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PÁGINA DE ABERTURA 
 

 

Este livro é destinado, a ser utilizado ao público, desafios sobre o 
olhar onde tudo à volta de um ar musical, reuniões, conversas, estimas, 
lugares dedicados, lazeres, restaurantes espalhados à “igualdade de 
género”. 

Ainda através de sabores diferentes, confiança, para todos os 
momentos, dedicações destina-se a todas as idades, àquelas que 
verdadeiramente que gostando da leitura, quadras e poemas, podem ter 
lugar de modéstia atenções e seus sonhos. E sem educar diferenças 
surgindo à futura geração apreciação caminhos e formas práticas de 
acarinhar a todos os gostos e reforçando aos apreciadores em todo e 
qualquer momento responsabilize o crescimento. 

À margem deste comprimento e na defesa de quem pode ler ao 
mesmo tempo sentindo, sem implicar a forma sólida e a criação forte na 
maior sociedade futura. Vos surpreenda promovendo ideias justas e 
claras iluminando desde a escrita à poesia. Esta conclusão que poderá 
ser analisada, compreendida de várias formas e medidas detalhada ou 
chamada pelo sentido geral do impacto que é a procura e resposta 
poética. Os grandes nomes próprios de outros tempos trazidos e levados 
à igualdade que esperamos se expressar das várias formas bonitas 
histórias, contos, deles germinando um romance, nome e título. 
Regressar à visão não apenas sonho que tenta mudar, mas a partir daí 
revelações de comunicação surgindo da força de vontade, estimas e 
pareceres entregue às pretensões ao acolhimento do mundo e de igual 
corajoso que é o batismo das palavras. A seu tempo ao navegar de rima 
os conforte assim se seguindo aos que por gosto desta expansão são 
apreciadores neste quadro. Desde então questões reais a poesia, 
saudável profunda não se reflita em se tornar estranha nem poderes 
mágicos. 
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Há um símbolo de magia das palavras, igualdade que coordena 
valores de uma escrita, experimentada, permitindo ao correr dos 
séculos um regresso de um bem estar, puder, passado, presente, futuro. 

Nascendo um antes e um depois, as certezas sem fim, deste sentir 
bom, pelo começo e um fim tão perto, tão perto de mim. 

A graça de comunicação é a importância justa testo da minha 
oração de nos respeitar-mos tudo o que e muito preciso. Parar de 
continuar às palavras indecisas, mas decisivas no silenciamento da força 
da família um concentrado repetir com palavras trazidas e uma 
sensação de “paz”, tão suave e doce calmante que percorre 
prenunciando sempre a sonhar. Esta profunda maneira que se associa a 
um exercício transmitindo a mensagem organizada circunstâncias em 
dar fruto de uma forma ou de outra a um compromisso diferente e 
marcante do habitual. 
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DEDICATÓRIA 
 

 

Dedico, este livro, aos apreciadores estudiosos, sábios, aos 
simples humildes, aos fortes, libertos de espírito aos que dos seus 
sonhos, fazem da história e do real da igualdade, cada vez se poder ver 
o natural. 

Desde a escrita, teatro, artes, música, poesia e ainda daqueles e 
aquelas pessoas que se juntam na sua voz, se sabe e se conhece o 
verdadeiro dom simples e humilde, carinhoso tocante, abertos claro. 
Todos os dias um abrir de portas e janelas ao mundo a que “igualdade 
de Género”, uma forma feita de encher, enfeitar, exercendo, tudo quanto 
em movimento nesta Vida é continuar a lutar. 

Dedico à igualdade, respeitando, tudo à nossa volta, nesta vida e 
continuar a lutar, neste apresso por todos quanto se dedicaram. Dedico 
ainda à luz do luar, ainda a quem gostar. 
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3ª EDIÇÃO – MARIA AURORA 
 

 

Trago o carinho das palavras que mais posso oferecer de quem 
nos deu, tanto apresso esta força de viver.  De quem, em tons tão bonitos 
das muitas apresentações decerto, me contagiou ao fundo, das emoções 
decerto que as raízes daqueles tempos floridos na alma deixou conduta 
também gerou nos amigos outras vezes, até mesmo do apoio e gestos 
contente. Quantos tempos refletidos parece que está presente este 
abraço. 
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projeto, grupo, conclusão à liberdade, aventuras de todos os trabalhos, 
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quantos livres dos seus sonhos, amando e tentando a tudo o que se 
dedica. Sendo por meio da igualdade a nunca ser tarde, um dia de cada 
vez. 

Tudo o que mais quero sou de parecer, sem medos preparando a 
igualdade, o respeito e o dever. 
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PALAVRAS DO AUTOR 
 

 

Na 3ª Edição de 2017, M. Aurora, para a história, para a nossa 
sociedade, surpreender tentando. 

O melhor para a sociedade estranho meu sentimento que mando 
para todo o lado chegar sem dificultar, fazê-lo em nossa cidade, não me 
posso atrapalhar não quero dificuldades em chegar, seja onde for para 
outras mais cidades participando dos valores nomes tão reconhecidos o 
meu abraço inesquecível à Família e aos amigos. 

Porque a saudade é profunda, esta estima se dedica valorizada, 
reconhecida, naquela, que se acredita. 
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BEIJOS 
 

 

Contam-se como celebres beijos na hora de assinar como tantas 
vezes igual ao momento de beijar imagens de deuses. 

Eu vos saúde, beijando pela paz, nesta ordem indico que a 
igualdade é um mensageiro de recados ocupa, junta, cria pergunta 
raramente responde a uma manhã alvorada. 

Adoçada de sol trás uma flor, um jasmim, vestido de cores sortidas 
de cores próprias, mas que se pode ver se pode ler, determinando em 
simples poesia lida estimada pelo meu mundo dos sonhos e os desejos 
de vos abraçar, e deixar os meus respeitosos beijos.  

Um sorriso e Alegria. 
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DESTE TEMA 
 

 

Tudo o que te dou, tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que 
vai, ainda tudo o que vem. 

Chegou “igualdade de Género” continuar, no quadro que desenho 
tudo o que contribui do seu aprofundamento virá será. Maior 
implantação e conhecimento. 

Eu diria, eu sabia, que brincavas admiravas, silenciavas e te 
preocupavas uma aparente condição humana. A resposta apaixonada 
por gentes maduras, o simples prazer de convivência. Não a deixes 
esquecida por completo as tuas regras absorvidas pela tua idade a tua 
conduta, pois este tema tem um desenvolver chegado e “estatuto”, até 
deixares de ser criança os efeitos da “igualdade de Género”, sempre a 
tua confiança à tua medida, Luta. 
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JARDINS DE MIL CORES 
 

 

Jardins das mil cores 
De um arco-íris, a correr 
Todos encobrir da paz 
E do pão, para comer 
A pureza das crianças 
De brancura sem rancor 
Igualdade é construir 
Uma muralha de amor 
Sem distinção de raças e cores 
Sem separar o pobre do rico 
Sem olhar defeitos e diferenças 
Com tudo belo e bonito 
Sons de canções e baladas 
Toque de sinos, e sabor 
Espelho com tudo perfeito 
A vida feita de amor 
Eu necessito espalhar 
Separar a crueldade 
Com bênção do universo 
Mais amor e mais verdade 
Neste sol de cada dia 
Puder amar livremente 
Igualdade é ser felizes 
Neste mundo para sempre 
Deste barco não desisto 
Navegando, quero ir 
E nas capas das revistas 
Tanta criança a sorrir 
O tema das decisões 
Da esperança, se basear 
Reunir e não perder 
As mãos, nunca separar  
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MEU SONHO 
 

 

Pai, meu sonho que tive 
Outrora angustiante 
Assim tudo me informou 
Entre outro, sonho brilhante 
Agora mais do que nunca 
Veio me presentear 
Outros não foram assim 
Foram para me informar 
Deste jardim florido 
Não rejeito o saltitar 
Desde a “igualdade de Género”, 
Adoro vir a sonhar 
Sonhos, que agora tenho 
A sociedade a sonhar 
Esta forma de igualdade, 
Eu preciso acreditar. 
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ASSIM SERIA 
 

 

Igualdade com o puder das palavras 
Ajuda informal 
Conquistar sonhos 
Motivar-nos em solução 
Seguros de nós mesmos 
Na compreensão mais enriquecidos 
Liderantes, formando importâncias 
Alcançando sucesso 
Movendo a dimensão do real 
Moderar a humildade 
Estabelecer uma visão 
Um palco, uma janela 
Uma ferramenta essencial 
É vencer seguro 
É se libertando, o padrão de chegar a outros 
Partilha de sentimentos 
É saber sempre valorizar 
Enriquecer conhecimentos 
A força e o pensamento 
Dos nossos tempos passados 
Trazendo para o presente. 
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O JOVEM E A NECESSIDADE 
 

 

Estabilidade segurança 
O jovem e a necessidade 
Cada hora propriamente 
Ao jovem e à tranquilidade 
O prazer, que podes ter 
Nunca por obrigação 
É sempre tempo, dar, receber amar 
Pela boa ligação 
Quando te vejo chegar 
Convide a estas pisadas 
O tempo passa devagar 
Todos juntos de mãos dadas 
Igualdade tem origem 
Exercendo maior certeza 
Contributo ao salvaguardar 
Pelo “Género” a natureza 
Diz-se, que a mudança tem cura 
Conseguir, que na sociedade 
Alertar, vários sinais 
Transformados em verdade 
Para tudo há um tempo 
O tempo que está a chegar 
Diante desta mudança 
Aprender e transformar 
Escrevo, letras iguais 
Só vivemos uma vez 
Da iniciativa sai o começo 
E a gente sabe o que fez 
Desde teto que te abrigas 
À procura da explicação 
Tens o motivo da coragem 
Como, letras da paixão. 
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Se és jovem ou estudante 
Conhecer a igualdade 
Dá tanta facilidade. 
Para quem anda à procura 
Não deixar de andar seguro 
Sem medos em igualar 
A juventude a o futuro 
Se há esta possibilidade 
Não te vale criticar 
A solução organizada 
É vencer a praticar 
Vai devagar com cuidado 
Poder correr, se entenderes 
Dos momentos proveitosos 
Dá direitos e deveres 
Quem recordar o cantor 
Vai lembrar esse destino 
Quando é tarde, já não podes 
Voltar atrás ao caminho 
Compromissos e direitos 
Evoluir criações 
A era da transformação 
O lidar de situações 
Esta mais valia à juventude 
Criação evolução 
Com maior estabilidade 
Para cada situação 
Mais uma vez o futuro 
Com mais conforto e sol 
Aos quatro cantos do mundo 
Brilhando como um farol. 
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NOVA ERA 
 

 

Na escala de 2017 
O país pode crescer 
Longe de uma forma assustadora 
Mas com outra forma de ver 
Os direitos e a segurança 
É para continuar 
De tanta coisa bonita 
Confiar é acreditar 
Tenho acesso e consulto 
Este simples pormenor 
Manter as regras vivas 
Conduzem o bem maior 
Tempo de texto ativo 
Aberto, ao que acontece 
Ao mesmo tempo ajuda 
Um passo que aparece 
Não é sagrado algum 
Nem julgamento fatal 
Para que todos conheçam 
É um tempo natural 
Procedimento desta nova era, 
Ficando, mais perto de nós 
As decisões são formadas 
Traçando o país e os sinais. 
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CRIANÇA DE SONHOS 
 

 

Deste silêncio diferente 
Onde o poeta caminha 
A estrela que está na mente 
De uma inspiração divina 
Os passos, que se não medem 
Das quadras à poesia 
Das ruas cruzam-se tempos 
Ao escrever alegria 
A viola é um troféu 
A vida é estar com ela 
Entre o lugar que vivemos 
Desta imagem que é bela 
No seu viver livremente 
A tendência dos seus donos 
Nós trazemos ao presente 
Esta criança de sonhos. 
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EU SOU 
 

 

Agradecendo, os meus dias 
Agradeço o que “eu sou”, 
Por tudo, que fez de mim 
Agradeço onde eu vou 
Nos meus dias eu me ligo 
A uma nova passagem 
Sei que olho para mim 
Uma mulher de coragem 
Deis a resposta que trago 
Não escondo estou erguida 
Quantos lugares se percorre 
Alcançar, os dons da vida 
Faz de ti sabedora, 
Um esforço que é perfeito 
O respeito à dignidade 
És dona deste direito 
Poemas, que eu não trouxe 
Outros que ainda não fiz 
Trouxe para ti, meu desejo 
Sejas sempre mais feliz 
Luta, trabalha, confia 
Não olhando o que passou 
Simples, honesta, sincera 
Porque é assim que eu sou 
Sentindo na igualdade 
A vida, é linda e bela 
Entre a terra e o céu 
Onde a alma, vive nela. 
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É PRECISO OLHAR A ESPERANÇA 
 

 

Confiança do que somos 
Usando a nossa riqueza interior 
Dando, um pouco do que nós temos 
Não é apenas ter, mas vontade de dar 
Estar no meio de todos, de uma forma marcante 
Ter o poder das palavras 
Ajuda espiritual 
Conquistar sonhos 
Motivar-nos de coração 
Seguros de nós mesmos 
Liderantes, formando importâncias 
Alcançando sucesso 
Mover a dimensão do real 
Moderar a humildade 
Entrega dos nossos sonhos 
Transformação faz diferença 
É preciso olhar a esperança 
Com carinho e aconchego 
Este partilhar presente 
Palavras podem faltar 
Mas os gestos, dizem sempre. 
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A VIDA TEM PR’A NOS DAR 
 

 

Desta paisagem recordo 
Como barco a navegar 
Entoar hinos diferentes 
Que a vida tem pr’a nos dar 
Sonhos que já não tenho 
Por isso com alegria 
Escutar, e despertar 
Os passos de cada dia 
Preenche meu pensamento 
Esta beleza me atrai 
Água viva, ao meu pranto 
Com este apelo que sai 
Das boas coisas, que guardo 
Alta voz, quero cantar 
Talvez mais quadros de amor 
A vida tem pr’a nos dar. 
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GRITO DE POETA 
 

 

Sou águia que pela manhã 
Um cantar enternecido 
É o grito de poeta 
Até ser reconhecido 
Eu respiro poesia 
Longe viajo com ela 
Que a natureza me deu 
Pelo clarão da janela 
Da igualdade o desejo 
Deste meu amor profundo 
Um abraço espalhado 
Levo a todos, paz ao mundo. 
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SOU CRIANÇA 
 

 

Sou criança pequenina 
E não tenho recompensa 
Peço ao mundo que me estime 
Sem maldade e sem ofensa 
Sou indefesa para tudo 
Sou honesta, sem maldade 
Mas usada em tantos males 
Dentro desta sociedade 
Sou criança não sei nada 
Recebo o que me der 
Mas serei no amanhã 
Um homem ou uma mulher 
Sou criança ando triste 
E não me sei defender 
Como não posso trabalhar 
E ter pão para comer 
Sou vendida, até dada 
Levada para outro país 
Fico sem pais e sem nada 
Uma criança infeliz 
Lágrimas de tantas crianças 
Pela dor e sofrimento 
Perderam a sua família 
Tanta coisa ao mesmo tempo 
Um sorriso valioso 
Peço a alguém para me dar 
 Embora de pão eu preciso 
Pra poder me alimentar 
Mas sabes o que mais queria? 
Que tu te saibas amar 
Não poder dar, se não tens 
Só então me poder dar 
De amor e grande emoção 
À volta do meu brincar 
Esta criança de esperança 
Quando a igualdade chegar. 
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A ERA DA MUDANÇA 
 

 

Não quero falhar ao sonho 
Quando já estou a ver 
Do verdadeiro ao real 
Que a gente pode escolher 
A vitória nunca é ter 
Mas ganhando confiança 
Esta força pra viver 
Desta voz, que leva-a esperança 
Fiz deste meu caminhar 
Amanhã, pode ser tarde 
Pra que a “era” da mudança 
Se espalhe por todo o lado 
Das medidas integradas 
De caráter equilibrado 
Os seus humanos identificam-se 
Existência de igualdade 
Daí o que é importante 
A igualdade que disponho 
Por este palco da vida 
Nossa criança de sonho. 
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CANTINHO RECHEADO 
 

 

Do meu lado tive sempre 
Um cantinho recheado 
Maravilhas que eu guardo 
Dos amigos entrados 
Tudo o que eu amo 
E consigo transformar 
Por ti faço tudo novo 
Para que saibas amar 
Mandei recado às estrelas 
A quem, o sonho que espero 
Porque em troca de ti tenho 
O amor, que eu mais quero 
Agradeço todas as coisas 
De todo o meu coração 
Com lágrimas pelo sentimento 
Agradeço o que me dão 
Sabor sempre diferente 
É a minha tranquilidade 
Facilita o que espero 
Encontrar felicidade 
São como anjos no céu 
Às vezes num só encontro 
São nuvens, que separa o céu 
Faz-me olhar o horizonte. 
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AOS AMIGOS 
 

 

Amigos, que nunca mais vi 
A mensagem é mantida 
Certamente só encontro 
No outro lado da vida 
Decerto este farol 
Tem a sua chama acesa 
A todas esta igualdade 
E que se acebe a pobreza 
Não deixando para trás 
A todos os conhecidos 
São todos especiais 
Não são também, esquecidos 
Recolhi deste regaço 
Do que havia sentido 
Guardarei recordações 
De quando os via sorrindo 
Quero lembrar até o fim 
Como eu não posso vê-los 
Não há tesouro, mais lindo 
Tempo que passei com eles… 
Decerto experimentando 
Tanta coisa diferente 
Com certeza misturando 
A amizade de tanta gente como quero agradecer 
Nesta igualdade para mim 
Obrigada com um abraço 
Do que fizeram por mim. 
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GESTOS 
 

 

Carinho e aconchego 
Este partilhar diferente 
Palavras, podem faltar 
Mas, os “gestos”, dizem sempre 
Dentro deste meu silêncio 
Tu saberás compreender 
Umas palavras não digo 
Pois, nunca vais responder 
Deste gesto, que te trago 
A gente assim o medita 
Igual são aos teus gestos 
Chegando, à alma lá fica 
Dos mimos e do calor 
Como, aqui não o dizer 
Gravam-se na vida e no tempo 
Se recordar é viver. 
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PRECISO ACREDITAR 
 

 

Eu preciso este consolo 
E de volta, quero dar 
Da mesma forma que peço 
Quem me saiba acreditar 
Me perguntaste se tenho 
Do que preciso, também 
Igualdade é ajudar 
Sem saber o que se tem. 
No chão, estão folhas caídas 
Das árvores a balançar 
Eu olho as pedras da rua 
Paradas a me escutar 
Se eu poder acreditar 
Onde não se corre perigos 
Vivendo sempre a pensar 
Acredito nos amigos 
Guardei este meu pensar, 
Dos tempos da minha avó 
Que há sempre alguém chegando 
A gente, nunca está só 
Eu consigo acreditar 
Acredita que consigo 
Se quiseres meu abraço 
Tens, aqui um bom amigo. 
Precisei acreditar 
Vendo em ti eu acredito 
É ter alma de criança 
Com este gesto bonito. 
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O MAIOR, QUE JÁ VIVEU 
 

 

O Maior, que já viveu 
Se “Deus”, homem veio à terra 
Se fez igual para todos 
Longe do ódio e da guerra 
Exemplos da igualdade 
Do amor trás solução 
A todos guia de luz 
Mudança é transformação 
Cada dia, que me guia 
Uma hora para a frente 
A igualar, os meus passos 
A não parar derrepente 
A noite acaba sorria 
Já espero amanhecer 
“O Maior”, que já viveu 
Veio nos dar, este saber 
Sementes da ajuda de alguém 
Que sabendo, o que deixou 
Da melhor forma de amar 
Nossos dias partilhou 
Silêncio da manhã 
Resposta de esperança 
Passagem na terra 
Exemplo de confiança 
Amor e entrega 
Disponível de coração 
São grandes certezas 
Presença de união. 
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SONHADOR CAMINHANTE 
 

 

Com igualdade de Género 
Ligando a nossa emoção 
A mais jovem neste trabalho 
À cultura e educação 
Forma pratica de espalhar 
Como outros trabalhos de existência 
Produzindo conhecimentos 
Também merecendo excelência 
Pelo seu todo aproveitando 
Em simultâneo participando 
A partir da comunicação 
O distinguir melhorando 
Aceitação “igualdade de Género” 
Da qualidade requerida 
Todos os objetivos gerais 
Em atenção e medida 
O poeta, corre mundo 
Até as maiores competências 
Um sonhador caminhante 
Aceitando as diferenças 
Notícias, histórias, contos e outros 
Escrever até ser dia 
Pela igualdade de Género 
Através da poesia 
Eu preciso caminhar 
E querer no impossível 
As palavras se cumprem em nós 
Vendo, mesmo o invisível 
Poesia, tem esta forma 
É o pilar que chegamos 
De afirmar o que é importante 
Aprovando questões que criamos 
Interesse dramas inovadores 
Exemplos postura no assumir 
Em processos acompanhados 
Títulos a atribuir. 
 


