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 Poesia 
 

Poesia é beleza, 
riqueza sem fim. 

Faz nascer a ternura 
e sentir a doçura 
da flor de jasmim. 

 
No deserto da vida 

e na escuridão, 
é paz renascida, 
é luz oferecida 
em comunhão. 

 
No silêncio do mundo, 

é firme expressão. 
Não busca vaidades 
mas busca a verdade 

e a rectidão. 
 

Poesia é dom, 
infância encantada, 

alegria sentida 
na senda perdida 
e reencontrada. 

 

Nascem as palavras, 
sementes de amor, 
que voam nos ares 
e vogam nos mares 
em ondas de cor. 

 
São pobres os homens 

que gritam rancor 
e vivem na ânsia, 
na cega ganância, 

semeando dor. 
 

Ignoram os homens 
que a simplicidade 
os abre à beleza, 
à grande riqueza 
da fraternidade. 

 
Poesia é sonho, 
é pássaro, luz, 

arco-íris de sons. 
Mensagem de paz 
e voz que nos traz, 

do fundo das cinzas, 
a esperança perdida 
na vida e seus dons. 

 
Anónimo 
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Queres dar voz ao papagaio de papel de que nos fala o poema? Pensa na sua 
inquietação, nos seus sonhos, na sua ânsia de fugir… 

 

O papagaio de papel 
 
 

Deixem-no lá, deixem-no lá, o papagaio! 
Deixem-no lá, bem preso à terra, 

vibrando! 
 

Aos arranques, 
a fazer tremer a terra, 

a querer voar 
pelo ar 

até pertinho do Céu… 
 

Deixem-no lá, deixem-no lá, o papagaio! 
Deixem-no lá viver a sua inquietação 

e ser verdade aquela ânsia 
de fugir. 

Não lhe cortem o cordel! 
Poupem o papagaio à dor enorme 

de cair, 
papel inútil, roto, pelo chão. 

 
Não lhe ensinem, 

ao pobre papagaio de papel, 
que a sua inquietação 

é a única força que ele tem. 
 

Deixem-no lá, 
naquela ânsia de fuga, 

no sonho (a que uma navalha 
pode dar o triste fim) 
de fazer ninho no Céu: 

Sempre anda longe da terra, assim, 
o comprimento do cordel… 

 
Deixem-no lá, deixem-no lá, 

o papagaio de papel!... 
 

Sebastião da Gama 
Itinerário Paralelo 

Lisboa, Ed. Ática, s/d. 
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Não te assustes 
 
 
 
 

Não te assustes 

É o falar das folhas 

Seu verde falar 

Com o vento que vai 

Com o vento que vem 

Não te assustes e aprende a escutar 

O vento que vai 

O vento que vem 

Verdes folhas e seu falar. 

 

 

Matilde Rosa Araújo 
Segredos e Brinquedos 

Lisboa, Ed. Caminho, 2001 
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És capaz de imaginar qual o segredo que a estrela queria dizer ao Mundo? 

      O Berlinde 

Era uma vez uma pomba 

Sem um ninho, sem um pombal, 

Era branca como a Lua 

E os seus olhos de cristal. 

 

Era uma vez uma pomba 

Que não sabia chorar: 

O seu choro trrru… trrru… 

Era um modo de cantar. 

 

Era uma vez uma pomba 

Que noite e dia voava: 

Fosse noite, fosse dia, 

Nunca a pomba descansava. 

 

Era uma vez uma pomba 

Que nos céus, longe, voava,  

Seu coração um berlinde 

Grande segredo guardava. 

 

Era uma pomba tão estranha 

Que voava noite e dia: 

Quanto mais alto voava 

Mais da terra ela se via. 

 

Era uma vez uma pomba 

Com penas de seda real: 

Era uma pomba do Mundo 

Com seus olhos de cristal. 

Seu coração um berlinde 

De vidros de sete cores, 

Que do sol tinha o brilhar, 

Um espelhinho de mil flores. 

 

Um dia longe nos céus, 

Viu um menino a chorar 

Sentadinho sobre um monte, 

Numa noite de nevar. 

 

Não era branco nem negro 

Assim na neve o menino, 

Seu chorar era triste, 

Tornava-o mais pequenino. 

 

E a pomba logo o viu 

Com seus olhos de cristal: 

Logo desceu para o monte 

– Era aquele o seu pombal. 

 

Poisou nas mãos do menino 

Com seu corpo, seu calor: 

Mãos por debaixo da neve, 

Ninguém lhes sabia a cor. 

Dorme, dorme, meu menino… 

Branco ou negro tanto faz: 

Meu coração é um berlinde, 

Tem o segredo da Paz. 

 

E o menino já ria, 

Podia dormir sem medo, 

Sonhava com o berlinde, 

Coração feito brinquedo. 

 

Há quem diga que uma estrela 

Fugiu do céu a correr, 

Atravessou todo o mundo 

Para o segredo dizer. 

 

Escutaram-na os meninos, 

Têm um berlinde na mão: 

Seja noite de Natal, 

Seja noite de S.João. 
Matilde Rosa Araújo 

Mistérios 
Lisboa, Livros Horizonte, 1988 
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Golo 
 

 
Os meninos 
Que jogam à bola na minha rua 
Jogam com o Sol 
E os pés dos meninos 
São pés de alegria e de vento 
A baliza uma nuvem tonta 
À toa 
Na luz do dia 
E eu olho os meninos e a bola 
Que voa 
E ouço os meninos gritar: Go…o…lo!... 
E não há perder nem ganhar 
Só perde quem os olhos dos meninos 
Não puder olhar 

 
 
 
 

Matilde Rosa Araújo 
Mistérios  

Lisboa, Livros Horizonte, 1988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quem são, a teu ver, aqueles que não podem olhar “os olhos dos meninos”? 
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Balõezinhos 
 
Na feira-livre do arrabaldezinho 
Um homem loquaz apregoa balõezinhos de cor: 
─ “O melhor divertimento para as crianças!” 
 
Em redor dele há um ajuntamento de menininhos pobres, 
Fitando com os olhos muito redondos os grandes balõezinhos muito redondos. 
 
No entanto a feira burburinha. 
Vão chegando as burguesinhas pobres, 
E as criadas das burguesinhas ricas, 
E mulheres do povo, e as lavadeiras da redondeza. 
 
Nas bancas de peixe,  
Nas barraquinhas de cereais, 
Junto às cestas de hortaliças 
O tostão é regateado com acrimónia. 
 
Os menininhos pobres não vêem as ervilhas tenras, 
Os tomates vermelhos, 
Nem as frutas, 
Nem nada. 
 
Sente-se bem que para eles ali na feira os balõezinhos de cor 
são a única mercadoria útil e verdadeiramente indispensável. 
 
O vendedor infatigável apregoa: 
─ “O melhor divertimento para as crianças!” 
E em torno do homem loquaz os menininhos pobres fazem um círculo 
Inamovível de desejo e espanto. 
 

Manuel Bandeira 
Antologia Poética 

Rio de Janeiro, José Olympio, 1989 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por que motivo, ali na feira, os balõezinhos de cor são a “única mercadoria útil e 
verdadeiramente indispensável” para os meninos pobres? 
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Pelo sonho é que vamos 
 

Pelo sonho é que vamos, 
comovidos e mudos. 

 
Chegamos? Não chegamos? 

 
Haja ou não haja frutos, 
pelo sonho é que vamos. 
Basta a fé no que temos, 
basta a esperança naquilo 
que talvez não teremos. 
Basta que a alma demos, 

com a mesma alegria 
ao que desconhecemos 
e ao que é do dia-a-dia. 

 
Chegamos? Não chegamos? 

 
─ Partimos. Vamos. Somos. 

 
Sebastião da Gama 

Pelo sonho é que vamos 
Lisboa, Ed. Ática, 1992 





15 

História aberta 
 
Era uma vez uma casa 
Muito grande 
Com um tecto sem fim 
Nem sempre azul 
Uma casa enorme 
Onde habita uma grande família 
Uma família tão grande 
Que os seus irmãos julgam que não se conhecem 
E todos se conhecem 
E todos se devem amar 
Nesta casa há guerra 
E eu choro a um canto desta casa 
Inútil choro 
É terrível ouvir este próprio chorar 

 
Matilde Rosa Araújo 

Mistérios 
Lisboa, Livros Horizonte, 1988 
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A guerra 

Era a guerra. Todas as manhãs os homens partiam para os campos de batalha. Os que 
regressavam à noite traziam os mortos e os estropiados. Havia 
guerra há tanto tempo que já ninguém se lembrava da razão por 
que ela tinha começado. 

Vítor II, rei dos Vermelhos, contava e recontava os soldados 
do seu reino:  

— Dez mais vinte faz trinta; ainda posso acrescentar 
cinquenta… Oitenta homens! Oitenta homens não chegam para 
ganhar a guerra.  

E começava a chorar. Felizmente para ele, Vítor II, rei dos 
Vermelhos, tinha um filho que se chamava Júlio. Júlio entrava na 
sala do trono e dizia:  

— Coragem, Pai!  

E o rei voltava a ter coragem. 

Armando XII, rei dos Azuis, também só tinha oitenta 
soldados e um filho. Mas, quando Armando XII ficava desanimado, o filho não sabia o que 
dizer. O filho de Armando XII chamava-se Fabiano e interessava-se pouco pela guerra… 
Passava os dias no parque, sentado num ramo. Um dia, Fabiano recebeu uma carta do príncipe 
Júlio: 

Os nossos pais já quase não têm soldados; portanto, se és homem, pega no teu cavalo e na 
tua armadura. Marco-te encontro para amanhã de manhã no campo de batalha; bater-nos-emos 
em duelo e aquele que ganhar o combate ganhará ao mesmo tempo a guerra. 

Assinado: Júlio 

Fabiano suspirou. Nem por isso gostava muito de montar a cavalo. No dia seguinte, 
Fabiano chegou ao encontro montado numa ovelha. 

— Em guarda! — disse Júlio. 

— Béééé! — fez a ovelha. 

 
Isto assustou o cavalo que se empinou na vertical. Júlio caiu. 

— Estás ferido? — perguntou Fabiano.  

Mas Júlio estava mais do que ferido, estava morto. Os soldados vermelhos berraram: 
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— O combate foi falseado!  

Fabiano quis explicar-lhes que tinha sido um acidente, mas, como eles tinham piques e 
lanças, preferiu fugir. 

Armando XII, rei dos Azuis, esperava-o. 

— Devias ter vergonha! — ralhou ele. 

— Mas eu não fiz nada — disse Fabiano. 

— Justamente — respondeu o pai. — Vergonha e vergonha a dobrar; expulso-te do meu 
reino. 

Fabiano escondeu-se no parque. Era de tarde e os soldados tinham recomeçado a guerra; 
então, Fabiano decidiu fazer alguma coisa: decidiu escrever duas cartas, uma para Armando 
XII e outra para Vítor II. As duas cartas diziam exactamente a mesma coisa: 

Estou em casa do rei Amarelo, Basílio IV, que me deu um grande exército. Portanto, se 
sois homens, pegai nos vossos cavalos e nas vossas armaduras. Marco-vos encontro para 
amanhã de manhã no campo de batalha. 

Assinado: Fabiano 

Armando XII recebeu a carta nessa noite.  

—A nulidade do meu filho, um grande exército? — disse ele. — Devem ser só para aí uns 
oito e eu faço picado deles.  

Quando Vítor II recebeu a carta, encolheu os ombros; declarou que esmagaria esse 
vencedor de combates falseados. Meteu a carta ao bolso e foi deitar-se. 

Quando viu chegar o exército Azul, o rei dos Vermelhos exclamou:  

— Que fazeis vós aqui, Senhores? Nós temos encontro marcado com o exército Amarelo; 
portanto, abandonem este local. 

— Imaginai, Senhores, que nós também temos encontro marcado com o exército Amarelo. 

— Não compreendo — disse Vítor II, rei dos Vermelhos. 

— Eu também não — disse Armando XII, rei dos Azuis. 

Compararam as duas cartas. 

— Na sua opinião, quantos serão os soldados Amarelos? 

—Talvez oito ou oitenta ou, talvez, oitocentos… 

— Que importa, se os Azuis são verdadeiros valentes? — disse Armando XII. 

E Vítor II replicou:  

— Os Vermelhos não temem ninguém. 

Ao meio-dia, os Amarelos ainda não tinham chegado. Embora bravos e não receando 
ninguém, o que é certo é que a espera enerva: 

— Senhores — disse Armando XII — creio que, face a oitocentos homens, devíamos aliar 
os nossos exércitos. 

— É justo! — respondeu Vítor II. 

Esperaram ainda toda a tarde. Às sete, os reis discutiram se haviam de regressar aos 
seus castelos, mas decidiram que não, que era melhor ficar, para o caso de os Amarelos 
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chegarem de noite; e mandaram vir sanduíches. No dia seguinte, os Amarelos continuavam sem 
chegar. Então, começaram a instalar tendas e a acender fogueiras. Ao terceiro dia, as 
mulheres dos soldados vieram com as suas caçarolas e colheres, porque não era possível 
sustentar dois exércitos a sanduíches. Ao quarto dia, trouxeram os bebés. E, ao quinto dia, as 
outras crianças que se aborreciam sozinhas em casa. Os mais velhos montaram comércios. Ao 
décimo dia, o campo de batalha parecia uma aldeia. 

Fabiano pensou: “Não tenho exército nem nunca tive; mas, graças a mim, a guerra acabou.” 
Então Fabiano foi a casa de Basílio IV, rei dos Amarelos, para lhe contar a história. Basílio riu 
muito quando ele falou no exército imaginário, mas chorou um pouco pelo príncipe Júlio, morto 
tão estupidamente; e chorou até por todos os soldados dos quais nem mesmo sabia o nome. 

Basílio IV achou que Fabiano era o mais esperto e também o mais ajuizado; e, como não 
tinha filhos, pediu-lhe que fosse o príncipe dos Amarelos e que reinasse, mais tarde, no seu 
reino. O rei Fabiano foi um excelente rei. E, é claro, durante o seu reinado, nunca houve 
nenhuma guerra. 

 
Anaïs Vaugelade 

A guerra 
Porto. Ed. AMBAR, 2002 

 

 
 
 
 
 
Achas o Príncipe Fabiano mais inteligente do que o Príncipe Júlio? Por que motivo? 

E o que simboliza para ti a ovelha? Lembra-te de outras ovelhinhas… de outros livros… 
que possas conhecer… 
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 GENGIS KHAN 
 

Aí está ele, passando revista às tropas 

Com a sua armadura reluzente. 

Os seus pés levantam ondas de poeira 

E ninguém ousa fitá-lo de frente. 

 

Na sua couraça quebram-se as lanças inimigas 

E um gesto seu põe em fuga um exército inteiro 

… Mas não pode dobrar-se para apanhar uma flor 

Nem coçar as costas, o poderoso cavaleiro.  

 
Álvaro Magalhães 

O reino perdido 
Porto, Ed. ASA, 2000 
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Os 4.000 soldados caminham pela estrada fora, indiferentes à beleza da vida. Para 
onde pensas que se dirigem? 

Ra ta plá ta plá 
quatro mil soldados 

vão mecanizados 
pela estrada fora. 

 
Sereninha a hora, 
manhã linda, linda, 
mas os quatro mil 

marcham indiferentes. 
 

Ra ta plá ta plá 
que bonito é! 

Mas à volta há flores 
e nenhum as vê. 

 
Passam andorinhas, 
dizem-lhes recados. 
De olhos encantados, 

passam raparigas. 
 

Ondas lhes acenam. 
Melros e pardais 
fazem-lhes sinais 
pela estrada fora. 

 
Mas os quatro mil 
vão mecanizados. 
Passos acertados 

pelo rataplã; 
 
 
 

 
 

os ouvidos dados 
só ao rataplã; 

olhos cegos, cegos, 
coração entregue 

 
só ao rataplã 

(Ra ta plá ta plá 
Ra ta plá ta plá 
Ra ta plá ta plá) 

 
Que monotonia! 

Que enfadonha letra! 
Entretanto os melros 

trinam de alegria. 
 

Trinam, trinam, troçam. 
─ Quatro mil soldados, 

todos combinados, 
negam a manhã! 

 
Ra ta plá ta plá 
Ra ta plá ta plá 
Ra ta plá ta plá 
Ra ta plá ta plá 

                              
  

Sebastião da Gama 
Campo Aberto 

Lisboa, Ed. Ática, s/d. 

Quatro mil soldados 
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Viagem através do sol 
 

 

Uma criança sentou-se na tarde agreste e pintou o sol. A sala onde a criança estava ficou 
iluminada e fresca. Depois, a criança misturou as tintas, a água, o sonho e, num grande cartão, 
lentamente, foi erguendo prados, lezírias, florestas, aves, flores inesperadas. Então, chamou a 
irmã que a um canto assistia à criação deste mundo original e disse: «Vamos fazer uma 
viagem!» 

E entraram os dois com seus olhos e sua imaginação pela tela dentro, alheios ao espanto 
de quem os contemplava nesse itinerário súbito da tarde de frio. 

Misteriosamente, trocavam palavras de silêncio, encontravam-se com anões, gigantes e 
animais estranhíssimos, metade homens, metade bichos que, ora os assustavam, ora os 
desvaneciam. 

A certa altura a menina disse: 

— Vamos chamar a mamã? 

E o menino respondeu: 

— Não podemos. É muito alta. Não cabe nestes caminhos: ia pisar tudo e estes bichinhos 
ficavam tristes. Muito tristes. 

A mãe, imóvel numa cadeira, ali mesmo à entrada desse lugar impenetrável e inacessível, 
ouvia o diálogo e tentava fazer-se pequenina para ir com eles. Mas não conseguia. Esforçava-se 
imenso e não conseguia. Tinha uma grande vontade de chorar por estar ali sozinha à beira 
daquele milagre mas as lágrimas não lhe adiantavam. Entretanto, os meninos, sempre a 
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caminhar, tinham chegado ao mar. Era um mar sem abismos, sem ondas, sem temporais. Um 
mar susceptível de ser atravessado pelos pés levíssimos de quem o descobria. 

— Vamos ao fundo deste mar! — disse a menina. 

— Cá em cima é mais fresco. Lá em baixo há peixes grandes e escuros. Mordem, os peixes. 

— E a mamã? — insistia a menina, já perturbada pela lonjura a que devia estar de casa, 
perturbada pelo bibe molhado, aflita com as algas verdes que se lhe colavam ao rosto. 

— Levamos-lhe uma flor do mar. Ela fica contente se tem uma flor. 

— Vamos já embora? — tornava a menina.  

— Não. Só quando formos muiiiiiiito velhos. 

A menina calou-se. Estava séria. Estendeu-se ao lado do irmão na areia branca daquela 
praia tranquila e distante. 

Sentia-se muito cansada e adormeceu. 

Então, amorosamente, o irmão tapou-a de folhas e flores imaginárias e ficou ali a velar-
-lhe o sorriso. 

Quando reparou na mãe, estremeceu ligeiramente. Tinha os olhos brilhantes e, dos 
cabelos, escorria-lhe um perfume a sol e azul. 

Sobre a tela, encostada a um armário, a noite começava a diluir em sombra toda a 
floresta, e o dorso dos animais marinhos erguia-se também numa respiração tranquila. 

Maria Rosa Colaço 
Não Quero Ser grande 

Lisboa, Ed. Escritor, 1996 
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A menina dos fósforos 

Fazia tanto frio! A neve não parava de cair e a noite aproximava-se. Aquela era a 

última noite de Dezembro, véspera do dia de Ano Novo. Perdida no meio do frio intenso e 

da escuridão, uma pobre rapariguinha seguia pela rua fora, com a cabeça descoberta e os 

pés descalços. É certo que ao sair de casa trazia um par de chinelos, mas não duraram 

muito tempo, porque eram uns chinelos que já tinham pertencido à mãe, e ficavam-lhe 

tão grandes, que a menina os perdeu quando teve de atravessar a rua a correr para fugir 

de um trem. Um dos chinelos desapareceu no meio da neve, e o outro foi apanhado por um 

garoto que o levou, pensando fazer dele um berço para a irmã mais nova brincar. 

Por isso, a rapariguinha seguia com os pés descalços e já roxos de frio; levava no 

avental uma quantidade de fósforos, e estendia   um  maço   deles   a  toda   a   gente   que   

passava, apregoando: — Quem compra fósforos bons e baratos? — Mas o dia tinha-lhe 

corrido mal. Ninguém comprara os fósforos, e, portanto, ela ainda não conseguira ganhar 

um tostão. Sentia fome e frio, e estava com a cara pálida e as faces encovadas. Pobre 

rapariguinha! Os flocos de neve caíam-lhe sobre os cabelos compridos e loiros, que se 

encaracolavam graciosamente em volta do pescoço magrinho; mas ela nem pensava nos seus 

cabelos encaracolados. Através das janelas, as luzes vivas e o cheiro da carne assada 

chegavam à rua, porque era véspera de Ano Novo. Nisso, sim, é que ela pensava. 
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Sentou-se no chão e enrolou-se ao canto de um portal. Sentia cada vez mais frio, 

mas não tinha coragem de voltar para casa, porque não vendera um único maço de 

fósforos, e não podia apresentar nem uma moeda, e o pai era capaz de lhe bater. E 

afinal, em casa também não havia calor. A família morava numa água-furtada, e o vento 

metia-se pelos buracos das telhas, apesar de terem tapado com farrapos e palha as 

fendas maiores. Tinha as mãos quase paralisadas com o frio. Ah, como o calorzinho de um 

fósforo aceso lhe faria bem! Se ela tirasse um, um só, do maço, e o acendesse na parede 

para aquecer os dedos! Pegou num fósforo e: Fcht!, a chama espirrou e o fósforo 

começou a arder! Parecia a chama quente e viva de uma candeia, quando a menina a tapou 

com a mão. Mas, que luz era aquela? A menina julgou que estava sentada em frente de um 

fogão de sala cheio de ferros rendilhados, com um guarda-fogo de cobre reluzente. O 

lume ardia com uma chama tão intensa, e dava um calor tão bom! Mas, o que se passava? 

A menina estendia já os pés para se aquecer, quando a chama se apagou e o fogão 

desapareceu. E viu que estava sentada sobre a neve, com a ponta do fósforo queimado na 

mão. 

 

Riscou outro fósforo, que se acendeu e brilhou, e o lugar em que a luz batia na 

parede tornou-se transparente como tule. E a rapariguinha viu o interior de uma sala de 

jantar onde a mesa estava coberta por uma toalha branca, resplandecente de loiças 

finas, e mesmo no meio da mesa havia um ganso assado, com recheio de ameixas e puré 

de batata, que fumegava, espalhando um cheiro apetitoso. Mas, que surpresa e que 

alegria! De repente, o ganso saltou da travessa e rolou para o chão, com o garfo e a faca 
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espetados nas costas, até junto da rapariguinha. O fósforo apagou-se, e a pobre menina 

só viu na sua frente a parede negra e fria.  

E acendeu um terceiro fósforo. Imediatamente se  encontrou ajoelhada debaixo de 

uma enorme árvore de Natal. Era ainda maior e mais rica do que outra que tinha visto no 

último Natal, através da porta envidraçada, em casa de um rico comerciante. Milhares de 

velinhas ardiam nos ramos verdes, e figuras de todas as cores, como as que enfeitam as 

montras das lojas, pareciam sorrir para ela. A menina levantou ambas as mãos para a 

árvore, mas o fósforo apagou-se, e todas as velas de Natal começaram a subir, a subir, e 

ela percebeu então que eram apenas as estrelas a brilhar no céu. Uma estrela maior do 

que as outras desceu em direcção à terra, deixando atrás de si um comprido rasto de 

luz. 

«Foi alguém que morreu», pensou para consigo a menina; porque a avó, a única pessoa 

que tinha sido boa para ela, mas que já não era viva, dizia-lhe muita vez: «Quando vires 

uma estrela cadente, é uma alma que vai a caminho do céu.» 

Esfregou ainda mais outro fósforo na parede: fez-se uma grande luz, e no meio 

apareceu a avó, de pé, com uma expressão muito suave, cheia de felicidade! 

— Avó! — gritou a menina — leva-me contigo! Quando este fósforo se apagar, eu sei 

que já não estarás aqui. Vais desaparecer como o fogão de sala, como o ganso assado, e 

como a árvore de Natal, tão linda. 

 

Riscou imediatamente o punhado de fósforos que restava daquele maço, porque queria 

que a avó continuasse junto dela, e os fósforos espalharam em redor uma luz tão brilhante 
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como se fosse dia. Nunca a avó lhe parecera tão alta nem tão bonita. Tomou a neta nos 

braços, e soltando os pés da terra, no meio daquele resplendor, voaram ambas tão alto, tão 

alto, que já não podiam sentir frio, nem fome, nem desgostos, porque tinham chegado ao 

reino de Deus. 

Mas ali, naquele canto, junto do portal, quando rompeu a manhã gelada, estava 

caída uma rapariguinha, com as faces roxas, um sorriso nos lábios… morta de frio, na 

última noite do ano. O dia de Ano Novo nasceu, indiferente ao pequenino cadáver, que 

ainda tinha no regaço um punhado de fósforos. — Coitadinha, parece que tentou 

aquecer-se! — exclamou alguém. Mas nunca ninguém soube quantas coisas lindas a 

menina viu à luz dos fósforos, nem o brilho com que entrou, na companhia da avó, no 

Ano Novo. 

Hans Christian Andersen 
Os melhores contos de Andersen 

Lisboa, Ed. Verbo, s/d 
 

 

Só um coração de criança é capaz de transformar em beleza uma realidade cinzenta e 
triste. Concordas? 

Aqueles que não sabem sonhar não aceitam a existência de um mundo maravilhoso 
para lá dos conflitos e das privações. E tu, sabes sonhar? 
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A menina do pinhal 
 
 
 
 

Era uma vez uma mulher, velha, 
muito velha, velhinha mesmo… 
 

Era uma vez uma velha 
que bem contava uma história: 
uma história muito linda 
que ela tinha de memória. 

 
Esta mulher, velha, muito velha, 

velhinha mesmo, era avó de muitos netos. 
Netos que, à volta do mundo, a ouviam 
contar. 

E a avó contava, contava, 
devagarinho, assim a modos cansada. 
 

Cabelos brancos de lua, 
Os olhos rindo de manso: 
― Era uma vez uma história… 
Ai, netinhos, se eu me canso! 

 
E os netos do mundo ouviam… ai!, 

mas o que ouviam os meninos do mundo? 
Uma história misteriosa… 
 

Conta a história toda, toda, 
Sem tirar sequer um ponto! 
Pediam os meninos do mundo 
Que a avó contasse o conto. 

 
A avó sorria. Estremecia 

devagarinho, como se fosse uma árvore 
que o vento abanasse. E os netos do 
mundo escutavam. 
 

É o vento da memória 
Que me faz estremecer: 
Meu coração lembra a história… 
Escutem, que o ouvem bater. 

 

E os netos, pelo mundo, ficavam 
muito calados a escutar a história do 
coração da avó. 
 

Ai! Se a memória não falha! 
Era uma história, era, era… 
Era uma história passada  
No tempo da Primavera. 

 
E os meninos do mundo escutavam. 

E repetiam: 
 

Era uma história, era, era… 
Era uma história passada 
Era uma história lembrada 
No tempo da Primavera. 

 
E a avó sorria contente, o coração 

a bater de alegria. E continuava… 
 

A história de uma menina 
Que vivia num pinhal: 
Seus brinquedos eram pinhas  
Em cestinhas de cristal. 
 
Em cestinhas de cristal.  
Cristal da neve dos montes.  
Feita de estrelas de água,  
Água gelada das fontes. 
 
Nas agulhas dos pinheiros  
Cantar o vento ela ouvia  
E com o vento cantava 
O canto da cotovia. 
 
E o cuco com seu cu-cu,  
O gaio com seu piu-piu  
Eram caixinha de música  
Como nunca ninguém viu. 

 
E os netinhos do mundo ouviam, 
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ouviam. E a mulher, velha, muito velha, 
velhinha mesmo, continuava a contar… 
 

Cabelos brancos de lua. 
Os olhos rindo de manso: 
― Era uma vez uma história… 
Ai! Meninos, se eu me canso! 

 
― Continua, Avó, continua! ― 

pediam os meninos. 
 

Mas deixem que eu vou contar, 
Se me não falha a memória:  
Também tinha pombas brancas  
A menina desta história. 
 
E rolas mansas, cinzentas, 
Com o seu canto a rolar: 
Tanta ave no pinhal,  
Tanta asa para voar! 
 
E pelo chão do pinhal,  
Também tanta vida havia:  
Formiguinhas de silêncio  
Que cantavam a alegria. 
 
E tantos outros bichinhos  
De conta, conta a contar.  
A viverem pelo chão  
Com segredos pra escutar. 

 
E a avó ficava-se a olhar para o 

chão poeirento do pinhal cheio de 
segredos e de caruma. 

E os meninos também olhavam 
muito curiosos para o chão poeirento do 
pinhal e escutavam os segredos dos 
bichos pequeninos, das agulhas mortas 
dos pinheiros. 
 

Mas, ai!, que a avó, de repente, 
 Gritou: ― Ai! O que é? Que é? 
Uma verde lagartixa 
Fez-me cócegas no pé! 

 
E os netos do mundo riam, riam, 

com o susto (pequenino) da avó. 
 

Mas, ai!, que a avó, de repente, 
Outro gritinho soltou: 
― Uma formiga, na perna,  
Aqui mesmo me picou! 

 
E os meninos do mundo riam, riam. 

Oh! A avó tinha tanta graça! 
Agora a avó não estremecia como 

se o vento a abanasse, docemente, mas 
dava um pulinho de pulga e coçava a 
perna picada pela formiga. 

― Ó avó, conta, conta! ― pediam 
os meninos a rir. 

E os meninos não paravam de 
pedir: ― Ó avó, conta, conta! 
 

Ai! Se a memória não falha, 
Era uma história, era, era… 
Era uma história passada  
No tempo da Primavera! 

 
Mas a avó parou outra vez, de 

repente, parou de contar. E deu outro 

pulinho: 

 
Ai!, as minhas encomendas! 
Rápida como uma seta,  
Em meus cabelos de lua 
Meteu-se uma borboleta! 

 
E os meninos riam, riam! 
― Deixa lá, avó! Continua a contar! 
E a avó continuava, coçando a 

cabeça de luar, de onde voou uma 
borboleta amarela. 

E a avó continuava: 
 

Ouviu-se uma trovoada  
E a menina do pinhal  
Deixou cair, assustada,  
A cestinha de cristal. 
 
A cestinha de cristal,  
Cristal da neve dos montes,  
Feita de estrelas de água,  
Água gelada das fontes. 
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E as pinhas, seus brinquedos,  
Da cestinha de cristal,  
Eram verde, verde-pinho  
Que rolava pelo pinhal… 
 
E calou-se a trovoada 
E rebentaram as fontes;  
E flautas de vento verde  
Varriam campos e montes. 
 
Nos ninhos abriam ovos.  
Eram asas para voar:  
As agulhas dos pinheiros  
Já tinham novo cantar. 
 
E a menina do pinhal  
Já tinha outro brincar:  
Com uma saia de giestas  
Não parava de dançar… 
Xaile de chuva, fininho.  
Franjas de sol a voar.  
A menina do pinhal  
Não parava de dançar… 
Com sapatos rosas bravas  
Não parava de dançar:  
A menina do pinhal 
Já tinha outro brincar… 

 
E depois de contar isto tudo, a 

mulher, velha, muito velha, velhinha 

mesmo, a avó dos meninos do mundo, 
ficou estafada. Suspirou três vezes: Uf! 
Uf! Uf! Ah! Ah! Ah! Mas estava tão 
contente! Que alegria no pinhal e pelos 
campos! Agora podia descansar. 
 

E agora, meninos do mundo.  
Vou dormir devagarinho.  
Deitada em cama de nuvens,  
Coberta de rosmaninho… 

 
E os meninos do mundo fizeram 

sinal uns aos outros ― Schiu… ― para se 
calarem, com os dedos indicadores (os 
furabolos) diante da boca, em sinal de 
silêncio, para que a avó pudesse 
adormecer ― Schiu… Schiu… Schiu… 
 

E embalaram a avó, num cantar 
amigo, quase calado: 
 

Já sabemos o segredo.  
Era uma história, era, era… 
Era uma história passada  
No tempo da Primavera! 

 
 

Matilde Rosa Araújo 
Histórias e canções em quatro estações  

Lisboa, Lisboa Editora, s/d 

 

 

 

 

Os avós costumam ter coisas interessantes para contar aos netos. E tu, gostas de 
conversar com os teus avós? De que assuntos? 
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 Aquário 
 

Vivia no mar largo 
e era feliz 

feliz. 
 

Sabia os sítios seguros 
onde os maiores e mais duros 

não podiam atacar 
não o podiam caçar 
não o podiam comer. 
E continuava a viver. 

 
Quando nadar o cansava 

uma alga procurava 
e dormia um bocadinho 
e a onda que o embalava 
era amiga do peixinho. 

 
A onda amiga ondulava 
enquanto o acalentava 

aquecia 
arrefecia 

e para longe o levava. 
 

Tão longe 
tão vasto o mundo… 

o seu mundo! 
Tão largo, alto e profundo!... 

 
Que alegria de nadar! 
Mas um dia aconteceu 

que um fenómeno se deu: 
foi pescado 
foi levado 

para fora do seu mar 
para longe do seu lar 

transportado 
bem fechado 

numa prisão de cristal. 
 

E 
se não lhe fizeram mal 

se o não comeram com sal 
está muito descontente 

nessa prisão transparente 
à vista de toda a gente. 

Alice Gomes 
Bichinho Poeta: Poesia (também para crianças) 

Lisboa, Gráfica Santelmo, 1973 
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Paz de musgo verde 
 
 

No seu mundo de erva fresca 
Dona lagarta verdinha 
Mastiga couves e sol 

E sente-se uma rainha. 
 

Rainha de corpo verde 
Do prado verde, rainha! 

Mastiga couves e sol 
Dona lagarta verdinha. 

 
Tua paz de musgo verde 

Teu manto de princesinha 
Quem nos dera! Quem nos dera 

Dona lagarta mansinha! 
 
 
 
 

Maria Rosa Colaço 
Versos diversos para meninos travessos 

Odivelas, Europress, 1994 
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Vida 
 
Apreciar com amor 
A flor da primavera 
E o bordo do outono 
É corresponder à infinita bênção 
Que nos é concedida por Deus. 
 
Deleitando-nos com a arte, 
Somos purificados em corpo e alma: 
Isso sim, é bênção divina. 
 
Fazendo das flores, dos pássaros, 
Do vento e da lua 
Meus amigos, 
Desejo viver alegremente 
Mesmo neste mundo cheio de sofrimentos.  
 
 

Mokiti Okada 
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Quando Eu Nasci 
 

Quando eu nasci, 
ficou tudo como estava, 

 
nem homens cortaram veias, 

nem o Sol escureceu, 
nem houve Estrelas a mais… 

Somente, 
esquecida das dores, 

a minha Mãe sorriu e agradeceu. 
 

Quando eu nasci, 
não houve nada de novo 

senão eu. 
 

As nuvens não se espantaram, 
não enlouqueceu ninguém… 

 
Pra que o dia fosse enorme, 

bastava 
toda a ternura que olhava 
nos olhos da minha Mãe… 

 
Sebastião da Gama 

Serra-Mãe: poemas. 
Lisboa, Ed. Ática, 1996 
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A propósito de mãe e poesia… 

 
 

Maria Alberta Menéres, a propósito do seu livro O poeta faz-se aos 10 anos, relata uma 
situação de aula em que a mãe era o tema sobre o qual os alunos tinham de escrever. Observa 
os resultados dessa aula. 
 
Um tema difícil: a mãe 
 

Há tanta coisa a dizer e parece que não se consegue dizer nada. A emoção sobrepõe-se 
ao pensamento. É sempre assim quando se propõe que escrevam sobre a mãe. Dolorosa e 
concentrada se pressente então a escrita. Mas reparo: sempre de uma beleza e de um insólito, 
por vezes insuspeitados. 
 
Motivação: 
 

Lembro-lhes que a mãe pode estar em tudo o que se vê, se a quiserem ver. Como a 
poesia: na parede branca, no mar, nas escamas do peixe a brilhar ao sol, no sol, no ar, nas 
pedras, até nas palavras que a caneta desenha no papel, no giz branco que escreve no quadro a 
palavra mãe. A mãe ou a imagem da mãe. Tal como acontece com a poesia, do olhar para as 
coisas de todos os dias podemos extrair um sentido que é presença ou saudade. 
 
Escreveu o Raul: 
 
 

Os olhos da minha mãe são como as escamas 
reluzentes dos peixes do mar. 

O mar é o seu corpo 
e o seu coração é o Sol. 

Os seus cabelos são como as penas de um galo, 
a sua boca é suave como o vento 

as suas mãos são finas como areia. 
Os seus dentes são de marfim. 

O meu amor por ela é tão grande 
que nem posso dizer. 

 
O maroto do Salgueiro, que até nem é feio, saiu-se com este pequeno poema: 
 
 

Mãe, como tu és bela. 
Já me disseram 

Que sou parecido contigo. 
Este dito me consola, 
porque me acho feio. 

Mas se sou parecido contigo, 
como posso ser feio? 

Mãe, mãe, eu sou bonito 
porque tu és bela. 
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Agora o texto da Isabel Maria: 
 

Poesia à  Mãe 
 

Tu és linda minha mãe 
como as estrelas do céu. 

Teus olhos cantam em coro. 
 

Mãe, o teu carinho é tanto 
que o sonho é belo para mim. 

Ouves brilhar o sol. 
 

Vês o som do mar? 
Tu choras e a chuva cai. 

 
Mas eu sinto-me alegre e sei 

que o sol brilha 
como a coroa de um rei. 

 
A moleira mói a farinha, 

E tu, mãe, andas no ar a voar 
Como a andorinha. 

 
 
E finalmente, aqui, o lindo poema de José Catita: 
 

Olhei para a janela e estava a chover. 
Minha mãe estava tão metida na chuva 

que a confundi com lágrimas. 
 

Mãe, repara em ti. 
Olha os teus olhos como são bonitos 

da cor do céu. 
Mãe, olha o teu cabelo: 

parece cor de trigo ou milho 
no Verão. 

Mãe, por que te chamas mãe? 
 

Maria Alberta Menéres 
O Poeta Faz-se aos 10 Anos 

Porto, Ed. ASA, 2003 

 
 
 
 
 

E tu, queres também criar um pequenino poema dedicado à tua mãe ou a outra pessoa 
de quem gostes muito? 
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Os Livros 

Apetece chamar-lhes irmãos, 

tê-los ao colo, 

afagá-los com as mãos, 

abri-los de par em par, 

ver  o Pinóquio a rir 

e o D. Quixote a sonhar, 

e a Alice do outro lado 

do espelho a inventar 

um mundo de assombros 

que dá gosto visitar. 

Apetece chamar-lhes irmãos 

e deixar brilhar os olhos 

nas páginas das suas mãos. 
José Jorge Letria, Pela casa fora, 1997 
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O CAÇADOR DE BORBOLETAS 
 

Sorridente, ao nascer do dia, 
ele sai de casa com a sua rede. 
Vai caçar borboletas, mas fica preso 
à frescura do rio que lhe mata a sede 
ou ao encanto das flores do prado. 
Vê tanta beleza à sua volta  
que esquece a rede em qualquer lado 
e antes de caçar já foi caçado. 

À noite, regressa a casa cansado 
e estranhamente feliz 
porque a sua caixa está vazia, 
mas diz sempre, suspirando: 
Que grande caçada e que belo dia! 

Antes de entrar, limpa as botas 
num tapete de compridos pêlos 
e sacode, distraído,  
as muitas borboletas de mil cores  
que lhe pousaram nos ombros, nos cabelos. 

 
 

Álvaro Magalhães 
O reino perdido 

Porto, Ed. ASA, 2000 
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O tema é a Primavera 
 
 

 
─ Vamos fazer uma redacção. Não vou reparar se vocês vão escrever muito ou pouco, 

mas gostava que percebessem bem o que escreverem, e principalmente que sentissem alegria 
de escrever! 

Na minha frente, umas caras aborrecidas, uns olhos de contrariedade, aqui e além uma 
expressão mais animada, mas, de um modo geral, que ambiente tão despegado da tal “alegria 
de escrever”… 

─ E qual é o tema? ─ lá perguntou um. 
─ O tema é a Primavera. 
Então, animação geral na aula. Todos ficaram radiantes, os olhos brilharam, as canetas 

e as folhas começaram a aparecer em cima das secretárias. 
Eu deixei que se acalmassem um pouco, e entretanto ia ouvindo várias frases 

espantosas: 
─ Ah, assim sim, isto já eu sei! 
─ É tão fácil! 
─ Que bom! Isto não custa nada! 
─ Vou ver se me lembro de uma igual que já fiz no ano passado… 
A certa altura resolvi intervir: ─ Bem, estou a ver todos muito contentes com o tema, 

e ainda bem! Mas eu ainda não expliquei umas coisas. O que eu tenho a dizer-vos, ora reparem 
bem, é que vocês não podem falar em nada disto que eu vos vou dizer: 

1º) A Primavera começa no dia tal do mês tal e termina no dia tal do mês tal… 
2º) A Primavera é a mais linda estação do ano, e as outras são: o Verão, o Outono e o 

Inverno. 
3º) A Primavera é a estação das flores. 
4º) Na Primavera os passarinhos fazem os seus ninhos… 
5º) Na Primavera chegam as andorinhas… 
6º) Eu gosto muito da Primavera! 
 

Só é capaz de admirar a natureza 
quem tem sensibilidade. Muitos 
preferem destruí-la para satisfazer a 
sua ambição, esquecendo-se de que, 
sem ela, ninguém pode viver. 
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Só queria que alguém pudesse imaginar a cara de espanto, de desolação, daqueles 
alunos ali sentados à minha frente. Se tivesse caído no meio da sala um foguetão branco, não 
teria provocado maior estupefacção. 

Um coro de vozes se elevou: 
─ Mas isso é o que eu ia dizer… 
─ Mas então não há mais nada para dizer… 
Eu: ─ Pois é. Mas é isso que eu não quero que digam. Quer dizer: que escrevam o que já 

sabem. O que até já sabem de cor. O que gostam e gostam de repetir, só por mera preguiça de 
inventar coisas novas, de pensar. Claro que pensar exige um esforço, isso já se sabe! Ora 
vamos todos lá pensar um bocadinho em voz alta. Quem é capaz de me dizer alguma coisa nova 
sobre a Primavera? 

Uma voz a medo: ─ A Primavera é uma estação florida. 
(Risota geral): (Afinal tinham compreendido: esta frase já todos a conheciam também!) 
Então outra voz: ─ A Primavera dorme na cor verde. 
Que maravilha! ─ exclamei eu. ─ Isso nunca ouvi. Escreve-a já. 
Todos se começaram a entusiasmar. 
 

Maria Alberta Menéres 
O Poeta Faz-se aos 10 Anos 

Porto, Ed. ASA, 2003 

 
 
 
 

E tu, queres também escrever uma (ou várias) palavras novas sobre a Primavera? 

Talvez a imagem que vem a seguir possa inspirar-te…. 
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Plantar uma Floresta 
 
 

Quem planta uma floresta 
Planta uma festa. 

 
Planta a música e os ninhos, 

Faz saltar os coelhinhos. 
 

Planta o verde vertical, 
Verte o verde, 

Vário verde vegetal. 
 

Planta o perfume 
Das seivas e flores, 

Solta borboletas de todas as cores. 
 

Planta abelhas, planta pinhões 
E os piqueniques das excursões. 

 
Planta a cama mais a mesa. 

Planta o calor da lareira acesa. 
Planta a folha de papel, 
A girafa do carrocel. 

 
Planta barcos para navegar, 
E a floresta flutua no mar. 
Planta carroças para rodar, 

Muito a floresta vai transportar. 
Planta bancos de avenida, 

Descansa a floresta de tanta corrida. 
 

Planta um pião 
Na mão de uma criança: 

A floresta ri, rodopia e avança. 
 
 

Luísa Ducla Soares 
A gata Tareca e Outros Poemas Levados da Breca 

Lisboa, Teorema, 1990 
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Pintura 
 

As borboletas, 
De flor em flor 

Aguarelas 
Pintam 

Em pleno esplendor. 

Silêncio 
 

Uma ervinha 
Sussurra poemas 

A quem 
Por instantes 

Junto dela 
Se detém, ajoelha 

E contempla 
O silêncio. 

Gilles Brulet 
Poèmes à l’air libre 

Toulouse, Hachette Livre, 1996 

Teu irmão 
 

Tentilhão 
Papoila celeste 
Que nos jardins 
Brasas mágicas 

Acendeste 
P’ra tua alma abrir 
Comigo vens ter 

Oxalá pudesse teu irmão ser! 
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Ouves? 
 

Ouves a castanha tombar? 
 

O leão gigante do Outono 
A pata no bosque acaba de pousar 

 
 
Gilles Brulet 
Poèmes à l’air libre 
Toulouse, Hachette Livre, 1996 
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Magnólia 
 
 

Uma flor. 
Uma cor 

Acordada. 
Uma vida feliz 

Que o diz 
Numa voz perfumada. 

 
Miguel Torga 

Poesia Completa 
Lisboa, Pub. Dom Quixote, 2000 
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É bom envelhecer, se temos alguém que nos dê apoio e carinho. Mas, quando isso não 
acontece, envelhecer torna-se muito doloroso. Concordas? 

 

Envelhecer 
 

É bom envelhecer! 
 

Sentir cair o tempo, 
magro fio de areia, 

numa ampulheta inexistente! 
 

Passam casais jovens 
abraçados!... 

 
As árvores 

balançam novos ramos! 
 

E o fio de areia 
a cair, a cair, a cair… 

 
Saúl Dias 

Obra Poética 
Porto, Campo das Letras, 2002 
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Compreendes, certamente, as razões que levam o menino a estar triste. Queres falar 
de algumas delas? 

A Prenda que Eu Queria 
 

Se tu me entendesses, 
se tu me entendesses, 

meu pai, meu professor, meu amigo 
Se tu me entendesses, 
eu podia falar contigo 

Não na tua linguagem, mas na minha 
Podia até brincar contigo, 

contar-te histórias de bichos de conta, 
de borboletas azuis e amarelas, 

de estrelas e pássaros 
Se tu me entendesses, 

se tu pudesses regressar até mim, 
subindo ou descendo 

Eu podia abraçar-te, sem mais nada, 
só abraçar-te! 

Se tu me entendesses, eu não queria nada 
do que tu me queres dar 

Se tu me entendesses, eu ficava tão contente 
tão contente, que o meu riso havia 

de alegrar o teu mundo triste 
Se tu me entendesses, eu…eu sei lá! 

Se tu me entendesses, 
eu fazia-te festas, 

andava contigo de mão dada, 
cantávamos juntos 
a canção da vida, 

corríamos pela erva verde 
Se tu me entendesses, ah! se tu me entendesses, 

não me ralhavas, não me davas ordens, 
não me batias, não me magoavas 
Se tu me entendesses, neste dia, 

que dizes que é meu, 
Se tu realmente me entendesses 

 
NÃO QUERIAS FAZER DE MIM 

UM HOMEM COMO TU 
E eu dava-te um beijo 

 
Um menino do mundo 

Júlio Roberto 
A prenda que eu queria 

Lisboa, ITAU, 1978 
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O poeta procura uma palavra nova com características especiais. Queres tu tentar 
encontrá-la? Então, procura 

• uma palavra de vento 
• uma palavra que seja incapaz de ferir 
• uma palavra mistura de sol e de frio 
• uma palavra cheia de sol e de mar 
• uma palavra aberta de par em par 

 
Uma nova palavra 

 
 

Eu quero uma nova palavra 
diferente das outras palavras 

que cansei de repetir, 
uma palavra de vento, 

uma palavra que o tempo 
seja incapaz de ferir. 

Eu quero uma nova palavra, 
mistura de sol e de frio, 

de barcos descendo um rio 
cheia de céu e de mar. 

Eu quero uma nova palavra 
aberta de par em par 

como o rosto de um menino 
com paisagens no ouvido 

e cantigas no olhar. 
 

João Pedro Mésseder 
De que Cor é o Desejo? 

Lisboa, Ed. Caminho, 2000 
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Escrevi um livro 

 
Escrevi um livro 

Quantos anos a sonhá-lo, 
A rascunhá-lo nas mesas de cafés, 

A escrevê-lo nos intervalos do emprego, 
A vivê-lo, 

A sofrê-lo, 
Na província, nas cidades…! 

 
Criei um filho. 

Tanta alegria no coração! 
 

Só ainda não plantei uma árvore. 
O frágil caule como protegê-lo? 
Como não deixar que os bichos 
Maculem as pequeninas folhas? 

E como dialogar com uma árvore-menina? 
 
 

Agora vai sendo tempo. 
Os anos já me pesam. 

Amanhã vou plantar uma árvore. 
 
 
 

Saúl Dias 
Obra Poética: 1932-1960 

Lisboa, Portugália Editora, 1962 





67 

 
 
 

 
 

Nevoeiro 
 

 
 

Entre os pinheiros quietos  
Oiço, secretos, 
Sons que nem são… 
 
Água num charco a brilhar  
Água a pairar 
E solidão… 
 
Carreiro onde passam fadas  
Iluminadas 
Com luz do chão… 
 
De nevoeiro envolvidas  
Fadas esquecidas  
Dançando vão… 
 
 
 

 
Luísa Barreto 

Pelo caminho das fadas 
Lisboa, C.L.U.C., 1997 
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Casinhas mágicas no meu jardim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luísa Barreto 
Pelo caminho das fadas 

Lisboa, C.L.U.C., 1997 

Por entre as ervas  
bem pode estar  
uma casinha 
p’ra eu espreitar… 
 
Se é cor-de-rosa 
ou se brilhar 
são talvez fadas 
a lá morar… 
 
As dedaleiras  
campanuladas  
são as cadeiras 
leves das fadas. 
 
No cogumelo 
quem está sentado?  
Um elfo belo,  
verde e dourado… 
 

Na fenda estreita 
que entra p’lo chão 
estou vendo à espreita  
um velho anão… 
 
Entre as raízes  
destes sobreiros 
espreitam narizes… 
… gnomos matreiros! 
 
Mas atenção!  
Toma cautela.  
Casa de duende 
nem tentes vê-la… 
Que em lado algum  
duende mora 
e, se vires um… 
… vem logo embora. 
 

Transformar a natureza num espaço de sonho é 

simples para aqueles que a respeitam. Engana-se 

quem acha que pode apoderar-se das suas riquezas 

sem sofrer as consequências. É preciso tomar 

iniciativas para a proteger, e ela saberá recompen-

sar-nos pelo bem que lhe fizermos. 
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Livro 
 

Livro 

um amigo 

para falar comigo 

um navio 

para viajar 

um jardim 

para brincar 

uma sacola 

para levar 

debaixo do braço. 

 

Livro 

um abraço 

para além do tempo 

e do espaço. 

 
Luísa Ducla Soares 

Poemas da Mentira e da Verdade 
Lisboa, Livros Horizonte, 1999 
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Poema em P 
 
 
 

A Paula 
pede a paz. 
 
Os pardais 
os peixes 
os pandas 
as plantas 
as pedras 
pedem a paz. 
 
Os palhaços 
os polícias 
os pintores 
os padeiros 
os poetas 
pedem a paz. 
 
Os prédios 
as praias 
os pastos 
as pontes 
as piscinas 
pedem a paz. 
 
O planeta 
pede a paz. 
 
Políticos, 
não ponham na panela 
a pomba da paz. 

 
 
 
 
Luísa Ducla Soares 
Poemas da Mentira e da Verdade 
Lisboa, Livros Horizonte, 1999 
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Poema em G 
 
Graça não gosta da guerra. 
Guilherme não gosta da guerra. 
Guida não gosta da guerra. 
A guerra matou-lhes o pai. 
A guerra queimou-lhes a casa. 
A guerra espantou-lhes o gado. 
Graça, Guilherme, Guida 
gritam. 
As granadas estoiram. 
Agora o sangue irriga as ruas. 
Graça, Guilherme, Guida 
querem gritar 
à gente grande 
que se fica sempre a perder, 
mesmo que os generais 
ganhem as guerras. 
 

Luísa Ducla Soares 
Poemas da Mentira e da Verdade 

Lisboa, Livros Horizonte, 1999 
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Do seu longínquo reino cor-de-rosa 

 
 

Do seu longínquo reino cor-de-rosa, 
Voando pela noite silenciosa, 

A fada das crianças vem, luzindo. 
Papoilas a coroam, e, cobrindo 

Seu corpo todo, a tornam misteriosa. 
 

À criança que dorme chega leve, 
E, pondo-lhe na fronte a mão de neve, 

Os seus cabelos de ouro acaricia ─ 
E sonhos lindos, como ninguém teve, 

A sentir a criança principia. 
 

E todos os brinquedos se transformam 
Em coisas vivas, e um cortejo formam: 

Cavalos e soldados e bonecas, 
Ursos e pretos, que vêm, vão e tornam, 

E palhaços que tocam em rabecas… 
 

E há figuras pequenas e engraçadas 
Que brincam e dão saltos e passadas… 

Mas vem o dia, e, leve e graciosa, 
Pé ante pé, volta a melhor das fadas 
Ao seu longínquo reino cor-de-rosa. 

 
Fernando Pessoa 

Poesias Inéditas (1930-35) 
Lisboa, Ed. Ática, s/d 
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Uma Boneca de Trapos 
 
 

 
Era uma vez uma boneca de trapos. Feita pelas mãos pequenas de uma Menina. 

Feita de trapos azuis, vermelhos, verdes, amarelos, rosas, violetas, cor-de-laranja. 

Feita de trapos, de espanto à maneira que nascia. 

E de flores. Eram flores aquelas cores do arco-íris. 

E dois olhos bordados a retrós, com duas contas negras de vidro a servirem de 
meninas. As meninas negras dos olhos. 

Dois olhos sempre abertos que nunca adormeciam. Sempre à espera de ver nascer o 
Sol. 

E a Menina, que fizera a boneca por suas mãos, embalava-a. 

Para a adormecer. 

E sabia que aqueles olhos negros não se fechariam nunca, nunca. 

Como se fecham os olhos das bonecas ricas que têm pálpebras delicadas e pestanas de 
seda. Subindo e baixando. 

E a Menina cantava para a adormecer. Com uma voz fininha feita de luz e ternura. 

E a boneca ─ porque era de trapo ─ aconchegava-se nos braços pequenos da Menina. 

E dormia de olhos abertos. Dormia a ver o Sol. 

Toda ela espanto e flores. As meninas negras dos olhos — contas a brilhar. 

E a Menina que fizera a boneca, que a cosera de muitos trapos ─ com agulhas de Chuva, 
dedais de Sol, linhas de Lua ─ dizia, parando de cantar: 

─ Ela adormeceu… 

E ficava muito quietinha, também, a olhar o Sol. Com a boneca aconchegada ao peito. 
Ambas de olhos abertos. 

 
Matilde Rosa Araújo 

O Sol e o Menino dos Pés Frios 
Lisboa, Livros Horizonte, 2001 
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E tu, também conheces alguma “história de vento e de mar” que queiras partilhar? 
Pode ser um poema… 

 

 
Maria da Praia 

 
 

Eu sei uma história  
De vento e de mar, 
Com areias brandas 

Ondas a cantar. 
 

Cavalos-marinhos 
Conchas nacaradas 

Tesouros, segredos, 
Algas perfumadas. 
Eu sei uma história 

Sem tempo nem margens, 
Com ondas abertas 
E muitas viagens. 

 
Eu sei uma história 
De vento e de mar. 
Se queres ser feliz 
Aprende a sonhar! 

 
 
 

Maria Rosa Colaço 
Versos diversos para meninos travessos 

Odivelas, Europress, 1994 
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Uma história de borboletas 

 
I 

Era uma vez um caçador de borboletas. 

 O caçador de borboletas usava uns calções muito largos, uma camisa cheia de ramagens, 
toda às flores e um boné ridículo, com um botão no alto e uma pala comprida, por causa do sol. 

Usava também uma rede, pendurada num cabo de madeira, que era uma espécie de 
espingarda, embora não fizesse pum!, porque não dava tiros. Com essa rede, que a mãe lhe dera 
quando fizera anos, há muito tempo, é que ele corria atrás das borboletas. 

Ia para o bosque, via uma borboleta e desatava a correr: 

― Olha uma borboleta, que asas tão lindas, vou apanhá-la para a minha colecção.  

Tropeçava nas pedras, enrolava-se nas sebes, esfolava os joelhos, mas a borboleta 
poisava e ele acabava por conseguir apanhá-la. 

Quando isso acontecia, o caçador de borboletas, que já tinha feito 50 anos mas 
continuava solteiro, entrava em casa a gritar: 

  ― Mamã, mamã, apanhei uma borboleta para a minha colecção. Viva! Viva! Eu sou um 
grande caçador… 

  E a mamã, que já tinha feito 70 anos, dizia, toda contente: 

― O meu filho apanhou uma borboleta muito bonita. Viva ele, que é um grande caçador… 

E, então, o caçador de borboletas, que como todos os outros caçadores já tinha morto a 
caça, pegava na borboleta e metia-a dentro de um livro, para ela ficar muito sequinha. Depois 
ia pô-la em exposição numa caixa de vidro que tinha na parede, onde já estavam muitas 
borboletas mortas que tinha caçado em vezes anteriores. 

Quando os amigos iam lá a casa, mostrava-lhes a colecção. Tinha só um problema: as 
borboletas não voavam. Toda a gente sabe que as borboletas só são bonitas quando estão 
vivas, a voar, com asas todas coloridas.  

E um dia (quando um amigo disse: ― As tuas borboletas não parecem borboletas. Nem 
voam nem nada) o caçador de borboletas ficou muito zangado. E disse:  

― Mamã, vou pôr o António na rua, ele é um mal-educado e não percebe nada de 
borboletas… 

II 

Ora noutro país vivia um pintor de borboletas. 

O pintor de borboletas vestia uma camisa vulgar, azul-claro, e umas calças de ganga, a 
que se costuma chamar jeans. 

Não tinha boné, nem uma rede pendurada num cabo de madeira, mas ia, também, para o 
bosque. Chegava, sentava-se e ficava a ver as borboletas que poisavam nas sebes e nas flores. 
Então, em vez de procurar apanhá-las, parava a desenhá-las num papel branco que levava, com 
lápis de cera de muitas e garridas cores. 
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Este desenhador de borboletas era muito novo: tinha só 15 anos. Quando chegava a casa 
dizia à mãe, que era uma senhora jovem e bonita: 

― Olha, pintei mais uma borboleta. 

E a mãe dizia: 

― Que bonita! ― e ficavam os dois muito contentes. E as borboletas continuavam a voar 
no bosque, não tinham morrido nem iam secar as asas para dentro de livros tão velhos e tão 
estranhos que já ninguém era capaz de os ler. 

Quando os amigos iam lá a casa, diziam:  

― Que desenhos tão bonitos tu fazes. Que lindas borboletas.  

E ele dizia: 

― Mãe, dá mais refresco ao João.  

E não punha ninguém na rua. 

 

III 

Ora um dia o caçador de borboletas chegou a casa muito aborrecido: não tinha caçado 
nenhuma borboleta. 

  ― Mamã, hoje não cacei nada ― disse ele. 

  Mas a mamã não respondia e o caçador resolveu passar a ser jogador de cartas. Mas não 
teve sorte, porque ninguém queria jogar com ele. 

 

IV 

  No mesmo dia em que o caçador de borboletas chegou pela primeira vez a casa sem ter 
caçado nenhuma borboleta, o pintor de borboletas voltou do bosque cheio de desenhos. 

  ― Olha, mãe, tantas borboletas bonitas ― disse ele. 

  Tempos mais tarde, já mais crescido, o pintor de borboletas ganhou um prémio numa 
exposição, com um quadro cheio de borboletas belas e raras. 

  Só teve pena de não conseguir vendê-lo, mas quando ia entregar a pintura ao comprador 
o quadro desfez-se e as borboletas desataram todas a voar. 

 
Mário Contumélias  

Uma Mão Cheia de Histórias (adaptado) 
Lisboa, Ed. Verbo, 1985 

 
 

O caçador de borboletas era um homem presunçoso e sem sensibilidade. Por isso, 
acabou sozinho. Fechado no seu egoísmo, não foi capaz de compreender que os outros 
seres também têm o direito de viver e de serem felizes. O que pensas disto?  

Em contrapartida, o pintor soube olhar a natureza com amor, e esta recompensou-o, 
dando-lhe alegria. E a ti, a natureza também te recompensa? Como? 
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Afirmar-se que “os jornais servem para fazer embrulhos” é certamente excessivo, 
mas não deixa de ser verdade que nós estamos muito afastados da natureza. Talvez 
até já tenhamos perdido o sentido da contemplação. E tu, sabes ler “na flor que 
nasce” e “nas grandes estrelas”? 

Jornal Longe 
 

Que faremos destes jornais, com telegramas, notícias, 
Anúncios, fotografias, opiniões?... 

 
Caem as folhas secas sobre os longos relatos de guerra: 

E o sol empalidece suas letras infinitas. 
 

Que faremos destes jornais, longe do mundo e dos homens? 
Este recado de loucura perde sentido entre a terra e o céu. 

 
De dia, lemos na flor que nasce e na abelha que voa; 

De noite, nas grandes estrelas, e no aroma do campo serenado. 
Aqui toda a vizinhança proclama convicta: 

“Os jornais servem para fazer embrulhos.” 
 

E é uma das raras vezes em que todos estão de acordo. 
 

Cecília Meireles 
Mar Absoluto/Retrato Natural 

Rio de Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 1989 
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Todas as estrelas 
 

 
 

Tenho as estrelas todas 

neste fio. 

Com um olhar apenas 

as disperso e junto. 

 

Se estou contente 

abro os olhos: 

acendem imediatamente. 

 

Se tenho mágoas 

fecho os olhos 

e apago-as. 

 
 
 

Nuno Higino 
O menino que namorava paisagens 

Porto, Campo das Letras, 2001 
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O Azul tão perto 
 

Carrego a alma pesada,  
mas entro neste jardim,  
e do peso aliviada, 
entro num espaço sem fim… 
 
A brisa soprando as folhas,  
as folhas dançando em mim,  
o céu azul entre os ramos  
começam falando assim: 
 
― “És tão leve como as plantas,  
é em ti que paira o dia.  
Sobes no ar quando cantas, 
como faz a cotovia... 
Há em ti um chão sereno  
onde vês, maravilhada,  
subir o trevo pequeno  
e a erva delicada. 
 
E depois, se ergueres os olhos,  
e olhares o azul do céu, 
a tua alma se alarga, 
se alarga, pois percebeu: 
 
Ah! Como o azul está perto,  
e sorri desta maneira! 
Vive em ti o Espaço Aberto,  
e chama-te a vida inteira !!” 

 
 

Luísa Barreto 
Pelo caminho das fadas 

Lisboa, C.L.U.C., 1997 
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Um Poema 
 
 
 

Não tenhas medo, ouve: 
É um poema. 

Um misto de oração e de feitiço… 
Sem qualquer compromisso, 

Ouve-o atentamente, 
De coração lavado. 
Poderás decorá-lo 

E rezá-lo 
Ao deitar, 

Ao levantar, 
Ou nas restantes horas de tristeza. 

 
Na segura certeza 

De que mal não te faz 
E pode acontecer que te dê paz… 

 
 
 
 

Miguel Torga 
Poesia Completa 

                                                        Lisboa, Pub. D. Quixote, 2000 
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Observa a seguinte imagem: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Procura exprimir, de uma forma poética, os sentimentos que ela nos transmite… 
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Fala Poesia 
 
 
 

Isto de fazer poesia 
hoje em dia 
é carolice. 

Há quem brinque 
há quem ria 

há quem ache esquisitice. 
Mas que querem? 

Se os poetas gostam de alinhar 
versos e mais versos 

e construir universos de palavras? 
 

………… 
 
 

Deixem falar os poetas 
não se riam! 

E vereis o universo 
caber na linha de um verso! 

 
 

Fala poesia! 
 
 
 
 

Vasco Cabral 
A luta é a minha primavera 

Oeiras, África Editora, 1981 
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SÊ O POETA DA TUA VIDA. 

OUSA,  

EM CADA DIA, 

COLORIR O OLHAR DE AZUL E 

OS DEDOS DE COR-DE-LARANJA. 

OUSA 

SOLTAR RISOS NA GARGANTA 

MAS SOBRETUDO 

OUSA 

IMPREGNAR DE UMA TERNURA SEMPRE NOVA 

OS GESTOS DE CADA DIA. 

Jacques Salomé 
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