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a) Título: “O sonho e a vida através dos olhos de uma mulher” 

 

 

b) Descrição sucinta: 

 

Estes 40 poemas foram escritos entre 1996 e 2017, durante a minha adolescência e 

juventude. Eles espelham a visão do mundo através dos olhos de uma mulher, com 

todos os seus sonhos e sentimentos expressos em palavras, com todos os seus desafios, 

que são também, no fundo, os desafios de todas as mulheres. E uma necessidade 

premente de lutar e agir por um mundo melhor, mais igualitário. 

 

Neles estão impressos o sentir-se deslocada, os problemas da autoestima, as 

inseguranças, a ansiedade e depressão, os sonhos, os sentimentos de injustiça, os 

desafios que a vida vai trazendo com o passar dos anos, as perdas, as ilusões e 

desilusões, as encruzilhadas do amor, as amigas em relações abusivas, os estereótipos, 

os preconceitos, a solidão… No fundo, este trabalho poderia ser uma parte da história 

de tantas outras mulheres, contada em simples estrofes. 

 

Como a Igualdade de Género é uma definição transversal a toda a sociedade, a todas as 

idades, há que procurar novas abordagens, para que sensibilize mulheres e também 

homens, para que incentive a que todas as pessoas participem e se expressem também 

através da poesia, e da prosa. Porque a escrita salva vidas e dá voz muitas vezes ao que 

não temos coragem de dizer. Porque a escrita deverá ser simples e acessível a todas as 

pessoas. Porque é uma forma de homenagear Maria Aurora, grande poetisa e defensora 

da igualdade de género. 



 

 

 

c) Objetivos gerais e específicos: 

 

Com este trabalho pretendo gerar na sociedade reflexão e discussão sobre as questões 

da igualdade de género, das mulheres e dos problemas que enfrentam ao longo da vida, 

mas também dos homens que se sintam sensibilizados. E também que haja uma maior 

compreensão acerca dos sentimentos das jovens adolescentes e adultas, que são muitas 

vezes desvalorizados e levam a “comportamentos de risco”, ou seja, tornam-nas mais 

vulneráveis a relações abusivas, o que infelizmente começa a ter uma expressão 

preocupante na sociedade, como os resultados do estudo mais recente sobre violência 

no namoro nos jovens em Portugal. E porque a poesia é transversal, muitos significados 

diferentes podem ser encontrados por cada pessoa num poema só, e em poucas linhas 

muito pode ser dito. 

 

A partir dum poema deste conjunto a concurso, uma tertúlia, conversa e afins pode ser 

desenvolvida em conjunto com o município do Funchal, e também com associações e 

escolas. Um debate. Uma reflexão conjunta, com pessoas de várias idades. Utilizando 

vários meios na sua divulgação, não apenas no papel mas também nas redes sociais, 

fazendo-se apoiar com ilustrações, enfim, chegar a todo o lado. Para sensibilizar e fazer 

compreender que as questões da igualdade de género são muito mais abrangentes do 

que muitos sectores da sociedade querem fazer crer. 

 

Os poemas poderão ser utilizados em separado, de acordo com a temática a abordar, ou 

editados numa brochura a ser distribuída um pouco por todo o lado. Poderão ser 

utilizados em concursos também, em exposições, enfim, poderão servir de mote ou 

complementar diversas iniciativas em torno da igualdade de género. Porque é possível 

abordar a igualdade de género de forma diferente. E sinto que é necessário encontrar 

novas formas de agir, ao mesmo tempo leves e profundas, para chegar a mais pessoas, 

sem que haja a necessidade de editar ou comprar um livro que julgo que muitas vezes 

não chega a todo o lado tão facilmente. 

 

 

d) Grupos-alvo: 

 

Este trabalho procura ser o mais abrangente e transversal possível. Julgo que terá mais 

facilidade em chegar às mulheres, mas também procura sensibilizar os homens. Desde a 

adolescência à terceira idade, os temas abordados por estes poemas conseguem chegar 

a todo o lado, por todo o município do Funchal. Desde escolas secundárias do concelho 

até à Universidade Sénior, passando pelos centros comunitários e ginásios, esta poesia 



 

 

 

procura abranger e despertar consciências desde os 15 aos 100 anos. Poderá servir de 

preparação para a vida e o despertar para as questões da igualdade de género das 

camadas mais jovens, mas também poderá servir para ajudar e incentivar a que as 

camadas mais idosas partilhem, seja de forma escrita ou oral, as suas ricas experiências 

de vida, e que neste encontro intergeracional haja uma sintonia e uma mesma direção 

para tornar a nossa sociedade mais igualitária, para que se dê mais um passo nesta 

caminhada para uma verdadeira igualdade de género no Funchal. 

 

 

e) Incidência geográfica: 

 

Este projeto não tem duração definida, porque os poemas em si são intemporais. Mas 

como existem diversos dias assinalados ao longo do ano onde se procura discutir mais 

aprofundadamente as questões da igualdade de género, como o Dia Internacional da 

Mulher, o Dia Municipal para a Igualdade, o Dia Internacional para a Eliminação de 

todas as formas de Violência contra as Mulheres, mas também o Dia dos Namorados e o 

Dia da Liberdade, estes poemas poderão ser utilizados em diversas iniciativas nessas 

datas, por todo o município do Funchal, nas escolas, nos centros comunitários, nos 

ginásios e nas juntas de freguesia. 

 

 

f) Metodologia: 

 

Numa iniciativa desenvolvida em torno da igualdade de género, será apresentado ou 

incluído um poema referente a um determinado tema. Por exemplo, os sonhos e a vida 

na igualdade de género. Em torno desta apresentação, poder-se-á realizar uma tertúlia, 

uma conversa ou um debate com a participação do máximo de pessoas, de várias 

idades, de vários estratos sociais. 

 

Numa escola, um poema poderá ser discutido numa aula de Português, por exemplo, ou 

levado até lá numa outra iniciativa, sempre visando a participação do máximo de 

pessoas no público. Num centro comunitário, poder-se-á realizar um concurso de poesia 

em torno do mesmo tema, seja de forma oral ou escrita, ou uma conversa de partilha 

intergeracional de experiências de vida. 

 

Estes poemas podem ser utilizados de tantas outras formas, e em tantos outros locais 

do município do Funchal, e também junto das associações do nosso concelho que 

trabalham com estas questões diariamente. 



 

 

 

g) Aspetos inovadores: 

 

Desmistificar o conceito de igualdade de género, incentivando a participação de todas e 

de todos, através da escrita ou da fala. Para que o conceito de igualdade de género seja 

compreendido de forma mais abrangente, não apenas abordado a violência doméstica, 

mas sim um pouco de tudo. Para que se consiga descobrir, através do contacto com a 

população duma forma mais informal e aberta, histórias de vida e partilha de 

experiências que nos digam de onde viemos, que caminho percorremos em direção a 

uma maior igualdade de género, quais os problemas que ainda persistem e onde existe 

um maior risco de retrocesso nos direitos adquiridos e nas mentalidades.  

 

 

h) Conclusões/Medidas de atuação: 

 

Julgo que as conclusões resultantes deste projeto irão abranger uma grande diversidade 

de resultados, porque o público-alvo é deveras heterogéneo. Estes resultados não terão 

uma incidência calculável estatisticamente num determinado espaço de tempo, mas 

irão deixar trabalhos escritos, depoimentos e partilha de experiências que poderão ser 

recolhidos e registados, para que se compreenda e se tenha uma melhor perceção do 

percurso que o município do Funchal tem feito para uma maior igualdade de género, 

nas diferentes localidades do concelho com todas as suas especificidades, e com 

pessoas de várias gerações. Também o encontro intergeracional pretendido por este 

projeto irá contribuir para uma mudança de mentalidades na população, para uma 

redução de “comportamentos de risco” (no que diz respeito às desigualdades de 

género) através da informação e do debate, e uma maior compreensão da igualdade de 

género como um processo abrangente e não estático, sempre em mudança, em 

conjunto com a própria sociedade. 
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O sonho é a vida, 
É a força que não temos 
Mas desejamos. 
É a valentia  
Que tentamos esconder, 
É a imaginação 
Que ultrapassa as fronteiras, 
É o coração 
Que quebra todas as barreiras. 
É o nosso lado mais oculto 
E ainda assim, mais valioso. 
É o voo da águia 
Sobre o abismo, 
É escutar o correr da água 
Quando corremos perigo 
E vagueamos pelo deserto. 
É a liberdade mais pura, 
Uma obsessão sem cura 
Mas que nos dá esperança. 
É uma criança 
Que nunca desperta 
Para a dura realidade, 
É o sol num dia de tempestade. 
É tudo o que nos resta. 
Saudade, 
Loucura, 
Cura, 
Verdade... 
Nada de concreto 
E nada de abstrato... 
O sonho somos nós, 
E nós o construímos no ar. 
Mas para o realizarmos 
Temos que lutar... 
Vivendo. 
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Quero viajar para bem longe, 
Para junto de um lago encantado, 
Perdido e isolado, 
Para lá de onde o vento ruge, 
Rodeado por belas montanhas. 
Quero realizar todas as façanhas 
Que nunca ousei fazer, 
Mudar a minha vida, 
Libertar-me desta corrida 
Que é a do tempo. 
Quero fugir da maldita rotina 
E andar ao sabor do vento, 
Voar com as nuvens, 
Sair da órbita terrestre... 
Quero ser um astro celeste 
Que não para, 
Mas quero a tranquilidade necessária 
Para amar. 
Quero vencer o medo! 
Quero fugir à realidade! 
Quero encontrar a felicidade, 
Ser a liberdade... 
Mas se não tenho os pés no chão, 
Como conseguirei aterrar? 
Por vezes tudo é tão confuso e dececionante 
A realidade é dura. 
Então só me apetece estar distante 
Sonhar... 
E desistir do que quero encontrar. 
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O que seria da vida sem sonhos? 
Apenas um Vazio eterno 
Preenchido por episódios enfadonhos, 
Um verdadeiro Inferno… 
 
Seria apenas um caminho sem direção 
Cheio de encruzilhadas, 
Uma vivência sem motivação, 
Uma vida de experiências falhadas. 
 
O que seria do coração sem sonhar? 
O corpo nunca poderia sorrir, 
Ao ser bastaria vaguear 
Sem saber ao certo por onde ir… 
 
Sem sonhos, o que seria da Humanidade? 
Não existiriam mais valores 
Como Força e Liberdade, 
Seriam como que amargores 
Duma nua e crua realidade… 
 
Sem sonhos, que seria da Inspiração? 
Não haveria equilíbrio e progresso, 
Apenas uma gelada estagnação 
Sem fim e sem recomeço… 
 
Imaginação, sentimentos, 
Ambição, desejos, 
Criatividade, liberdade, 
Justiça, igualdade. 
 
Valores que nos seriam estranhos. 
Nada nos faria evoluir 
Como espécie, seres humanos 
Nunca iríamos progredir… 
 
Os sonhos comandam a vida… 
Devemos lutar em seu nome 
Com a discriminação abolida 
Em tudo o que nos consome. 
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Que sentimento é este que me atormenta, 
Que me impede de pensar, 
Que não me permite estar atenta, 
Que apenas me faz sonhar? 
 
É algo no teu olhar 
Que me provoca, 
Algo nas tuas palavras 
Que me choca... 
 
É uma estrela que nasceu 
No meu firmamento 
Cujo brilho nada prometeu 
A este meu contentamento... 
 
É o cheiro dum ser misterioso 
Que nada me revela, 
Um pensamento silencioso 
Que me atropela... 
 
É algo que sempre acontece, proezas, 
Que me deixam à deriva 
Numa jangada feita de incertezas, 
Com tortura permaneço viva... 
 
É saber que sim, é verdade, 
Que nada é invenção, 
Mas, como toda a realidade, 
É questionar o não... 
 
É ter tudo e nada ter 
Por garantido, 
É sorrir e ao mesmo tempo sofrer, 
É vaguear com o coração perdido... 
 
Só tu me podes ajudar, 
A deste sonho regressar, 
A não me perder no mar 
E saber se por ti vale a pena esperar. 
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Encerrada na minha tristeza, 
Acordo por dentro a chorar, 
Por tudo, por nada, 
Sem uma única lágrima derramar. 
 
Encerrada nos meus desejos, 
Vejo o mundo à minha volta a girar, 
Sinto o tempo a passar, 
Com ainda tanto por fazer e conquistar. 
 
Encerrada neste mundo, 
Com tanto por viver pereço aos poucos, 
Neste lugar cego e surdo 
Aos meus lamentos roucos... 
 
Encerrada nos meus sonhos 
Com alguém ou sem ninguém, 
Sonho um dia poder voar 
Como a ave que voa além... 
 
Encerrada no meu amor, 
Sem saber o que fazer, 
Ando, vagueio em meu redor, 
Só e apenas para sofrer. 
 
Encerrada nos meus sentimentos, 
Encerrada dentro de mim, 
Refletindo sobre a vida... 
Sempre... e até ao fim. 
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Hoje vou construir um novo mundo, 
Um mundo feito à minha medida 
Com o melhor que existe em tudo, 
Sem mentira e despedida. 
 
Um mundo que começa dentro de mim 
E pelo qual sempre lutarei, 
Um mundo que nunca terá um fim 
Porque nunca desesperarei. 
 
Neste mundo não existe o medo, 
Que como escuro penedo 
Assombra o meu ser, 
E encobre o meu querer. 
 
Neste mundo, não existe sofrimento 
Que com todo o seu tormento 
Seca o meu interior, 
E empalidece o meu exterior. 
 
Quero construir um mundo de paz 
Onde valha a pena viver, 
E sei que serei capaz 
De tudo o que desejo obter! 
 
Sim, é a realidade... 
Não é um sonho impossível! 
É a mais pura felicidade 
Que torna a vida inesquecível. 
 
Não... Não é uma ilusão. 
Quando luto realmente 
Consigo que o meu coração 
Bata feliz, livremente... 
 
Tudo pode ser um pouco mágico, 
Se pela realização lutar... 
Nada mais será trágico 
Se em mim acreditar! 
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Assim serei forte para enfrentar 
Qualquer vindoura dificuldade. 
Basta o meu mundo criar, 
Dar asas à minha sensibilidade. 
 
E voar... 
E sonhar... 
E sentir... 
E pedir 
O que tanto desejo, 
O que tanto anseio... 
 
Sim. 
Basta criar um novo mundo dentro de mim 
E dar-lhe voz 
Para que exista. 
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Se eu pudesse fazer o impossível… 
 
Tirava a Lua do céu, 
Escuro como o breu, 
E colava-a ao mar, 
Sem nunca mais a soltar. 
 
Se eu pudesse fazer o impossível… 
 
Mergulhava nesse mar 
E me tornaria parte dele, 
Numa Terra sem luar 
Onde a escuridão tudo repele. 
 
Se eu pudesse fazer o impossível… 
 
Da Lua retiraria as crateras 
Que escurecem o seu exterior 
E que como obscuras feras 
Atormentam o seu interior. 
 
Se eu pudesse fazer o impossível… 
 
Ao interior da Lua chegaria, 
Lavando-o com o meu mar, 
Limpando qualquer porcaria 
Para a vida poder salvar. 
 
Se eu pudesse fazer o impossível… 
 
Transformava a Lua num coração 
E o mar no seu amor, 
Os dois juntos numa paixão 
Sem receios e sem dor. 
 
Mas é impossível… 
 
A Lua continua lá no céu, bem alta, 
E o mar banha na Terra as profundezas. 
Essa distância sobressalta 
Cria um fenómeno de incertezas. 
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Vale a pena acreditar no impossível?... 
 
Ou ele não passará de uma ilusão? 
Pura fantasia infantil, 
Recheada com imaginação 
Ardente, até mesmo febril? 
 
Deixo esta pergunta ao Tempo 
Pois só ele, sem contratempo, 
Poderá dizer o que é possível… 
Ou impossível. 
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Num momento, tudo pode mudar 
Sentir o vento passar ao teu lado... 
Num minuto, todo o mundo pode esperar 
E libertar-te do teu passado. 
 
Consegues ouvir o chamamento? 
Podes senti-lo no teu coração? 
Confias neste sentimento 
Para tomá-lo na tua mão? 
 
Voar… 
Libertar a parte de ti que quer se esconder, 
Tu podes brilhar… 
Esquece as razões porque não podes fazer 
E começa a tentar. 
Porque é o teu momento… 
Momento de voar. 
  
Todos os teus medos, deixa-os noutro lugar, 
Procura um sonho que possas seguir. 
Empenha-te em algo, quando nada mais restar, 
Quando sentires o teu mundo vazio partir. 
 
Quando te sentires triste e só 
E quiseres fugir para um lugar distante, 
Confia em ti, não desistas sem dó, 
E segue o teu coração pulsante. 
 
Olha em teu redor… 
Não deixes que te levem toda esta beleza, 
Não deixes que façam de ti um sofredor 
E age com toda a certeza 
De que é possível mudar, 
De que tens o poder de melhorar 
De abrir os olhos e lutar... 
 
Sem receio de voar, 
Sem medo de sonhar. 
Tudo depende de ti. 
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Quanto o cansaço me enfraquece, 
Quando a coragem me falta, 
Quando a vida me entristece, 
Quando a noite em mim vai alta… 
Só queria fugir. 
 
Quando o futuro é incerto, 
Quando o horizonte não é visível, 
Quando o que preciso não está perto, 
Quando o sonho parece impossível… 
Só queria fugir. 
 
Fugir por algum tempo, 
Não para sempre… 
Sem causar contratempo, 
Olhando em frente. 
 
Fugir dos outros, fugir de mim 
E do meu interior me libertar 
Sabendo que, só assim, 
Com força saberei despertar. 
 
Fugir para o verde prado do meu sonho 
E nele vaguear livremente, 
Ganhar espaço sabendo o rumo que tomo 
E pensar inconscientemente… 
 
Fazer tudo o que desejar, 
Fazer tudo se tornar realidade, 
Fazer o sofrimento me abandonar, 
Fazer da vida uma necessidade 
Sem rotinas, sem prisões, 
Sem tarefas, sem multidões… 
Com nada que me incomode 
Com tudo o que quero, 
Com tudo o que me conforte, 
Com nada de desespero. 
 
Queria fugir mas logo voltar 
E a Igualdade encontrar. 
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Voa voa, pequena asa, 
Voa para além da imaginação, 
A nuvem mais macia, 
A pomba mais branca, 
Vai com o teu coração... 
 
Passa pelos planetas e estrelas, 
E deixa este mundo solitário, 
Escapa ao sofrimento e às lágrimas 
E voa, sem cumprir horário... 
 
Voa voa, asa preciosa, 
A tua viagem sem fim começou... 
Leva a tua felicidade 
Para longe de onde eu estou. 
 
Atravessa aquela margem, 
Vai onde há paz para a eternidade... 
Mas lembra-te de mim na tua viagem, 
Até quando encontrares a verdade. 
 
Voa voa, não temas! 
O teu coração é puro, 
A tua alma é livre. 
Continua o teu caminho, 
Não esperes por quem cá vive. 
 
Para lá do Universo voarás 
E para além das mãos do Tempo. 
A lua vai se erguer, o sol apagarás, 
Mas eu não me esquecerei. 
 
Voa voa, pequena asa. 
Voa até onde só os anjos cantam, 
Voa para longe, voa para casa, 
Vai agora, procura a luz! 
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Se eu fosse liberdade 
Criava asas e voava, 
Até muito muito longe, 
Até onde o vento me levava. 
 
Vagueava em busca da vida, 
Procurava pela felicidade, 
Transformava a noite em dia, 
Lutava em nome da Verdade. 
 
Acabava com a cobardia 
Que existe em qualquer um, 
Mas que no dia-a-dia 
Não nos traz bem nenhum. 
 
Trazia coragem 
Aos que dela precisassem, 
Dava força 
Para aliviar o sofrimento. 
Fazia surgir a esperança 
No meio do tormento. 
 
Subia ainda mais alto, 
Afastando as nuvens negras, 
Quebrava todas as regras 
Frias e injustas… 
 
Mas sozinha não transformo 
A própria realidade 
E nem a própria Liberdade 
Pode mudar o Mundo. 
Apenas nós, todos juntos, 
Podemos cobrir o poço fundo 
No qual hoje mergulhamos... 
 
A liberdade existe, 
Temos é que conquistá-la 
E seguindo em frente 
Acabaremos por encontrá-la. 
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Morte… palavra pesada. 
Será que tudo acaba 
Quando morremos? 
Será que nada fica 
Depois de falecermos? 
 
Será bom viver muito tempo 
Sem ideais para empreender 
Sem um livre pensamento 
Sem objetivos para querer? 
 
Ou mais cedo morrer, 
Depois de realmente ter vivido 
Caminhando sem temer 
Com semblante bem erguido? 
 
Dedicando a vida à liberdade, 
Para sentir o seu doce sabor, 
Encontraremos a razão 
Da caminhada que é a vida 
(Por vezes um beco sem saída). 
Seguindo sempre o coração 
Deixaremos como herança 
A Força e a Esperança. 
 
Será que podemos viver 
De olhos vendados, 
Com os pulsos aprisionados, 
Sem conhecer a verdade? 
 
Será que devemos tolerar a vida 
Sem Igualdade entre os sexos, 
Sem felicidade vivida 
Com todos os seus possíveis reflexos? 
 
Quero coragem, enfim, 
Para continuar, 
Sem desanimar, 
E nunca desistir. 
Ir sempre até ao fim. 
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Sim, eu vi-te. 
Com o olhar cheio de emoção 
Avançavas com o coração. 
Sim, eu sei. 
A mágoa era grande... 
E a saudade... 
A saudade dava-te coragem, 
Dava-te uma força selvagem 
Mas necessária... 
Sim, eu senti 
A tua dor 
Quando perdeste o teu amor 
Injustamente... 
Sim, eu ouvi 
O teu grito de liberdade 
Quando para ti tudo estava perdido, 
Mas muito vencido, 
Conquistado... 
Sim, talvez agora descanses 
Num lugar bem merecido... 
Quero que saibas que conseguiste 
Conquistar a tua liberdade... 
E o teu amor. 
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Eu queria ser capaz 
De voar bem alto, 
De encontrar a paz 
E viver sem sobressalto. 
 
Ir para bem distante, 
De tudo e de todos fugir, 
Passar a caminhar errante 
Sem rumo nenhum a seguir. 
 
Ser a Liberdade, 
Fintar a Realidade, 
Encontrar a Verdade, 
Afastar a Seriedade. 
 
Saber a tudo resistir, 
O sofrimento afastar, 
Aprender de novo a sorrir 
E nunca da vida me fartar. 
 
Demasiado grande é o meu coração 
E o sentimento que carrega, 
Sempre em conflito com a razão 
Que na vida me torna cega. 
 
Não posso mudar o que sinto, 
Não sei mudar o meu Ser. 
Só sei que para mim nunca minto 
E enfrento o medo de perder. 
 
O que mais queria era confiança, 
Um pouco de esperança 
Para acreditar, 
Para vencer, 
Para avançar, 
Para saber… 
Para seguir o coração, 
Escutar sempre o que ele me diz 
E ter a coragem para ser feliz. 
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Fecha os olhos, 
Para, acalma e escuta, 
Ouve os teus sonhos, 
Segue-os sempre e luta. 
 
Vive para o momento, 
Sê sempre quem és, 
Afasta o sofrimento, 
Assenta bem os teus pés. 
 
Vive intensamente, 
Não procures sempre soluções, 
Não cedas ao inconsciente, 
Não analises as tuas ações. 
 
Vive com liberdade. 
Expressa-te como quiseres! 
Não analises a realidade, 
Não fujas do que temeres, 
 
E assim serás sempre feliz 
Capaz de admirar a vida. 
Assim terás a força motriz 
Para encontrar sempre uma saída. 
 
Procura a verdade, 
Constrói a tua realidade, 
Mas sonha... Nunca deixes de sonhar. 
Ama... Nunca deixes de amar. 
 
Lembra-te que só colherás 
Tudo aquilo que semeaste. 
Lembra-te que só terás 
Apoio de quem apoiaste. 
 
Não ligues ao mundo, 
O mundo é o que fazes dele. 
Olha bem para o fundo, 
E não só para a tua pele. 
 
E saberás onde estás... 
E saberás do que és capaz.                                                                                                            21 



 

 

 

 
Tentei apanhar uma estrela cadente 
Mas ela logo queimou a minha mão, 
Mostrando que não me pertence 
E que o que desejo já está no meu coração. 
 
Tentei subir a mais alta montanha, 
Mas o frio me derrubou sem esperar, 
Mostrando que não preciso desta façanha 
Para saber que sou capaz de voar. 
 
Tentei para longe de barco partir 
Mas ele depressa naufragou, 
Mostrando que de nada adianta fugir 
E que de tudo enfrentar capaz eu sou. 
 
Saberei como interpretar os sinais 
Que a vida me fornece? 
Serei capaz de seguir o caminho 
Que o destino me oferece? 
 
Preciso de saber por onde ir, 
Pois estou parada neste cruzamento 
Sem saber quando devo seguir 
Em busca da vida, do sentimento. 
 
Onde está a felicidade? 
Quando é que a perdi? 
Para onde foi a liberdade? 
Como foi que a senti? 
 
As respostas estão todas cá dentro, 
Em nenhum outro lugar as vou encontrar, 
Pois só afastando o sofrimento 
É que as vou conseguir visualizar. 
 
Sim, só eu e mais ninguém 
Poderei saber me encontrar 
E só assim, e também, 
Saberei como achar… 
… O meu destino, o meu caminho, a minha vida. 
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Deixem-me mudar… 
Libertar-me da vossa corrente, 
Fugir da vossa serpente 
Que me tenta matar. 
 
Uma serpente do tamanho do mundo, 
Recheada com negativismo 
Que leva a Humanidade ao fundo 
Com o seu amargo chauvinismo. 
 
Deixem-me sentir… 
Abrir os olhos e ver, para além de tudo, 
Para além deste medo cego e surdo 
Que começa de mansinho a surgir. 
 
Deixem-me abandonar o discernimento 
Desta Realidade, 
Desta Verdade 
E libertar-me de todo o julgamento… 
 
Deixem-me, negros fantasmas! 
Deixem-me, abutres do sofrimento! 
Deixem-me, crónicos miasmas! 
Deixem-me, vampiros do sentimento! 
 
Apenas quero ser… 
Deixem-me ser! 
Sem explicações, 
Sem desculpas,  
Sem justificações… 
Apenas ser… ser… ser! 
 
Não preciso de vocês para ser, 
Para gritar Liberdade, 
Para conhecer a Verdade 
Para, em Paz, ser… 
 
Não preciso dos vossos medos, 
Medos terríveis de ser, 
Dos vossos negros receios 
Em olhar para dentro do ser… 
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Porque eu sei o que vou encontrar 
Sempre que quiser olhar 
Para dentro de mim. 
Não tenho medo, não tenho razões 
Porque simplesmente sou, assim 
Sem mais explicações. 
 
Mas vocês… Vocês não me deixam ser… 
Porque querem ser e não conseguem. 
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Fórmulas e padrões 
Não classificam o que sou. 
Rótulos e orações 
Não definem quem eu sou. 
 
Sou livre, ou devia ser 
Porque cada pessoa é especial 
E atrevo-me mesmo a dizer 
Que não existe um só normal 
 
Podes ser livre também 
Se quebrares essa corrente 
Se fores até mais além 
Se te atreveres a ser diferente. 
 
És mulher, consegues fazer mais 
Basta seguires o coração. 
Nunca duvides do que és capaz 
E agarra a vida com a tua mão. 
 
Cores e amores 
Só tu podes escolher. 
Perde os teus temores 
E começa já a viver. 
 
Não permitas que te amarrem 
Os sonhos e a felicidade. 
Faz com que te escutem 
E aceitem a tua realidade. 
 
Liberdade para seres quem és 
E voares muito alto. 
Igualdade para não teres revés 
E caminhares lado a lado 
 
Com quem te quiser oprimir 
Mas também com quem amares 
Sem receio de exprimir 
Tudo aquilo que desejares. 
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És mulher, tens direitos, 
És mulher, és capaz, 
És mulher, sem preconceitos, 
És mulher, vive feliz e em paz. 
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Vida gentil que me geraste 
E desafiaste os meus sentidos 
Com teu poder confinaste 
Os meus desejos contidos. 
 
Vida dura que me viste crescer 
E arregalaste os meus olhos 
Deixa-me enfim ser mulher 
Sem a dor e tristeza aos molhos  
 
Vida, devo a ti o meu coração. 
Mas não me deixes isolada. 
Permite-me ser inspiração. 
 
Vida, na tua complexidade 
Não me deixes tão perdida. 
Permite-me ser liberdade. 
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Tu és diferente. 
Fizeste outra escolha, 
Seguiste outro caminho, 
E olhaste em frente. 
 
Tu és corajosa. 
Seguiste o teu coração, 
Agarraste a tua paixão 
E sorriste orgulhosa. 
 
Tu és feliz. 
Decidiste ser quem és, 
Levantar da terra os pés 
E deixar de ser infeliz. 
 
A sociedade desdenha de ti 
Mas tu vais avançando, 
Segues o amor dentro de ti 
E vais vivendo, esvoaçando. 
 
As pessoas olham-te de lado 
Como se fosses inferior, 
Mas caminhas de peito inflado 
Pois encontraste o Ser Maior. 
 
A luz acompanha os teus passos 
Porque escolheste ser verdadeira, 
Deixas para trás os impulsos 
E segues com eira e com beira. 
 
Invejo a tua afirmação, 
Porque desejo ser como és 
Com garra e determinação 
No caminho aos teus pés. 
 
Tu és diferente. 
Tu és corajosa. 
Tu és feliz… 
Segue em frente. 
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Brilhas como uma estrela 
Imortalizada no firmamento, 
És flor singela e bela 
Adorada com sentimento. 
 
Desejo-te para toda a eternidade, 
Sem ti minha vida não tem valor, 
Só tu me dás liberdade 
E fazes-me sonhar, Amor. 
 
Não quero mais a tua Paixão,  
Que só me incendeia e consome. 
Ela é um aperto no coração, 
Um animal feroz que nunca dorme. 
 
Sem ti não tenho porque viver, 
Contigo vivo tão confusa... 
Não sejas cruel, dá-me mais a saber! 
Estou a me tornar tão sisuda. 
 
Não me tragas mais sofrimento 
Quando se instalar a desilusão. 
Como o Sol, és o meu alimento 
E só tu vencerás a solidão. 
 
Não vás embora ou sentirei saudade 
Das tuas contradições. 
Apesar de tudo, és vida que bate 
Dentro dos nossos corações. 
 
Amor, não sei como te definir 
E não sei por onde tenho saída, 
Só te pergunto porque me fazes sentir 
O que de bom e de mau há na vida? 
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Tu és... 
Um desejo por mim escondido, 
Uma visão por mim idealizada. 
És... 
O meu sonho mais querido, 
A minha vida transformada. 
És beleza suave e subtil 
De uma ave a voar, 
És presença firme mas frágil 
Como a brisa do mar. 
Tu és... 
Uma lufada de ar fresco num dia quente, 
Um raio de sol num dia cinzento, 
És o meu contentamento descontente, 
Uma estrela nova no meu firmamento. 
És algo que sempre existe, 
Mas que nunca consigo agarrar, 
És algo que a tudo resiste, 
Basta em ti acreditar... 
És sonho e realidade, 
Tristeza e felicidade, 
Pois ainda mal me conheces... 
Ilusão. 
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Hoje o cansaço acalma a dor 
E a vida corre sem sentido. 
Caminho, baralhada pelo amor 
Nem achado, nem perdido. 
 
Olho fixamente o horizonte, 
Em busca de um futuro 
Que está longe, distante, 
Algures num porto seguro. 
 
A turbulência das águas 
Confunde a minha mente 
E acumulam-se as lágrimas 
Num coração que já nada sente. 
 
A noite cai sobre o meu ser 
E a sua treva me envolve. 
A tristeza quase não me deixa viver 
E a melancolia me dissolve. 
 
Permaneço parada, 
Agarrada ao passado que não volta. 
Sinto-me fraca, abandonada, 
Como se estivesse morta. 
 
Não posso assim continuar 
Senão é que mesmo desfaleço. 
Não me posso deixar levar 
Por algo que nem conheço. 
 
Um sentimento odioso, 
Uma melancolia permanente, 
Uma estrada sem retorno… 
A solidão, constantemente. 
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O que sentes? 
Estou em baixo, não sei dizer. 
Sinto uma tristeza no meu ser. 
 
O que te fizeram? 
Não me fizeram nada… 
Talvez deixaram a minha alma cansada 
 
Porque não reages? 
Não tenho forças, não sou capaz. 
Sinto uma escuridão, uma paz… 
 
Não queres sair de casa? 
Não quero nem ver a luz do dia. 
Deixa-me quieta na minha agonia… 
 
Precisas de ajuda? 
Ninguém compreende o que sinto. 
Estou cansada de dizer que não minto. 
 
Queres que te leve ao médico? 
Comprimidos não me vão curar. 
Vão apenas me atordoar… 
 
Como te posso ajudar? 
Fica comigo, escuta-me sem julgar. 
Não, é melhor ires, não quero falar… 
 
Tens quem fique contigo? 
Ninguém me quer compreender. 
Todos me julgam, quero desaparecer… 
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Sinto-me gelada 
No meio da rua fria e cinzenta 
Triste, abandonada, 
Perigosa, suja, lamacenta... 
 
Sinto-me a fraquejar 
Como se de mim te alimentasses. 
Fui esquecida ao luar, 
Como se de mim nunca cuidasses... 
 
Estou perdida por entre os teus labirintos, 
Sem saber o caminho a seguir. 
Procuro matar meus desejos famintos 
E poder, enfim, prosseguir. 
 
Onde estou?... 
 
Sinto-me perdida na escuridão, 
Rodeada por seres celestiais... 
Desespero, bate rápido meu coração, 
Meu espírito nunca sossega em paz... 
 
Vida... 
 
Preciso de uma pista para viver, 
Pois já não sei como viver feliz. 
Sinto-me a esmorecer, 
Já não oiço o que o vento me diz. 
 
Quero enxergar para lá deste negrume, 
Tornar a ver o céu azul brilhante, 
Acabar de vez com este queixume 
E ser um alguém constante... 
 
Os tormentos moram no meu interior, 
Alimentam-se de fantasmas do passado. 
São traumas que causam imensa dor 
Ao sair deste meu peito cansado... 
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Hoje isolo-me do mundo 
E fujo depressa de ti... 
Mas é a ti que quero encontrar 
Para voltar o sorriso dentro de mim. 
 
Para saborear teus doces momentos 
E saber suportar teu lado amargo, 
Reaprender a viver sem tormentos 
Sem sentir na boca este gosto salgado... 
 
Vida... ajuda-me a acordar. 
Vida... ajuda-me a viver. 
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Ele bateu-te? 
Não, ele hoje não me tocou 
Mas com palavras me inferiorizou… 
 
Ele violentou-te? 
Não, ele só forçou um pouco 
E eu deixei, senão ficava louco… 
 
Ele faz-te feliz? 
Sim, ele às vezes traz-me flores. 
Não, ele causa-me muitas dores… 
 
Queres te libertar dele? 
Não, eu ainda estou apaixonada. 
Sim, eu às vezes estou cansada… 
 
Queres ajuda? 
Não quero, não, não, tenho medo. 
Sim, mas por favor em segredo… 
 
Queres mudar a tua vida? 
Talvez um dia, tenho as crianças… 
Já perdi todas as esperanças. 
 
O que é que tu queres afinal? 
Deixa-me em paz, é uma confusão 
Dentro da minha casa e no coração. 
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Como foi o teu dia? 
Fui a uma entrevista, correu bem… 
Mas perguntaram-se se quero ser mãe. 
 
E queres ser mãe? 
Não sei o que o trabalho tem a ver com isso. 
Para ser mãe o dinheiro é bem preciso… 
 
E em casa, como estão as coisas? 
Faço tudo porque tenho tempo… 
Nem tenho espaço para um passatempo. 
 
Não partilhas com ninguém? 
Isso já deu uma grande discussão. 
Estou dependente, não posso dizer não… 
 
Como te sentes? 
Muito cansada e apreensiva… 
Não me falta nada, só não me sinto viva. 
 
Não queres mudar? 
Já tentei e fiquei ainda pior… 
Sim quero mas não arranjo nada melhor. 
 
Já tentaste falar? 
Ele não me ouve, não quer nem saber. 
Tenho que aceitar, o que hei eu de fazer... 
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Há sempre memórias esquecidas 
Que em nós morrem, 
Mas que por vezes renascem 
Nas cinzas das nossas vidas. 
 
Há sempre sentimentos escondidos 
Que se querem libertar, 
Mas que ficam tingidos 
Pelo medo e pelo pesar. 
 
Há sempre vozes abafadas 
Que querem muito gritar, 
Mas de silêncios crivadas 
Não conseguem se soltar 
 
Há sempre alguém que está perto 
Mas que depois se distancia, 
Quando estamos num aperto 
E a precisar de calmaria 
 
Há sempre uma força escondida 
Que habita dentro de cada ser, 
Desejando sair da penumbra 
E alcançar tudo o que puder. 
 
Há sempre um desejo de liberdade, 
Há sempre uma saudade 
Sem necessidade de explicação, 
Mas que dói no coração. 
 
Há sempre uma vida, 
Curta ou longa para viver, 
Mas que raramente é vivida  
Como toda a vida devia ser 
 
Há sempre uma noite gelada 
Que nos chega no fim da vida. 
Há sempre partida e chegada 
Num ciclo sem saída. 
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Porque partiste? 
 
Com tristeza no coração 
Vi-te a definhar, 
Como uma flor a murchar 
Até cair no chão… 
 
Com impotência em mim 
Fiz tudo para te ajudar 
Mas não te consegui salvar 
E caminhaste para o teu fim. 
 
Com angústia no meu ser 
Assisti à tua luta pela vida, 
À tua resistência sofrida 
E fizeste tudo para não ceder. 
 
Mas ela sempre chegou 
E levou-te para longe daqui, 
O teu sofrimento acabou 
E a raiva nasceu em mim. 
 
A ti devo a pessoa que sou,  
Como uma semente germinei 
À sombra de quem nunca se curvou, 
E bem atenta, despertei. 
 
Tu eras o meu rochedo, 
Forte por fora mas por dentro a quebrar. 
Porque ela te levou tão cedo, 
Com tanto por viver e partilhar? 
 
Porque partiste? 
Para onde foste? 
Onde estás?... 
 
Eu sei que para sempre me acompanharás. 
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Hoje colhi uma pequena flor 
E com ela a esperança singela 
Numa vida com mais valor 
Reluzente como uma estrela. 
 
Hoje colhi uma flor bela 
E com ela um pouco de energia 
De cor positiva, amarela, 
Com a paz em perfeita sinergia. 
 
Hoje colhi uma flor frágil 
E absorvi a sua vitalidade 
Para que consiga ser ágil 
No meio da vulnerabilidade. 
 
Enquanto a flor brilhava 
Nos meus cabelos compridos, 
A minha alegria fervilhava 
Nos pensamentos percorridos. 
 
Mas então tu chegaste 
E a flor começou a murchar. 
Num instante invadiste 
A fronteira do meu lugar. 
 
A escuridão surgiu. 
A flor morreu. 
A esperança fugiu. 
A alegria desapareceu. 
 
Hoje colhi uma flor 
À espera de paz e amor. 
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Em criança o Tempo era meu amigo. 
Era grande a pressa de crescer 
E não havia nenhum perigo 
Em correr e brincar até anoitecer. 
 
Em criança pensava na vida, 
Em como seria noutro planeta 
O pensamento era uma avenida 
Que ia até onde dava na veneta. 
 
Em criança era simples apenas ser, 
Simplesmente e sem explicação 
Deixar fluir com o corpo crescer 
Ainda sem qualquer imposição. 
 
Em criança, a natureza era companheira 
Deixava-me percorrer os seus campos 
Sozinha, andava sempre à sua beira 
Sem nenhuns exageros ou prantos. 
 
Parece que o Tempo deixou de ser 
Amigo de crianças como eu era. 
Vejo agora tantas a sofrer, 
A Vida as envolveu na sua esfera. 
 
Sofrem porque não sabem quem são, 
Porque as obrigam a ser muito cedo, 
Não as deixam respirar com o coração 
E em volta delas paira sempre o medo 
 
Os perigos espreitam nas esquinas, 
As exigências são ainda mais fortes, 
E já não as deixam ser traquinas 
Porque fraquejam os seus suportes. 
 
Assim se toldam os pensamentos, 
Assim o Tempo passa mais depressa  
Assim se fabricam os momentos, 
Assim se deixa de ser criança. 
 
Em criança, eu fui criança. 
Deixem as crianças ser.                                                                                                                  42 



 

 

 

 
Hoje a noite está clara. 
A lua ilumina a praia 
E deixa-me ver a sombra do mar, 
Fazendo-me pensar… 
 
A água, essa, parece tocar o céu, 
Negro, mas estrelado, 
Como se travassem uma guerra 
Da qual ninguém sai magoado. 
 
As estrelas enfeitam o céu,  
Como se de pequenos olhos se tratassem, 
De outras vidas, outros mundos, 
Que no escuro da noite se refugiassem… 
 
Hoje a noite está bela. 
Sinto o vento a rodopiar 
À minha volta, como que a sussurrar, 
Que muitas coisas vão mudar. 
 
Traz com ele a esperança 
Que longe andou a viajar, 
Fazendo-me novamente sonhar 
Como se fosse uma criança. 
 
Algo nesta noite bela me diz 
Que um dia serei feliz… 
Mas tenho medo de acordar! 
 
Entretanto a madrugada, 
Ainda cinzenta e sombria, 
Faz-me ver que já é dia…  
Chegou a alvorada. 
 
Sim, sou uma serva da noite 
Mas de lá quero sair 
Para encontrar um caminho a seguir: 
O dia. 
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Não posso adiar para outro século a minha vida, 
Pois ninguém controla o Tempo, 
Nem o consegue impedir de correr 
Como o vento, 
Que sopra sem ver 
A quem fere ou mata. 
Não sou capaz de mudar o meu coração 
Que hoje para mim não faz falta 
Pois a brisa, forte como um furacão, 
Arrasa-o por dentro 
E destrói-me aos poucos. 
Não sou como os outros 
Que só pensam no possível, 
No que é limitado por uma lei 
E que é previsível. 
Quem me dera poder 
Mudar este meu sentimento 
Esvaziar a dor que está cá dentro 
E simplesmente viver. 
Se não posso gritar, 
Se não consigo adiar 
Nada do que pretendo, 
Então só me resta esperar 
Que o frio da noite mergulhe 
Em mim... 
E me leve, por fim, 
Ao outro século. 
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Não há mais tempo para nós, 
Já não há lugar para ti aqui. 
O que é esta vida que constrói sonhos 
Que cedo fogem para longe de ti? 
 
Precisas de viver em paz, 
Todo o novo dia é um desafio. 
Restam poucos bons momentos, 
O resto te deprimiu 
Sentes tristeza e desolação… 
Mas em ti está a solução! 
 
Porque não podes gritar? 
Porque tens medo? 
Não é justo sofrer sem lutar 
Guardando um segredo 
Tão valioso como a tua vida… 
Vá, mantém a cabeça erguida.  
Não te amaram para sempre? 
Mas quem ama para sempre? 
Quem vive para sempre? 
 
Chegarás à felicidade 
Vivendo cada momento 
Sem limites ou saudade, 
Seguindo o sabor do vento… 
 
Desafia o impossível, 
Mostra ao mundo que és capaz 
De afastar o que não é aprazível 
E conquistar a tua paz. 
 
Mostra ao mundo que consegues 
Ao teu sofrimento por um fim. 
Não há mais lugar para a crueldade 
E vais voltar a ser feliz, simples assim.  
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Este frio que hoje sinto 
Faz-me lembrar do quanto estou só, 
Como uma árvore sem fruto, 
Um moinho sem vento, 
Uma face sem rosto... 
Hoje desejo ser o meu lado 
Mais escondido... 
Dar-lhe finalmente liberdade, 
Ser alguém de verdade... 
Se eu pudesse mostrar 
Algo para além dos meus olhos, 
Saberia se vale a pena pensar 
Em ti... 
Em vez de permanecer aqui, 
Perdida nesta corrente que me arrasta, 
Presa por esta barreira invisível 
Que aos poucos me mata... 
Se ao menos fosses mais credível, 
Se me ajudasses a despertar 
Desta noite sem luar... 
Sei que não seria a mesma. 
Diz-me que hei-de fazer, 
Sinto o sentimento a morrer. 
Pois parece que nunca poderei 
Fugir. 
E não sei se algum dia saberei 
Qual o caminho a seguir. 
Digo-te então nestas palavras 
Tudo o que sinto, 
Nelas eu sei que não minto... 
Envio-as através do vento sussurrante 
E dele espero uma resposta urgente, 
Um sinal de ti. 
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Em silêncio chamo por ti 
E sabendo que nunca me ouvirás, 
Grito ao mundo o que sinto por ti, 
Pergunto ao sol onde estarás? 
 
Em silêncio sonho acordada 
Com o passado e com o futuro, 
Do presente me encontro desligada, 
E procuro um porto seguro. 
 
Em silêncio solto a minha imaginação 
E passeio à luz do luar. 
A noite guia o meu coração, 
Eleva o meu corpo pelo ar... 
 
Em silêncio falo com o vento, 
Pedindo-lhe para me levar a tua recordação, 
Pois sofro, prisioneira deste sentimento, 
Pois sou consumida por esta paixão! 
 
Em silêncio desejo-te, 
Amo-te, 
Espero-te, 
Adoro-te!... 
 
Mas em silêncio afogo-me em dúvidas, 
Em silêncio procuro paz interior, 
Em silêncio sinto o temor 
De quando o medo enfrenta o amor... 
 
E me deixa só. 
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Eis como me sinto, coração... 
Confusa e perdida tão cedo 
No meu mar de ilusão, 
Na minha praia do medo... 
Pergunto-te porque me fazes assim? 
Não quero ser assim! 
Eu quero viver! 
Eu quero amar! 
Eu quero saber 
Como a ele chegar... 
...sem me magoar. 
 
Eis como tudo ficou, paixão... 
Um lago estagnado, 
Como o escorregadio lodo no chão, 
Um sentimento apartado... 
Pergunto-te porque não me libertas? 
Quero até ele voar! 
Quero senti-lo! 
Quero o abraçar! 
Quero amá-lo... 
... sem o magoar. 
 
Preciso do calor eterno 
Que me aconchegue para sempre, 
Um toque humano terno 
Que preencha o vazio do presente... 
Sinto-me frágil como uma flor, 
Sinto-me cheia de temor, 
E não sei o que fazer 
Para um dia o ter. 
Sacrificaria a minha felicidade, 
Dar-lhe-ia a minha liberdade, 
Se por detrás de toda a beleza, 
Estivesse apenas uma certeza, 
Uma simples confirmação... 
De que o amor não é uma ilusão. 
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Quando penso naquilo que sei, 
Sinto que nada é como me impingem. 
O que é importante nunca saberei, 
Nunca sentirei... 
 
Obrigam-me a crescer, cresço. 
Obrigam-me a enfrentar, amadureço. 
E quanto mais aprendo 
Cada vez mais de mim dependo. 
 
Quanto mais mostro que sou capaz, 
Mais exigem de mim. 
E volto, e olho para trás, 
Para o lado obscuro que vive em mim... 
 
Não sei porque retrocedo. 
Talvez porque vi a dura realidade, 
Porque não venci o meu medo 
E não encontrei estabilidade. 
 
Quanto mais aprendo, mais choro. 
Quanto mais choro mais aprendo... 
Porque terá que ser assim 
Pelo caminho do sofrimento? 
Onde estão os frutos que colhi 
No caminho do meu alento? 
 
Dentro de mim 
Sei que sempre cresceram, 
Que por mim ainda esperam 
E sei que os encontrarei... 
Terei um dia a força para pôr um fim 
A estas fraquezas que aqui encerrei... 
 
E então vejo-vos diante de mim 
Querendo mais de mim. 
E tudo o que posso fazer é tentar. 
E então saberei como separar, 
Pois não terei que vos satisfazer 
Bastar-me-á ser feliz… e viver. 
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Se emagreço estou doente, 
Se engordo sou descuidada… 
Que sociedade exigente! 
 
Se sou feia não tenho saída, 
Se sou bonita não tenho conteúdo… 
Que sociedade deprimida! 
 
Se estudo não tenho mais que fazer, 
Se trabalho sujeito-me a tudo… 
Que sociedade de maldizer! 
 
Se vou à missa sou uma beata, 
Se não vou à missa sou má pessoa… 
Que sociedade insensata! 
  
Se gosto de homens estou desgraçada, 
Se gosto de mulheres fujam de mim… 
Que sociedade limitada! 
 
Se não me caso sou pecadora, 
Se me caso sou obediente… 
Que sociedade conservadora! 
 
Se não tenho filhos fico pra tia, 
Se tenho filhos fico no lar… 
Que sociedade negativa! 
 
Se limpo a casa, sou uma rainha 
Se não limpo, sou uma incapaz… 
Que sociedade atrasadinha! 
 
Deixem de lado a maldade 
E ajam com mais delicadeza. 
Entendam que na diversidade 
É que está a nossa riqueza.  
 
Somos iguais e diferentes 
Mas temos os mesmos direitos, 
Sejamos então mais coerentes 
E abandonemos os preconceitos.  
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Vejo nascer a manhã iluminada 
E com ela a vida a despertar, 
E penso que ainda tenho muita estrada 
Para percorrer e conquistar. 
 
Com a vida os meus sonhos vieram, 
Devagarinho tomaram conta de mim 
E quase sem saber souberam 
Libertar tudo o que trago aqui. 
 
Libertaram-se tormentos, 
Libertaram-se alegrias, 
Libertaram-se momentos, 
Libertaram-se memórias. 
 
E cá estou eu, sempre a caminho, 
Atrás dessa manhã iluminada, 
Que me desperta com carinho 
Para uma vida mais determinada. 
 
Vieram amores e ilusões, 
Mas também a tranquilidade 
Aquietar os nossos corações 
Com toda a sua autenticidade. 
 
Vieram os sóis e as estrelas. 
Vieram marés e luares, 
Vieram as nuvens mais belas, 
Vieram cravos e cantares. 
 
E lá vamos nós todos e todas, 
À procura dum mundo melhor, 
Sem perigos e sem modas 
Com mais igualdade ao nosso redor. 
 
 
 
 
 
 
 

51 


