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“On the occasion of this Day, I launch an appeal for the potential of multilingual education to be 

acknowledged everywhere, in education and administrative systems, in cultural expressions and the 

media, cyberspace and trade.”   

 

                                        Irina Bokova, Diretora-Geral da UNESCO    

 

                                                                                                 Unesco 2017 

 

Comemora-se, hoje, dia 21 de fevereiro, o Dia Internacional da Língua Materna. O objetivo 

deste dia, implementado, em 1999, pela UNESCO, é promover a diversidade, a proteção e a 

preservação de todas as línguas faladas no mundo, bem como estimular a educação e a 

consciência multilingue. Para 2017, a UNESCO escolheu o tema “Rumo a futuros sustentáveis 

através da educação multilingue”. 

A educação multilingue, que defende a educação na língua materna e em mais duas línguas 

(nacionais ou internacionais), reveste-se de grande importância na construção de um futuro 

sustentável, pois constitui um meio para promover a igualdade social e de género e para 

alimentar a compreensão e a tolerância entre pessoas de culturas distintas. 

Com o objetivo de assinalar o significado e a importância desta data, partilhamos, aqui, um 

poema de Fernando Pessoa, em três línguas maternas diferentes: em português, em 

castelhano e em mirandês. 

 

 

 



 

 
O INFANTE

Deus quer, o homem 

sonha, a obra nasce. 

Deus quis que a terra 

fosse toda uma, 

Que o mar unisse, já não 

separasse. 

Sagrou-te, e foste 

desvendando a espuma. 

 

E a orla branca foi de ilha 

em continente, 

Clareou, correndo, até ao 

fim do mundo, 

E viu-se a terra inteira, de 

repente,  

Surgir, redonda, do azul 

profundo. 

 

Quem te sagrou criou-te 

português. 

Do mar e nós em ti nos 

deu sinal. 

Cumpriu-se o Mar, e o 

Império se desfez. 

Senhor, falta cumprir-se 

Portugal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios quiere, el hombre 

sueña, la obra nace.  

Dios quiso que la tierra 

fuese toda una,  

Que el mar uniese, ya no 

separase.  

Consagrote, y fuiste 

desvelando la espuma,  

 

Y la orilla(*) blanca fue de 

isla en continente,  

Clareó, corriendo, hasta el 

fin del mundo,  

Y viose la tierra entera, de 

repente,  

Surgir, redonda, del azul 

profundo.  

 

Quien te consagró te creó 

portugués.  

Del mar y nosotros en ti 

nos dio señal.  

Cumpliose el Mar, y el 

Imperio se deshizo.  

Señor, ¡falta cumplirse 

Portugal! 

(*) N.d.T: Orla tiene varias acepciones, 

más allá de las que también tiene en el 

castellano; borde, reborde, borda, faja... 

Castelhano (tradução de 

Sebastián Santisi, disponível 

em 

http://www.fpessoa.com.ar

/poesias.asp?Poesia=084&V

oltar=livros.asp%3FLivro=m

ensagem%26Voltar=index.a

sp)  

 

 

 

 

Dius quer, l home sonha, 

la obra nace.  

Dius quijo que la tierra 

fura toda ũa, 

Que l mar ounira, yá nun 

apartasse. 

Sagrou-te, i fuste 

çcubrindo la scuma. 

 

I la borda branca fui de 

ilha na cuntinente, 

Anclareou, fugindo, até la 

fin de l mundo,  

I biu-se la tierra anteira, 

derrepente, 

Abrolhar, redonda, de l 

azul perfundo. 

 

Quien te sagrou criou-te 

pertués.  

De l mar i nós an ti mos 

dou sinal. 

Cumpriu-se l Mar, i l 

Ampério se çfizo. 

Senhor, falta cumprir-se 

Pertual! 

 

 

Mirandês (tradução de 

Fracisco Niebro) 
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