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Li e gostei do livro Fernando Pessoa - o menino da sua mãe, da autoria de Amélia Pinto Pais e
ilustrado por Rui Castro. Está dividido em duas partes: a primeira fala sobre a vida desta enorme
figura da literatura – Fernando Pessoa – desde que nasceu (13 de junho de 1888, em Lisboa) e a
segunda contém alguns poemas assinados por ele e pelos seus heterónimos. Diz-nos a primeira parte
que a mãe deste enorme poeta era açoriana e o seu pai, crítico musical, era natural de Lisboa. Pessoa
considerou os seus primeiros anos muito felizes, até que, aos cinco anos, morreu o seu pai. Sua mãe,
que não aguentava mais a solidão, voltou a casar com o comandante João Miguel Rosa, cônsul de
Portugal em Durban. Realizaram, então, a sua primeira viagem até à colónia britânica, sendo os seus
primeiros estudos efetuados na África do Sul. Aos dezassete anos, decidiu regressar a Lisboa, lugar
que considerou sempre a sua verdadeira casa, o seu verdadeiro lar, deixando, na África do Sul, a sua
mãe, o seu padrasto e os seus irmãozinhos que iam nascendo.
A segunda parte do livro contém alguns poemas assinados por Fernando Pessoa e pelos seus
heterónimos, ou seja, pelos seus “outros nomes”, “outros eus” com que assinava os seus textos. Era
como se tivesse várias personalidades. Achei muito interessante este aspeto. Entre esses setenta e
dois nomes, os mais importantes são Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Bernardo Soares e Ricardo
Reis. Dos poemas assinados por Fernando Pessoa, os que mais me agradaram foram “No comboio
descendente” e “Liberdade”. Gostei muito do poema “No comboio descendente” por causa das
atitudes dos viajantes, das emoções que as pessoas partilham ao longo da viagem, do estilo
brincalhão do texto. Também apreciei o poema “Liberdade” não só pelo facto de falar de liberdade,
mas também pela maneira como o poeta brinca com as palavras para expressar o que pensa, o que
sente e, sobretudo, pela forma provocadora como fala da liberdade.
E muito mais haveria para dizer sobre Fernando Pessoa e sobre o livro, muitas curiosidades
para contar, mas não vou fazê-lo. Se quiserem saber mais, leiam o livro. Vale a pena! Existe na nossa
biblioteca.

