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PRIMEIRA VISITA 
Palácio da Vila de Sintra 

Brasão | Campos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excertos 

"(...) O próprio título da obra de Pessoa obedece a um sentido 

simbólico. Inicialmente pensou chamar-lhe Portugal. Contudo 

um amigo chamou-lhe a atenção para o modo como o nome 

de Portugal tinha uma conotação de marca comercial (já à 

época, o que é interessante notar, quando hoje tanto se fala do 

valor da marca "Portugal"), com a Leitaria Portugal, os 

Sapatos Portugal, a Livraria Portugal, etc. O poeta não queria 

deixar de associar todo o livro à nação Lusa corporizada no 

Portugal histórico. Esse era o próprio ADN da obra. Por 

outro lado, o número de letras da palavra Portugal, bem 

como o seu ritmar, ou seja, 8 letras agrupadas em 3 sílabas de 

3-2-3 letras cada, cifram (literalmente, já que "cifra" significa 

"número") um elemento crucial a sua mensagem simbólica. 

Veremos nesta visita como o 8 é usado: 8 letras no título, 44 

poemas (cuja redução teosófica é 8), a abertura com a 

expressão "BENEDICTUS DOMINUS DEUS NOSTER 

QUI DEDIT NOBIS SIGNUM" composta de 8 palavras, 

entre outros. Chegados que formos à Sala dos Brasões 

veremos como ela é um cubo cujo teto se desenvolve desde as 

armas de D. Manuel como fecho de abóboda sob a qual 

temos as armas da nobreza Portuguesa numa configuração 

octogonal. Quando chegarmos a essa sala teremos a 

oportunidade de explorar um pouco mais o sentido no 

algarismo 8 como a oitava, que segue mais além do número 

cardinal maior que agrupamos de modo intuitivo (o 7, por 

vermos nele o completar de todos os ciclos naturais de 

manifestação que se estabelecem com o 3). Já lá iremos. 

Depois de muito cogitar, inspirado pela Eneida de Vergílio, 

considerou "Mens Agitat Molem" a expressão ideal (que já 

tinha explorado de outro modo em "Deus quer, o homem 

sonha, a obra nasce") por dar a chave para essa hierarquia de 

planos (mens x molem ou mente versus matéria, espírito que 

molda e activa a matéria).  

Essa mesma influência do que é superior e está em cima 

(como o teto da sala dos Brasões), cuja estrutura ordenada, 

ordena e influencia o que está em baixo, é a base simbólica 

para a sobreposição do duplo quadrado em que se baseia a 

geometria do octógono e até, do ponto de vista do glifo, o 

algarismo 8. 

Mens Agitat Molem, torna-se em MENS A[gitat mol]EM e, 

seguindo o ritmo e número de letras original da POR-TU-

GAL (3-2-3), obtém então MEN-SA-GEM (3-2-3)." 
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"A sala dos Cisnes do Palácio da Vila de Sintra mostra-

nos os Cisnes como animal simbólico em todo o seu 

esplendor. Chega-nos por via do casamento entre D. 

João I e Filipa de Lencastre e dessa aliança 

Portugal/Inglaterra que vê frutificar em menos de uma 

década duas novas Dinastias em cada um dos tronos 

(Avis e Lencastre respetivamente). Entre outras 

referências, encontramos o Cisne nos ciclos de Cavalaria 

do Santo Graal, como o próprio sinal distintivo dos 

Cavaleiros que faziam guarda ao Graal, também 

chamados Cavaleiros do Cisne ou do SIGNUM. E é 

aqui que encontramos um nódulo que nos leva ao 

vocabulário usado por Pessoa, que faz recurso a uma 

terminologia concreta, o que nos mostra a sólida cultura 

iniciática do poeta. Recordemos: "Benedictus Dominus 

Deus Noster Qui Debit Nobis Signum", ou seja, "Bendito 

Senhor nosso Deus que nos deu o nosso Sinal". O Cisne 

(ou Signo, ou sinal) para os Portugueses é dado em 

Ourique e são as 5 chagas. É por intermédio delas que se 

expressa o sinal particular pelo qual se reconhecem os 

Portugueses, presente no Brasão e num dos Campos, que 

nos ocupa hoje neste início do estudo da Mensagem. O 

Cisne, ave solar e alva, pertence ao universo simbólico de 

Avis (avis e ave) e da pomba alba com o ramo de 

oliveira (que veremos adiante na Capela do Espírito 

Santo), que remete para o Paráclito e três momentos 

fundados na tradição bíblica: o Dilúvio, o Baptismo e o 

Pentecostes (prenúncio da Idade do Espírito Santo). Em 

outras visitas, a propósito de outros poemas da 

Mensagem, iremos dar um contexto mais sólido ao 

tema." 
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"De facto, por vezes escapa-nos que as Armas de Portugal não 

são constituídas de um escudo branco com as quinas, com um 

rebordo vermelho onde estão os castelos. Não. Na realidade 

são dois escudos, um vermelho maior e um branco menor, a 

ele sobreposto. São por isso DOIS CAMPOS, um dos 

Castelos e outro das Quinas. 

As próprias Quinas, sendo escudetes com 5 besantes em aspa 

ou x (em representação das 5 chagas), completam os escudos 

em 7 no total, encerrando de forma justa e perfeita as armas 

nacionais. (...) 

 

No que se refere ao Campo das Quinas, o poeta vai mais 

longe . Tal como Camões, que abre os Lusíadas com uma 

Proposição, o poema relativo ao Campo dos Castelos propõe-

se cantar Portugal como culminar - talvez mesmo mais - como 

cabeça e súmula ou ápice da própria Europa. Mas o das 

Quinas o que nos oferece é uma Proposição (ou 

compromisso) de valor simbólico ainda maior. Senão vejamos: 

 

«O DAS QUINAS 

Os Deuses vendem quando dão. 

Compra-se a glória com desgraça. 

Ai dos felizes, porque são 

Só o que passa! 

 

Baste a quem baste o que lhe basta 

O bastante de lhe bastar! 

A vida é breve, a alma é vasta: 

Ter é tardar. 

 

Foi com desgraça e com vileza 

Que Deus ao Cristo definiu: 

Assim o opôs à Natureza 

E Filho o ungiu.» 

 

Depois de se devotar a uma visão geoantropormófica da 

Europa em que Portugal é a cabeça, o poeta faz agora 

referência aos 3 votos de Obediência, Pobreza e Castidade 

antes de se lançar na Obra em si. 

 

«Os Deuses vendem quando dão. 

Compra-se a glória com desgraça. 

Ai dos felizes, porque são 

Só o que passa!» 

 

Esta estrofe é formulada de tal modo que mostra como a 

"glória" (tema iniciático fundamental, indissociável da "graça", 

aqui oposta à "desgraça") se obtém em troca da 

OBEDIÊNCIA à lei imposta pelos Deuses: «dou-te, mas não 

sem ter condições. Não te dou, vendo-te e tu obedeces às 

determinações da Lei". 

 

 «Baste a quem baste o que lhe basta 

O bastante de lhe bastar! 

A vida é breve, a alma é vasta: 

Ter é tardar.» 

 

Em "ter é tardar" está expressa uma filosofia de vida, 

recordando de modo bem claro o voto de POBREZA. 

 

Finalmente, 

 

«Foi com desgraça e com vileza 

Que Deus ao Cristo definiu: 

Assim o opôs à Natureza 

E Filho o ungiu.» 

 

Reforça a questão teológica central da natureza de Cristo 

(monofisita, diafisita ou miafisita), em que a resolução pela 

citação de João 18, "O meu reino não é deste mundo", nos 

leva à compreensão da questão da CASTIDADE como o "não 

ser do mundo, mas agir no mundo, sem se deixar manchar 

pelo mundo", de claros contornos iniciáticos e tão velha como 

o Bagavad Ghita (Krishna e Arjuna), mas com vasta matéria 

de estudo no período de formação da teologia cristã entre os 

Pais da Igreja (designadamente Orígenes de Alexandria)." 
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PRÓXIMAS VISITAS 

 

SETEMBRO 17 

SÉ CATEDRAL DE LISBOA - BRASÃO | CASTELOS 

 

SETEMBRO 24 

QUINTA DA REGALEIRA - BRASÃO | QUINAS, COROA E 

TIMBRE 

 

OUTUBRO 1 

MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS - MAR PORTUGUÊS | 

POSSESSIO MARIS 

 

OUTUBRO 8 

CONVENTO DOS CAPUCHOS DE SINTRA - ENCOBERTO 

| SYMBOLOS 

 

 

 

 

OUTUBRO 15 

PALÁCIO DA PENA DE SINTRA - ENCOBERTO | AVISOS 

E TEMPOS 

 

LUGARES LIMITADOS. INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA POR 

MENSAGEM POR FACEBOOK OU PARA 

INCURSOESHERMETICAS@GMAIL.COM 

 

MENSAGEM EM PESSOA - BRASÃO | CASTELOS 

LOCAL: SÉ DE LISBOA 

DATA: DOMINGO, 17 DE SETEMBRO DE 2017 

GUIA: LUIS DE MATOS 

INÍCIO DA VISITA: 10:00 

FINAL PREVISTO: 13:00 

 

PREÇO DA VISITA: 15 € (25 € PARA CASAIS); GRATUITO 

PARA CRIANÇAS COM MENOS DE 12 ANOS. 

 

ENTRADA NA SÉ NÃO INCLUÍDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Todos os textos (c) Luis de Matos, 2017 | luismatos@nycmail.com | universatil.wordpress.com 


