilhava a ideologia que o orientava, 
pelo menos naquele momento, apesar de ter escrito, poucas semanas antes, 
em Abril de 1915, o texto de apresentação da revista Contemporânea, 
que contava, entre os seus colaboradores, três altos dirigentes do 
Integralismo Lusitano: António Sardinha, Hipólito Raposo e Vasco de 
Carvalho.

Richard Zenith
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Notas

1 Matos e Lemos encontrou o referido artigo enquanto preparava o seu dicionário 
Jornais Diários Portugueses do Século XX (Coimbra, Ariadne Editora, 2006), onde dá 
informações pormenorizadas sobre O Tempo. O mesmo investigador localizou uma 
resposta anónima ao artigo de Pessoa, intitulada «Lógica… Futurista» e publicada 
no Diário Nacional (monárquico) de 14 de Outubro, acusando Pessoa de não querer 
ver o óbvio — que a República era disfuncional, sendo a aceitação conquistada por 
Sidónio Pais «a demonstração cabal da natureza dos sentimentos da Nação, incom-
patíveis com a feição peculiar do sistema republicano». Numa contra-resposta, 
«Falta de Lógica… Passadista», publicada em O Tempo de 17 de Outubro, Pessoa 
retorquiu que o Diário Nacional, ao invés de responder aos argumentos invocados, 
se limitou a troçar do arguente por ter colaborado no Orfeu [sic] e a repetir mais 
uma vez que «a República faliu», sem explicar o que esta frase significava.

2 BNP docs. E3/48G-29 e E3/144X-48v. As duas listas foram transcritas in 
Fernando Pessoa, Sensacionismo e Outros Ismos, org. Jerónimo Pizarro, Lisboa, 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2009, p. 276 e p. 309. O investigador, numa 
nota de rodapé à primeira lista, menciona a possibilidade de o pequeno folheto 
«Programa» ter sido redigido por Pessoa e interroga-se se ele dataria do primeiro 
lançamento da revista (1915) ou do segundo (1922). Acontece que a segunda lista, 
cujo fac-símile é consultável no portal da Biblioteca Nacional Digital (procurar 
«Fernando Pessoa», caderno n.º 5), elimina qualquer dúvida, pois os conteúdos 
do caderno onde ela surge, como observa Jerónimo Pizarro na referida edição, 
datam do segundo trimestre de 1915, com excepção de uma ode ricardiana escrita 
a lápis muito mais tarde, em 1923.

3 Leia-se, sobre esta e outras questões, o excelente estudo prévio, da autoria de 
Manuel Villaverde Cabral, que acompanha a edição fac-similada do panfleto 
(Lisboa, Contexto Editora, 1983).

4 Lê-se, em terceiro lugar na lista, «Eh Real! = O Preconceito da Ordem, e os 2 últimos 
sueltos». O livro de D. Parodi figura na biblioteca do poeta, à guarda da Casa 
Fernando Pessoa.

PatrícIa Galvão escreve sobre Pessoa 
no brasIl, 1955‑1961

A autora e jornalista brasileira Patrícia Galvão, «Pagu» (1910-1962), 
dedicou sete títulos a Fernando Pessoa, então quase desconhecido no 
Brasil, saindo o primeiro em Fanfulla (São Paulo) em 1950, na coluna 
«De Artes e de Literatura», e mais seis no jornal A Tribuna, de Santos, 
de 1955 a 19611. Embora avulsos, quatro das sete textos comemoram o 
15.o, 20.o e 25.o aniversários da morte do poeta (em 1950, 1955 e 1960). Os 
outros três noticiam personalidades e eventos ligados à obra de Pessoa: 
a declamação das suas poesias por Rui Afonso em Santos («Fernando 
Pessoa para Declamar», em 14-VIII-1955); a publicação pelo poeta e 
ensaísta português exilado Adolfo Casais Monteiro do livro Estudos sobre 


