
Capa: 1  /  Voz do Povo: 2 / Voz do Poeta: 3,4  / Poesia Fluída:  5,7,8,9,10 / Poetas da Nossa Terra: 6  / Confrades da 
RCP: 11 / Sabedoria Popular: 12 /  SUMÁRIO 

EDITORIAL 

«JANELA ABERTA AO MUNDO LUSÓFONO/UNIVERSAL»  

Montemor o Novo  - Portugal     |   Ano XIII  | Boletim Mensal Nº 154   | Janeiro 2023    

www.confradesdapoesia.pt - Email: pinhaldias@gmail.com 

«Este é o seu espaço cultural dedicado à poesia» 

Deixamos ao critério dos autores a adesão ou não ao “Novo Acordo ortográfico” 

FICHA TÉCNICA 
Boletim Mensal Online 
Propriedade: Pinhal Dias - Amora / Portugal | Revisão: Joel Lira 
A Direção: Pinhal Dias - Fundador  
Colaboradores:  :  Amália Faustino | Anabela Dias | Catarina Malanho | Chico Bento |  Filomena Camacho | Glória Marreiros | Hermilo Grave | João Coelho | João 

C Santos | João da Palma | Joel Lira | Jorge Ferreira | José Chilra | José Jacinto | Luís Fernandes | Luiz Poeta | Magda Brazinha | Magui | Manuel Carvalhal | Manuel 

Nobre | Maria Petronilho | Maria Procópio | Maria Rita | Maria Vitória Afonso | Nogueira Pardal | Paco Bandeira | Pinhal | Quim Abreu | Sara da Costa | Silvais  | 

Tito Olívio | Vitalino Pinhal | Vitoria Rodama | ZzCouto … 

CONFRADES DA POESIA 

Para nós não existe concorrência. Existem parceiros de actividade!  

Nesta edição colaboraram 35  poetas  

POETAS DA NOSSA TERRA …. página 6 

O BOLETIM Mensal Online (PDF) denominado "Confrades da Poesia" foi fundado com a incumbência de instituir um Núcleo de Poetas, 
facultando aos (Confrades / Lusófonos)  o ensejo dum convívio fraternal e poético. Pretendemos ser uma "Janela Aberta ao Mundo Lusófono 
e outros países “; explanando e dando a conhecer esta ARTE SUBLIME, que praticamos e gostamos de invocar aos quatro cantos do Mundo, 
apelando à Fraternidade e Paz Universal. Subsistimos pelos nossos próprios meios e sem fins lucrativos. Com isto pretendemos enaltecer a Poe-
sia Lusófona,  no acréscimo da Poesia Universal e difundir as obras dos nossos estimados Confrades que gentilmente aderiram ao projec-
to  "ONLINE" deste  Boletim.   

Promovemos “A Paz”    
A Direcção 

E PRÓSPERO 

 

ANO NOVO 



 2   Confrades da Poesia - Boletim Nr 154 - Janeiro 2023 «Voz do Povo» 

MAIS UM SER 
 
 
Este sou eu, um menino  
velho, brincando de jovem, 
alheio a meu próprio destino, 
enquanto os destinos se movem. 
 
Este sou eu no espelho,  
olhando as rugas de lado, 
um peso em cada joelho,  
a dor em cada pecado. 
 
Este sou eu, sou um ser  
igual a tantos, pensando: 
... quantos anos vou viver ?  
... ainda, o tempo, contando. 
 
Este sou eu, vendo o mundo 
girar... e há tanto mistério 
em tudo, em cada segundo, 
pensando: ...o que há no etéreo ? 
 
Este sou, como tantos, 
sorrindo, rindo, fingindo 
que acredito nos santos 
que vivem se desmintindo. 
 
Este sou eu... tanto amigo 
se foi sem nem despedida;  
um riso fazendo de abrigo 
minha emoção... mais doída. 
 
Luiz Poeta - Luiz Gilberto de Barros. 
RJ/BR 

Há uma estrela no céu 
 
Há uma estrela no céu 
A brilhar só para mim 
E, desde que nasceu, 
É a luz do meu jardim. 
O caminho me ilumina 
E também me dá calor, 
Com doce canto, me anima, 
Nas horas de maior dor. 
Eu nunca morri de amores, 
Minha vida é seca e dura, 
Tenho paixão pelas flores, 
Que são a afeição mais pura. 
Só há sol enquanto é dia 
E marés onde houver mar; 
Eu só tenho companhia, 
Se a minha estrela brilhar. 
 
Tito Olívio – Faro 

AOS SEM NATAL 
 
Amanhã será um dia diferente, 
Pois diz o calendário que é Natal, 
O dia em que o bem assassina o mal 
E haverá felicidade em toda a gente. 
 
Todo o mundo estará mesmo contente, 
A festa será mesmo universal, 
A música de cariz celestial 
Mas algo destoará infelizmente. 
 
A fome não tem dias, é diária, 
Crianças morrerão de forma vária 
Seja Natal ou outro qualquer dia. 
 
A mãe sem leite e o pai sem ter trabalho 
O avô gelado por falta de agasalho 
E um poeta a chorar a poesia. 
 
Nogueira Pardal - Verdizela 

PORTUGAL DESPERTA 
  
Onde está o pregão, 
grito colorido e vivo 
deste povo? 
  
Onde está a alegria, 
a garridice, a meninice, 
a cor, a fantasia 
da minha Cidade? 
  
Portugal é uma teia. 
Memória de agora 
ou já calcinada? 
É simples ideia que aflora 
e regressa ao Nada. 
  
Como mulher enamorada, 
vive veloz o seu sonho, 
triste ou risonho. 
  
Portugal. 
Prisioneiro voluntário de seus pesadelos, 
é desdem de pássaros, túmulo de pombos 
e de tantos miseráveis aos tombos. 
  
Profecia de oráculo: 
Portugal há-de voltar a viver, 
Sente-se a ânsia de renascer. 
Vencerá mais este obstáculo. 
O fermento leveda, lento. 
  
Alerta! Alerta! Escuta, 
escuta a voz do vento... 
É Portugal que desperta! 
  
 
João Coelho dos Santos - Lisboa 

“ULTRAPASSAGEM” 
(perigosa) 
* 
 
Mote: 
O modo de ultrapassar, 
Sem a máxima atenção, 
* 
 
Décima: 
Elas… são as colisões 
Que se dão frequentemente 
Nas estradas, bem presente 
Causa das más conduções 
De alguns e sem razões… 
Que até andam contra mão 
Pés na aceleração… 
Sem as regras respeitar, 
O modo de ultrapassar, 
Sem a máxima atenção. 
* 
Remate: 
Estás sujeito a falhar 
E assim é que elas… se dão! 
* 
 
 
(JP) João da Palma 
Portimão 

O amor que tens por mim 
. 
 

O amor que tens por mim 
Não consegues disfarçar 

Tua boca nada me diz 
Mas diz-me o teu olhar 

. 
Longe de ti, não te esqueço 

E vou pensando em ti 
Que me dês, há muito peço 
O amor que tens por mim 

. 
Eu falo, não me respondes 

Mas eu vejo-te corar 
Esse amor que tu escondes 
Não consegues disfarçar 

. 
Sei que tu muda não és 

Porque não falas para mim 
Vais olhando de revéz 
Tua boca nada me diz 

. 
Um dias hás-de ceder 
Tudo me leva a pensar 

A tua boca não quer dizer 
Mas diz-me o teu olhar. 

. 
Chico Bento 

Anais-Ponte de Lima 

Tantos anos de alegrias 
e tantas felicidades. 
não vivo de fantasias 
eu quero viver verdades 
 
Fala a voz do saber 
fala a voz do amor 
se nasci para morrer 
que morra, mas sem ter dor 
 

Vitalino Pinhal - Sesimbra 
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Dedicado ao dia do idoso 
 
Por eu te chamar um velhinho 
Não te estou a ofender 
Porque é longo o teu caminho 
E levou tempo a percorrer 
 
Muitos anos a sofrer 
Sem saber o que lá vem 
À espera de acontecer 
O pior que a vida tem 
 
Ao nascer somos alguém 
Levamos tempo a crescer 
Até partir p’ro além 
Temos muito que aprender 
 
Tu que dizes conhecer 
Tudo na vida vivida 
Nunca chegas a saber 
A saga nela contida 
 
A tua vida é merecida 
E qualquer uma tem valor 
Será mais enriquecida 
Vivendo em paz e amor 
 
 
Poeta “Silvais” - Évora 

PELA NOITE DENTRO  
 
Pela noite dentro  
O pensamento vagueia !... 
Não que eu o queira ... 
Fica Incontrolável ... 
Acontece no momento ! 
Acordo ... num despertar ... 
De te ter ... sem te ver ... 
Sinto a distância  
De tão curto sentimento ... 
O mesmo céu nos une ... 
As estrelas nos iluminam . 
Tudo tão igual  
E tão nosso ... 
Em tão curto espaço  
E momento !... 
As minhas estrelas ... 
Enviam mensagem  
Trazem de volta ... 
Todo o teu sossego !... 
E Pela Noite Dentro ... 
Neste acordar em sobressalto  
Abraço o teu silêncio  
Imagino o teu olhar... 
Sinto o teu carinho  
Neste doce despertar ... 
Pela Noite Dentro ... 
Passou uma leve brisa ... 
Com ela vieste junto ... 
Teu perfume no ar !... 
Como é bom ...imaginar !... 
Sonhar contigo !... 
Neste meu terno despertar !... 
 
MAGUI - Sesimbra 

O ABRAÇO AZUL 
  

Não pode ser azul um terno abraço, 
Nem de nós está longe quem amamos, 

Se o vento nos lembrar e nos lembramos 
Que já fomos azul no mesmo laço, 
Na descorada cor da mesma boca, 

No quente entrelaçar das mesmas coxas, 
No abandono total das almas frouxas, 
Na fome de mil beijos sempre pouca. 

  
Não pode ser azul. Se for desejo, 

Se for carinho e for também amor, 
Poderá ser abraço ou ser um beijo, 

Mas não será azul, pois não tem cor. 
 

Tito Olívio - Faro 

AMANHÃ É NATAL 
 
Está a findar um dia escuro e frio, 
Um dia talvez triste por demais, 
Com o vento a lembrar os vendavais, 
Um dia sem ser dia, tão vazio. 
 
Abro a janela e sinto um calafrio, 
A água ainda pinga dos beirais, 
De vida não se notam nem sinais, 
E a rua estreita até parece um rio. 
 
Mas hoje é mesmo véspera de Natal 
Talvez que o tempo amaine e chegue a lua 
E traga mesmo a paz universal. 
 
Mas… vai ali uma criança quase nua, 
É um sonho, não pode ser real, 
O Menino Jesus na minha rua. 
 
 
Nogueira Pardal - Verdizela 

“O QUE É DESTE PLANETA?” 
 
Mote: 
 
Faço mil interrogações 
Ao ar, e ao invisível… 
Sem quaisquer conclusões, 
Numa resposta possível! 
 
Glosas: 
 
Faço mil interrogações, 
O que é deste planeta? 
Há vastas opiniões, 
Mas qual será a concreta? 
 
Pergunto ao sol e à lua, 
Ao ar, e ao invisível… 
Até às gentes da rua… 
O que será plausível? 
 
Nestas manifestações 
Que faço, e que não finda, 
Sem quaisquer conclusões, 
Não há respostas ainda! 
 
Que ninguém sabe já vi, 
Haverá algum credível, 
Encontrado por aí? 
Numa resposta possível! 
 
João da Palma - Portimão 

SOLUÇO 

Ao cair da noite 
Fecho-me, espero-te 

Sei que chegas 
Em forma de suspiro 

Quase sinto o teu calor 
E o beijo que queima. 

 
Como todas as noites 

Soluço baixinho 
Digo-te, amo-te 

Quando devia gritar, odeio-te. 
 

Sempre estive só 
Mas todos os minutos te aguardo 

E quando a lágrima cai 
Desperto, aperto o coração. 

 
E uma sombra vazia 
Desliza no meu olhar 

Outra vez tu no meu sonho 
Espero-te amanhã amor 

E fica até eu acordar 
 
 

Sara da Costa 
Cano/Sousel 

QUANTOS ADEUS? 
 

Já nem sei quantos “ adeus “ do meu olhar 
saíram, perdidos num barco sem regresso, 

em que o voo duma gaivota sem mar, 
pernoita em cada noite que me despeço!? 

 
Foram muitos “ adeus “ todos em sentido, 

outros, com sentido, mas sem consentimento, 
porque as noites chegaram em alarido 

onde todos os porquês foram com o vento! 
 

Perdi-lhes o conto, e neles me perdi 
na emaranhada teia, dita, destino. 

Se eu pudesse voltar a ser pequenino 
 

para aprender mais, mais do que aprendi, 
talvez, todos estes “ adeus “ que já vivi 
me fizessem novamente em ser menino. 

 
 

Joellira - Amora 
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Caminhava  
 
cansada  
no cansaço  
do entardecer  
que se vestia 
de cacimbo.  
 
Escorria-lhe 
pelos tornozelos  
e pelos chocalhos, que os efeitavam, 
o sangue frio do capim. 
 
Cansada 
do cansaço, 
ansiava a noite para olhar os olhos das estrelas  
que espreitavam pelo kitenge a tapar o céu. 
 
O vento 
bailava o som do batuque  
que vinha de longe  
e se misturava aos coaxos 
que barulhavam ali. 
 
 
Filomena Gomes Camacho - Londres 

RUA AUGUSTA 
(bilhete postal) 
 
 
Minha Augusta, bela, continuas majestosa! 
E ao Marquês, agradeço a reconstrução. 
Após o sismo, estás intacta, graciosa 
e o Rossio te acolhe com mil rosas na mão. 
 
Quem vem da Praça sente logo aquele cheiro 
do café que estimula qualquer pessoa, 
e tudo que ali se vê é verdadeiro. 
não há melhor na cidade de Lisboa! 
 
Tens a Prata e a d’Ouro bem a teu lado. 
E às sete namoradeiras dás cruzada. 
Sou um Cravo que de ti está enamorado. 
 
E é para ti que faço a letra deste fado. 
Se és a rua para tantos a mais amada, 
para mim, és de todas a mais desejada! 
 
 
Joel Lira – Amora 

Mulher 
 
Mulher é encantadora 
Quando solta sua voz acariciadora 
Ou derrama lágrimas doridas, salgadas. 
Cada braço seu é asa protetora. 
  
Ora encanta com a alegria das flores, 
Ora oculta lastro de tristeza na voz. 
Tem feitiço cruel, sedução e encanto. 
  
Mesmo que atordoada, segura o leme 
E afoga o pranto. 
Qual naufrágio passam as coisas e os instantes. 
  
Mulher embala felicidade, derruba muros, 
Constrói pontes reais ou de fantasia. 
  
Imbatível e audaciosa, seu mundo 
É encantado, enfeitiçado, 
Pelo feitiço de seu encanto. 
  
Cansaços e frustrações não afogam 
O delírio de ser e de viver da mulher. 
  
Tem esperança em qualquer espera 
E, com meigo sorriso envolto 
De oníricas melodias e melancolias, 
Esparge carinho e desfolha o malmequer; 
Voam pétalas nas ondas do vento. 
  
Sabe que, por vezes é pesada 
E dura a mão do destino. 
  
Coragem, não descreias, 
Continua a lutar! 
  
Afasta o cansaço da vida, 
Não feches a janela ao sonho, 
Mesmo na desarmonia do silêncio. 
Tu, és fonte de vida. 
Tu, és Mulher. 
  
 
João Coelho dos Santos - Lisboa 

O que tenho de mais belo 
E que o meu coração ama 
Eles espreitam do Castelo 
A praia Vasco da Gama. 
 
 
 
Manuel Nobre - Sines 

SÃO SETE 
 
Em tarde de tédio dispus-me à procura 
Do arco-da-velha, que tem sete cores, 
E vi sete mágoas na minha loucura. 
Também já são sete os perdidos amores. 
 
 As causas são sete e me dão tortura, 
São sete os pecados, que pago com dores. 
São sete janelas e sol com fartura, 
Então por que estão sete jarras sem flores? 
   
A sorte tem sete valetes e damas 
Também tem o azar sete velas com chamas, 
Mas minha esperança não tenho perdida. 
   
São sete os balões, que prendi com cordel, 
Vou atar os sete em forma de anel, 
E vou ser feliz todo o resto da vida. 

 
 
Tito Olívio - Faro 

AI QUE SAUDADE!... 
 
* 
Ai que saudade 
Tenho eu da minha aldeia 
E do sol que ponteia 
Para lá do serro ao sul. 
Ai que saudade 
Tenho eu da lua cheia 
E das estrelas em cadeia 
Em pano de fundo azul 
 
* 
Ai que saudade 
De beber água nas fontes, 
Cear e dormir nos montes 
Na casinha dos ganhões. 
Ai que saudade 
Tenho eu das sementeiras, 
Do trigo loiro; das ceifeiras 
Cantando lindas canções! 
 
* 
Ai que saudade 
Tenho eu de ser rapaz, 
Dos silêncios e da paz 
Que o campo por si encerra. 
Ai que saudade 
Tenho eu da vida animal, 
Do eco solto no vale 
E do cheiro que vem da terra 
 
* 
Ai que saudade 
Tenho de pisar o orvalho, 
Do tilintar do chocalho 
E do aroma do gado 
Ai que saudade 
Tenho eu da minha infância, 
O tempo não tem distancia 
Percorrido  por atalho! 
  
 
José Chilra - Elvas 
 

CONSCIÊNCIA  
 
Quando eu só via o Sol  
As estrelas o luar . 
Quando o sonho  
Nascia e renascia  
O pensamento crescia ... 
Quando eu só amava  
Amava sem pensar  
Existia só o sonho  
Mas tudo era miragem  
Um sonho sem futuro  
Umas asas quebradas  
Sem saber !... 
Quando eu não era Eu  
O meu Eu eras só TU ! 
Eu não vivi  
Matei a Vida  
Acreditei ...  
Que tolice !  
Ter o mundo nas mãos  
Entregar o coração  
Viver ... Morrendo  
Apenas de paixão !... 
 
MAGUI - Sesimbra 
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Toma o seu lugar 
 
Sim, disse: toma o seu lugar, 
De uma vez por todas, sem folgar! 
 
Tem foro que só vejo pela cor; 
Sobe para a cima, escala um andor, 
Se quiser, caia, esfola-se e não seca 
Para manter a cor que jamais perca. 
 
É melhor tomar o seu lugar! 
 
Vejo em ti uma achada de azeviche, 
Montanha de basalto, pico preto 
E, na planície, o nada vale no secreto,  
Como petróleo ou ouro no fetiche!!! 
 
É melhor tomar o seu lugar! 
 
Inteligência torrada ao fogo do inverno, 
Resgate de cinzas na revirada 
Terra e mar dos colonos do inferno 
 Tropical de baía embaraçada, na zoada. 
 
Vá, vá, não escuta o mar, assobiando a rocha… 
A boleia oferecida na calada das ondas 
Faz de bancos os cereais roubados sem mondas 
E o barco navega às escuras, sem tocha.  
 
E agora? Vá, toma o lugar, pária estrondosa 
Reproduz luz e povoa a cabeça pedrosa  
Um nada de sanidade na mente medrosa  
Drones de criança, sem ameaça escandalosa. 
 
 
Amália Faustino - Miratejo 

A neura deu em poema. 
 
Mote 
 
A neura deu em poema 
Fez-se luz no positivo… 
 
 
Por um mote descoberto 
Algumas folhas rasguei 
Assim outras rasurei 
Musa seguiu-me de perto 
No pulso com um aperto 
Neste mundo conflitivo 
E que anda agressivo 
Mergulhado no dilema 
A neura deu em poema 
Fez-se luz no positivo… 
 
 
 
Pinhal Dias (Lahnip) PT 
Montemor-o-Novo 

Diluído em você 
* 
Eu ando... 
Á tanto tempo 
Diluído em você 
Que me tornei 
Numa parte integral de você 
* 
Não me lembro do tempo 
Dos anos 
Que, por aqui! passou 
Apenas uma calmaria 
Tão cheia de sentimento 
* 
Há tanto sabor 
Tanta vida 
Tanta leveza 
Como uma perfeita e doce  
Maestria. 
Da forma mágica  
Que esta vida se tornou 
Diluída em você 
* 
Juro! morrer 
Se tudo isto acabar 
Se este líquido 
De você  
Secar, em mim 
O vazio! 
Tomará conta de mim 
Se não houver, o teu corpo 
Para me recriar 
O seu amor, para me diluir 
Serei poeira 
E filho do vento 
Vadio e trapaceiro  
Emaranhado no tempo 
Tempo! de secar 
Tempo! de morrer 
Sem você 
* 
 
 
João Coelho - Setúbal 
 A PEQUENA MARIA! 

 
  
Navegando por entre rios lunares 
lembrei brincadeiras da menina Maria, 
fazendo risos no pétreo coração 
do recatado menino bonitão... 
  
Remando contra indiferente correnteza 
encontrei o verbo e esqueci Maria, 
que era cheia de comovente graça 
e atravessava a rua feito uma garça... 
  
Agora como encontrar Maria? 
Sua alma linda de criança pequena 
contida dentro do próprio céu, 
se atirou no mundo de cabeça ao léu... 
  
Esperar algures em algum tempo 
do incerto amanhã ou o depois, 
talvez quem sabe o predestinado vento 
devolverá a Maria em pensamento... 
  
 ZzCouto – RJ/BR 
  
 (Singela homenagem a Maria, 
que vi nascer e crescer, 
se entregou ao mundo das drogas 
  e hoje não está mais aqui.) 
Que triste! 

Dia dos Poetas    
“A Verdade e a Vida” 
 
 
               1º 
Ser poeta ou ser artista  
É dever de qualquer louco 
Porque é um ser altruísta 
Dá sempre muito e tem pouco 
                 2º 
O meu cérebro não é oco 
Também não é pedra dura 
Nem salinas do Samouco 
Porque tem uma veia pura 
                    3º 
Existe em mim a lisura 
E também a honradez 
Mas vivo com amargura 
Por ver tanta mesquinhez 
                     4º 
Vou vivendo e tu não vês 
Que luto pela verdade 
Tu passas com altivez 
Distribuindo a maldade 
                      5º 
Eu tenho a Dignidade  
E tu a pouca Vergonha 
De não teres a humildade 
És uma ovelha com ronha! 
 
 
Manuel Carvalhal – Évora 

Assim   aconteceu 
 
Eu, hoje arranjei um molho de bróculos 
Ao perder os m eus segundos ol hos 
Não, não foram os monóculos 
Mas sim trabalhos para a Vida e abrolhos. 
 
Pois é a minha vida tem estes escolhos 
Inesperadamente in ócuos 
Qual alimária cega em secos restolhos 
Vencida à   partida e sem    nada p ofícuo. 
 
Morrerão as sabatinas dos sonetos?! 
 Vou esforçar-me para que não s eja não... 
Na poesia nã o pode haver guetos  
 
E é esta poeta desmiolada 
Que o belo estraga a partir do nada 
Mesmo querendo aguardar continuação. 
 
 
Maria V Afonso – Cruz de Pau/Amora 

“Eu gostava de morrer 
Um dia no meio do mar 
P’ra terra não me comer 
E os peixes alimentar” 

 
 
 

Silvais – Alentejo 
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propaganda médica. Em 1971, retornou a Portugal, onde ficou pouco tempo e até ao dia em que se confrontou com a polícia do 

regime caetanista, que lhe deixou marcas no corpo e na alma. Imediatamente, despediu-se do emprego de caixeiro-viajante e 

partiu para França com a família, tendo trabalhado aí, quase sempre, como operário metalúrgico e até ser reformado. Em Julho 

de 2010 regressa definitivamente a Portugal. Está ligado a “Confrades da Poesia” – Amora / Portugal 

BIBLIOGRAFIA: 

“Quase Poesia” 

Hermilo Rogério Caldeira Grave, usa o nome literário “Hermilo Grave”, nascido em Lisboa, a 19 de Fe-

vereiro de 1933, de pais alentejanos abastados, que perderam devido à má gestão do património, revelou-se 

como poeta a sério aos 16 anos de idade. Em 1957 deixou o emprego de profissional de seguros e partiu para 

o Brasil, onde casou e constituiu família. Aí exerceu as mais variadas profissões, sendo a última delegado de  

O Doutor quer que eu morra! 
 
Sempre pensei, se de Baco 
Os néctares, por azar, 
Eu tiver de me privar, 
Assim como dum bom naco 
De queijo com odor forte, 
Da comidinha picante 
E dos favores duma amante, 
Então, que me leve a morte! 
 
Hoje, ordenou-me o doutor 
O queijo tirar do rol, 
Devido ao colesterol; 
O vinho de parte pôr,  
Por poder mal me causar; 
E comida apimentada 
Disse-me, com voz zangada, 
Que nem era bom falar! 
 
Fazer amor o doutor, 
Inda bem, não me proibiu, 
Mas cheguei a suar frio, 
Devido ao grande temor 
Que ele, pra bem cumprir 
O dever do seu ofício, 
Esse grande sacrifício 
Também me iria exigir! 
 
Como mentir não aprovo, 
Pois gosto de ser sincero, 
E morrer também não quero, 
Por ser inda muito novo, 
Mando a dieta aos pardais 
E, enquanto cá for andando, 
Vou a vida aproveitando 
E ao doutor... não volto mais! 
 
 
Hermilo Grave 
Paivas/Amora 

Dos Fracos Não Reza a História 
 
Caíste e, já sem fé, 
Só sabes te lastimar. 
O homem, põe-te de pé 
E continua a lutar! 
 
A vitória não se entrega 
Assim do pé para a mão 
E só com muita refrega 
Cairá na tua mão! 
 
Se onde estás não estás bem, 
Reage, altiva o porte. 
Sem medo, vai mais além, 
Procurando a tua sorte. 
 
Mas, onde quer que tu fores, 
Luta de forma renhida. 
Só os grandes lutadores 
Conseguem vencer na vida. 
 
Vamos lá a batalhar, 
Todos os dias do ano. 
Quem não gosta de lutar 
Está no mundo por engano! 
 
 
Hermilo Grave - Paivas - Amora 

IRONIA DO DESTINO 
 
Ora vejam bem: 
Nos Estados Unidos da América do Norte, 
Os super-heróis, que já são mais de cem, 
Do mais fino corte, 
Com tanta faculdade, 
Nem um só consegue dar a total morte 
Ao Corona-vírus, que dá tanto dano 
À humanidade 
E ao tão bem armado povo norte-americano! 
 
Como é que um ser, 
Tão pequeno, consegue fazer 
Amedrontar o mundo e tão grande nação? 
E aonde é que estão 
Os super-heróis, com seus aparatos? 
 
Ironia do destino: 
Pra vencermos um ser tão pequenino, 
Temos de estar nós todos precavidos 
E bem escondidos, 
Como fazem os ratos! 
 
 
Hermilo Grave – Paivas/Amora 

O ESTRANHO BICHO-HOMEM 
 
O homem é macaco de imitação, 
Copiando o que é de mais vulgar. 
Mas a boa ação 
Ele gosta muito pouco de imitar. 
 
Os outros fumam e também ele quer fumar; 
Os outros têm e também ele quer ter; 
Os outros jogam e também ele quer jogar; 
Os outros podem e também ele quer poder. 
 
Os outros são bons e praticam o bem, 
Dando roupa e comer aos sem-abrigo, 
E ele afirma não se meter na vida de ninguém 
E que esse assunto já não é consigo! 
 
 
Hermilo Grave – Paivas - Amora 

SINA MINHA 
 
Minha pena endiabrada, 
Veloz, como corcel, 
Desliza, alegremente, no papel. 
 
Para a rima inclinada, 
Não quer ficar quieta 
E só para de escrever, 
Quando ela entende e quer. 
 
Condenado eu estou a ser poeta! 
 
Hermilo Grave 
Paivas/Amora 
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“MAGGIE” 
 
Como é possível 
amar assim 
um ser irracional como tu! 
Como é possível que tu sem falares 
nos dês tanto amor! 
A casa está vazia 
falta o teu olhar 
o teu latido de alegria 
com que nos saúdas 
o andar todo o dia atrás de mim… 
Falta-nos o teu aconchego 
o teu encosto 
pergunto a mim mesma 
como um dia 
terei de viver sem ti 
espero que ainda vás cá estar algum tempo… 
Há pessoas que não compreendem 
que até criticam 
de chorarmos pelos animais 
e sabem porquê? 
Porque elas não sabem amar 
nem nunca foram amadas 
quem não gosta de animais 
falta-lhes algo… 
Experimentem… 
Ter um amigo de quatro patas 
e sentirem esse amor incondicional 
eles não pedem nada 
só querem amor e carinho 
e como eles o sabem dar… 
Sentem a nossa tristeza 
As nossas alegrias 
sabem dar-nos amor… 
Digo e repito… 
Amo-te Maggie! 
Amo a minha cadela 
ela é a minha melhor amiga… 
Que Deus te deixe ficar 
perto de nós mais uns tempos 
para nos alegrares a vida… 
Amo-te…menina linda 
Volta depressa…Maggie… 
 
MAGDA BRAZINHA - Sesimbra 

PELO MEU ALENTEJO 
 
Ao descansar meu olhar 
Pela paisagem alentejana 
Onde o cromado dos campos 
Os meus sentidos engana; 
Às vezes é cor da terra 
Vermelha, escura, castanha, 
Outras manchada de flores, 
Ora roxas do rosmaninho 
Ora amarela das espigas 
Ora salpicada de papoilas... 
Ao longe os olivais, os sobreiros 
As carquejas floridas de branco 
As azinheiras soberbas... 
Vejo animais que padejando 
Por montes e vales meu olhar passeia... 
É o cheiro da terra 
É a cor matizada 
É uma harmonia que me acalma 
Quem, como eu aqui nasceu 
E viveu 
Aqui do alto vejo, revejo 
Ergo as mãos ao Céu e 
Peço um desejo; 
Ò Senhor abençoa o meu 
Alentejo. 
 
Catarina Malanho Semedo 

"PALHAÇO" 
(Paco Bandeira) 
 
Não sei se é fantasia 
o riso sorriso que vivo 
não sei se é poesia 
mas sei que sorriso é preciso 
para viver esta cidade 
ilusionismo 
dos falsos palhaços  
sem graça nem dó 
que riem os outros 
e nunca são só 
porque os outros 
não entenderão jamais 
que são iguais 
os tais caras brancas que fazem figura 
com farsas e falas de alta postura 
e só se lançam no trapézio pela certa 
na altura 
eu sei que é bonito 
o mundo do circo 
outro mais encanto não há 
só sei que me encontro 
no riso palhaço 
todo o meu menino está lá 
canta palhaço canta 
na pista do sonho da graça 
valsa palhaço valsa 
enquanto houver um homem criança 
há-de haver circo 
há-de haver esperança que não se alcança 
 
Paco Bandeira – Montemor-o-Novo 

Porque Tudo é Sonho 
 
Brincar na areia, ao sol! 
Correr, mergulhar e rir! 
Escutar o secreto cantar 
das sereias ao sol-pôr... 
Gritar para o vento 
Poemas de amor! 
Fazer uma fogueira, 
Escutar as estrelas 
Com a lua dançar 
e 
Recordar vidas passadas: 
A minha e a tua... suponho, 
que há tanto a dizer... 
Porque tudo é sonho! 
 

Maria Petronilho - Almada 

Sereia 
 
Eu te vi sereia 
Deitada na areia 
Banhando-te no luar 
Refletido pelo mar 
Eu te vi mensageira 
Quando tu brejeira 
Na praia ficaste nua 
Iluminada pela lua 
Eu te vi anjo-do-mar 
Feita de ondas a vagar 
Brincavas com as estrelas 
Eras também uma delas 
Eu te vi Deusa marinha 
Quando brincavas sozinha 
Desenhando com luar 
Esteiras de prata no mar 
Mas quando o dia amanhece 
Tudo o que eu vi desaparece 
Só resta na areia molhada 
A tua pegada marcada 
Todas as noites regressarei  
E a ver-te ao luar continuarei 
Talvez que uma noite o mar 
Me peça para contigo brincar 
 
 
Rogério Pires – Seixal 

Há palavras que são como chaves mestras. Palavras que abrem todas as portas. Palavras que se podem dizer ou cantar. Palavras doces, encanta-
das. Palavras que fazem a pulsação subir até um limite nunca pensado. Palavras que se multiplicam como uma tabuada desordenada. Uma ex-
ponencial maneira de viver. 
O sem fim à vista. 
 
Jorge C Ferreira - Mafra 

NATAL DIFERENTE 
 
Em cama de vento, com fome e tristeza, 
À sombra da noite te deitas cansado, 
Do nada que a vida te deu por dureza, 
Olhando as estrelas, que são o telhado. 
 
Inventas no tempo fugir à frieza, 
Do mês de Dezembro com luzes bordado, 
Em ouro e em prata de rara beleza 
E ser para ti recordar um passado. 
 
Depois, nasce o dia, tens chave a abrir 
A porta do mundo, num sol a sorrir, 
Em raios de luz, duma cor sem igual. 
 
Amparo doirando teu rosto, tão triste, 
Na bruma faminta, que sempre persiste 
No dia do ano chamado NATAL. 
 
 
Vitória Rodama - Faro 
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Os livros serão abertos. 
 
Mote 
 
 
Os livros serão abertos 
No dia do julgamento… 
 
 
Com pecados perdoados 
São arquivados no Céu 
Com virgindade no véu 
Em Jesus abençoados 
Escolhidos, designados 
Por Deus o seu livramento 
Nosso arrependimento 
Alegres e bem despertos 
Os livros serão abertos 
No dia do julgamento… 
 
 
Pinhal Dias (Lahnip) PT 
Montemor-o-Novo 
(In: “A Rota da Vida”) – 48 

Pôr-do-sol 
 
Belo! Se define o dia finito. 
Olho os tons do pôr-do-sol e pasmo 
Rubros matizes até ao infinito 
Evocam o êxtase dum orgasmo. 
 
Mãe-Natureza tens de bem bonito 
Toque de sonho sem nenhum marasmo 
Pôr-do-sol poema a rondar o mito, 
Predispõe para muito entusiasmo. 
 
Sobre o mar o avermelhado espalha 
Os tons carmins qual excitante poalha 
Me inebria com o sentimento, 
 
Inquietação de momento tresmalha 
A insegura paz entra na calha 
Tranquila ouso, aí, fruir o momento 
 
Maria Vitória Afonso 
Cruz de Pau / Amora 

PÁSSARO DA CHUVA 
 
O pássaro da chuva piou, piou 
Mas a noiva não apareceu 
O pássaro da chuva 
Cansado de tanto piar 
Mudou de lugar 
Procurou no meio da savana 
O galho da árvore mais alta 
De lá, lançou pios agudos 
E continuou a esperar 
E a noiva sem aparecer 
O Pássaro de chuva 
Pediu pra chover 
Olhou o mar  
Lançou-lhe o apelo mais veemente 
Que o fez desesperar 
E a vida daquela gente 
Fez-se chuva sem saber 
Fortes chuvas choveram 
Fortes ventos ventaram 
Tudo o que era de pé 
Agora cai 
E o povo ouve dizer 
É o ciclone Idai 
Forte, tropical, traz a devastação 
Zambézia, Manica, Sofala  
A cidade da Beira, fica submersa 
É grande a desolação 
Todo o mundo fala, fala... 
 
Não houve algazarra de pássaros, 
Nem risos de árvores, 
Apenas choro de crianças 
Olhos esbugalhados  
Estranhando os campos alagados 
Estranhando as cubatas ruindo 
Estranhando as mães chorando... 
E o mundo fala... fala... 
Todos querem ajudar 
Mas o pássaro da chuva não para de piar! 
 
 
Maria Graça Melo - Lisboa 

Vivo por ti 
 
 
Preso à maré, olho o mar, 
Com a lua e o sol a brilhar, 
Na tua praia dourada, 
Trago no coração a nostalgia. 
 
Cego de paixão deixa-me andar 
Sereno e sempre a sonhar 
Contigo minha terra querida 
Numa outra vida caída. 
 
Baloiça na alma uma saudade… 
No chão que piso, sem vaidade, 
Minha voz tem ar adormecida 
Ao meio da vida já cansada. 
 
Sou um poeta que tenho bondade, 
Vivo por ti nesta ansiedade, 
Como emigrante distante 
Rogo a Deus por ti, docemente. 
 
Luís Filipe N. Fernandes - Amora 

“CAFÉ C/ LEITE SEMPRE” 
(Leia os livros de Hotelaria  
De M. Mendes Leite Júnior) 
 
* 
Meia de leite, o que é isto, 
Que ouço ultimamente? 
Onde está este registo, 
Que é dito por toda a gente? 
* 
Alguém disse de boa fé… 
Quanto ao líquido que se deite, 
Numa chávena, o café, 
E depois, encher com leite! 
* 
Da meia, é caturrice… 
Nem tem cabimento algum 
E além de ser burrice, 
Não faz sentido nenhum. 
* 
O que resta desta meia, 
Que se encha, que se ajeite… 
É preferível ser cheia, 
Cheia de café com leite! 
* 
Não é meia nem é cheia, 
Nem é nome que se aceite 
P’ra se sair desta teia… 
É “Chávena de Café com Lei 
* 
(JP) João da Palma 
Portimão 

QUEM SABE?  
 

Quem sabe de minhas dores e loucuras? 
Do amor que sempre te dediquei, 

Das esperas e angústias, 
Dos temores por tuas possíveis escolhas erradas, 

Das curvas perigosas que a vida apresenta? 
Hoje sei que ninguém sabe 
Nada de nenhum outro ser. 

De nada adianta planejar a vida alheia 
Ninguém pertence a outrem. 

Suas escolhas são responsabilidade própria, 
Uso constante do livre arbítrio, 

Mérito ou erro de percurso 
Que servirá para crescimento pessoal, 

E, cada um deve ser o responsável pelo resultado. 
 
 

Isabel C S Vargas 
Pelotas/ RS/Brasil 

(Minha Terra meu encanto) 
 
 
É lindo o meu Alentejo, 
Terra do meu encanto... 
Contigo sempre me vejo, 
E é para ti que eu canto. 
 
 
 
Manuel Nobre - Sines 
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Marta e Maria 
 
Como a nossa alma anseia 
Por Jesus, o nosso amado! 
Que foi a luz, a candeia, 
Que por nós se fez pecado. 
 
Aprendemos... é verdade... 
Que Jesus, com alegria, 
Nutria amor, amizade, 
Por Lázaro, Marta e Maria. 
 
Marta era hospitaleira, 
Convidou-O p'ra jantar; 
Esta, era a sua maneira, 
De amor Lhe demonstrar. 
 
Foi a correr p'rá cozinha.. 
Ansiosa... afadigada... 
Tanto ... p'ra fazer sozinha... 
Estava preocupada! 
 
A Maria, eu não censuro, 
Ungiu os pés do Senhor, 
D' unguento de nardo puro, 
Demonstrando seu amor. 
 
E aos seus pés repousava, 
Enxugando-os com os cabelos 
Ela se deliciava  
A ouvi-Lo com desvelos. 
 
Marta cansada ficou 
De ajuda esperar; 
Maria, não ajudou, 
E Marta foi reclamar. 
 
Então Jesus respondeu, 
Com amor e muita arte; 
Que Maria escolheu 
Para Ele, a melhor parte. 
 
Marta se preocupava 
Com coisas materiais; 
Maria se entregava 
Ás que são espirituais. 
 
Deus, no nosso dia a dia. 
Quer ter o primeiro lugar! 
Senão é idolatria! 
Por nada O vamos trocar. 
 
Se o coração está firmado, 
E arraigado no Senhor, 
Será tudo acrescentado 
Pelo Seu divino amor. 
 
Somos templo em construção! 
Mas podemos melhorar! 
Rogando em oração 
P'ró Senhor nos transformar. 
 
 
Anabela Dias – Paivas/Amora 

DAVID E GOLIAS 
 
Quem não ouviu já falar desta lenda, 
conto, ou história na Bíblia mencionada, 
onde o gigante recebeu como prenda, 
na cabeça, uma pedra abençoada? 
! 
Lembremo-nos, pois um pouco, então, 
o que David fez ao gigante Golias: 
Uma pedra na testa atirou-o ao chão, 
como quem diz: agora não te rias! 
 
É um exemplo que não se deve esquecer: 
Nem toda a força aparente pode vencer, 
perante aparências ditas mais pequenas ! 
 
Para muitos serão complicadas cenas 
que, a serem perdidas dir-se-á apenas 
aos grandes: antes morrer do que torcer! 
 
Joellira - Amora 

A MÚSICA?! 
 
É, magia que se espalha no ar! 
Que me faz dançar, rir, chorar... 
É algo que preciso, para me animar, 
Que me incentiva, 
Que me faz sentir viva, 
Que me faz amar... 
Que me envolve, me toca, me embaraça e 
abraça. 
Com ela eu me ausento 
Quando ela toca cá dentro 
Subo, desço como água 
Brotando da nascente... 
Quero continuar a ouvi-la, 
Quero continuar a sonhar, 
Quero continuar a amar 
A Todos e a Tudo... 
Como se nada mais houvesse no Mundo. 
A música dá alma ao tempo. 
Dá asas ao pensamento. 
Faz-me sonhar acordada, 
Vivendo lindos momentos... 
Não dando ouvidos a nada. 
 
 
Catarina Malanho Semedo 
Amora 

Enquanto poderes vai cantando, 
Escuta bem o que eu te digo... 
Porque o fôlego vai-se acabando, 
Disse-me há dias, um Amigo. 
 
 
 
Manuel Nobre - Sines 

A CHUVA 
 
Há uma aba em chapa por cima da porta 
E a chuva caindo, miúda, sobre ela, 
Parece um piano de tecla amarela 
Cantando uma letra de métrica torta. 
 
A folha que dança na rua sem trela 
No vento que passa e ninguém se importa 
É faca afiada, mas que nada corta, 
Ou mais um amor sem ter norte nem vela. 
 
E a chuva caindo naquele saguão, 
Qual gato molhado fugindo dum cão, 
Martela o telheiro assim de mansinho. 
 
Se cai, não a ouço, perdido que estou 
Nas abas da chuva, que não me molhou, 
Nem lava esta raiva de estar tão sozinho. 
 
 
Tito Olívio - Faro 

MEU AMOR NO QUE TE DIGO 
. 
Tantas vezes tenho dito 
E não queres acreditar 
Tu és o ser mais bonito 
Só a ti que quero amar 
. 
Porque tu não acreditas 
Neste amor puro e sincero 
Eu já vi mulheres bonitas 
Mas é a ti que eu quero ... refrão 
. 
O meu amor sem o teu 
Já não consegue viver 
Este coração já não é meu 
Pois a ti quer pertencer 
. 
Para ter o teu amor 
Não sei que mais fazer 
Vou então vivendo de dôr 
Mas assim não é viver ... refrão 
. 
Refrão 
. 
Meu amor no que te digo 
Podes sempre acreditar 
Tenho o coração cheio 
Só de amor para te dar 
. 
Só de amor para te dar 
Eu sou sincero contigo 
É verdade, podes crer 
Meu amor no que te digo. 
. 
 
Chico Bento 
Anais-Ponte de Lima 
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CONSCIÊNCIA NEGRA! 
 
Ao longo da história 
em maus tratos e chibatadas, 
os negros já não suportavam 
tanto sofrimento a chicotadas. 
 
Discriminações e violências 
Zumbi lutou para acabar, 
escravos sofridos e machucados 
apanhavam para trabalhar. 
 
Amarrados em paus e troncos 
mesmo feridos iam se escravizar, 
liberdade e consciência 
a cultura devemos comemorar. 
 
Contra as intempéries do tempo 
em busca de sobrevivência, 
trabalhavam embaixo do sol 
para um povo sem consciência... 
 
Salve 20 de novembro! 
Dia da Consciência Negra 
 
ZzCouto – Niterói - BR 
 

PAZ 
  
Solta sufocado grito, 
Canta cantigas de embalar, 
Lambe feridas doloridas, 
Sorri ao sol de cada manhã, 
Afaga o rosto triste da lua, 
Lava tua alma no ribeiro, 
Deixa a flor florir no canteiro, 
Dá sem que seja por esmola, 
Escuta o uivo do lobo faminto 
E terás paz, como o rio ligeiro 
Quando entra pelo mar. 
O mar é onda onde desagua 
O choro da Natureza 
Que não sabe viver em paz. 
Não tenhas medo dos afetos, 
Lança sementes de paz. 
  
 
João Coelho dos Santos - Lisboa 
- O Poeta de Deus -  

APELO À CIÊNCIA 
 
Meu Deus...esta nostalgia... 
Saudades do tempo passado. 
Desde que veio a pandemia, 
Susto... medo em todo o lado. 
 
Obrigatória a separação... 
Famílias sentem saudade. 
Apelo à ciência da nação... 
A cura... ela será liberdade. 
 
Sem convívio... sem cultura... 
Morre do mal, morre da cura... 
Hoje ninguém mais s'ilude. 
 
Fico em casa, oh! Depressão... 
Aos amigos não estendo a mão. 
Tudo para preservar a saúde. 
 
Maria de Jesus Procópio 
Paivas/Amora 

O amor é um sentimento 
que a mulher sente 
que o homem não desmente 
e que sem argumento 
fica feliz e contente 
 
O amor.... rei sublime do Universo 
que conquista o ser humano 
que eu subescrevo neste verso 
sem recear qualquer engano 
 
Amo a vida... amo quem me ama 
sem amor não haverá vida 
sem amor não haverá a chama 
da vida que nos é tão querida 
 
Vitalino Pinhal – Sesimbra 

É TEMPO DE ADVENTO 
 
No cristão há movimento, 
que precede ao Natal,  
por chegarmos ao advento, 
época bela e especial. 
 
Mais uma vez a esperança, 
que o anjo à Maria anunciou, 
dissemina paz e confiança 
de que o Pai, não nos deixou. 
 
Abra seus braços pra Jesus, 
vem chegando seu amor, 
não longe, num coral de luz, 
soam cânticos de louvor! 
 
À presença: Deus Conosco, 
foi pra salvar a humanidade, 
da manjedoura, lugar tosco, 
até aos céus da eternidade! 
 
Que alegria sentir Jesus, 
dentro do nosso coração, 
é uma festa , benção e luz, 
é o nosso Deus e Salvação ! 
 
 
Rita Rocha 
Santo Antônio de Pádua/BR 

Natal 

  

Natal sagração dos séculos 

na tempestade da esperança 

por caminhos da inocência 

na divindade eterna 

  

Podem ser dias tristes 

em roupas podres 

sem qualquer esperança 

que precisa ser reencarnada 

  

Natal dia do dever humano 

numa ajuda mútua coberta 

de esperança de fé 

para um futuro risonho. 

  

Pedro Valdoy - Lisboa 

A mulher é como o mundo 
 
 
A mulher é como o mundo 
Tudo o que falta descobrir 
Ela tem muito mistério 
Mesmo quando está a sorrir. 
Tem beleza tem doçura 
E também sabe amar, 
Com a sua formosura 
Até nos faz encantar. 
 
 
Luís Neves - Amora 

O PRAZER DOS TEUS BEIJOS 
 
No tempo passado, não quis os prazeres 
dos beijos roubados nas noites sem dias,  
de muitas carícias que tu me trazias 
nos sonhos nublados das outras mulheres. 
 
Eu era tão jovem, mantinha os deveres 
e a testa benzia com água das pias 
de muitas igrejas que tu nunca vias, 
por não desfolhares os meus malmequeres. 
 
O tempo passou e deixou-me abandono 
no rubro poente, sozinha sem dono, 
e sem a certeza de dogmas mais sábios... 
 
Agora me afundo ao saber que não tenho 
aquilo que, outrora, eu julgava ser lenho 
e que era o prazer dos teus beijos nos lábios.  
 
Glória Marreiros - Portimão 

Nasceu  
 
O Deus Menino 
no coração ficou a lembrança 
do seu Amor, puro e Divino! 
Não há ninguém que esqueça… 
 
 
Luís Filipe das Neves Fernandes 
Amora 



«A Direcção agradece a todos os que contribuíram  

para a feitura deste Boletim». 

As fotos deste Boletim  

são dos autores e  

outras da Internet 

Voltamos a 2/02/23 
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Colaboradores Diretos: - Contribuíram para o nosso Projeto do Site e Rádio Confrades da Poesia: 

Tito Olívio - João da Palma Fernandes - João Coelho dos Santos - Luís Fernandes - Donzília Fernandes - Hermilo Rogério - Nogueira 

Pardal… O Nosso Bem-Haja! - A Direção 

NATAL 
  
Aquela criança ao nascer 
Numas palhinhas deitado 
A vaca para o aquecer 
Com o jumento ao lado 
  
A estrela do oriente 
Que nos quis anunciar 
Quis dizer a toda a gente 
Que algo se estava a passar 
  
A estrela com tanta luz 
Que só nos queria dizer 
Tinha nascido JESUS 
  
Os Reis magos de abalada 
Para irem visitar 
Uma família SAGRADA. 
  
 
Mário Pão-Mole - Sesimbra 

Devo Ir 
 
Se me apetecer ir correr 
Pelos campos fora. Sugando sonhos, vertendo sorrisos, 
Devo ir, sem cuidar saber 
Se pode haver lugar para provar sabor justo de juízos. 
 
Quim d’Abreu - Almada 

Faça a sua Reserva - pinhaldias@gmail.com  
Número de livros reduzido! 

10€ - Esgotado 15€ + portes 10€ - Janeiro/2023 

Montanha Chorona 
  
  
  
Com voz timbrada e aspecto feliz, 
Diz á sua filhinha a jovem mamã: 
- “Ouve, Mailys, 
Se fizer sol, amanhã, 
Vamos fazer um piquenique, 
Num lugar chique, 
No meio de uma mata 
Muito bonita. 
Logo pela manhã, 
Temos de ir embora. 
Tu sabes? È onde há uma cascata…” 
Responde a pequenita: 
- “Eu sei, mamã. 
É onde a montanha chora!” 
  
  
Hermilo Grave - Paivas/Amora 

Dar, oferecer e doar. 
 
Dar é minorar carências. 
Normalmente quem dá reparte, generosamente, sem a preocupação da escolha. 
 
Oferecer exige escolha, cuidado e selecção. 
É algo criterioso e formal. 
 
Doar, no âmbito jurídico, é conferir ou transferir um legado, uma herança ou um 
dote a alguém ou a alguma identidade.  
 
 
Filomena Gomes Camacho. 
Londres 

Um Sonho Lindo 
 
A noite estava serena, 
O Céu estava estrelado, 
E eu? 
Por uma estrela 
Fiquei encantado… 
Pois ela era aquela 
Estrela, que eu vi brilhar, 
Nessa noite de luar! 
Adormeci a cantar para mim, 
Uma melodia suave e leve. 
Frágil como uma ave, 
Que a gente até não sabe: 
O que a sonhar senti… 
No canto da minha amada, 
Flôr do meu amor 
Em que nós festejamos 
Os beijos que trocamos… 
Sob o Céu que ainda alumia, 
Os sinais que fiemos! 
Aí despertei e verifiquei 
Que estava dormindo! 
E nesse sonho sonhado 
Realizei que era um sonho lindo!... 
 
Luís Fernandes - Amora 

Amor falso  
 
Se tiveres amor à vida  
Não ames a falsidade  
Porque fazem-te a partida  
De te amar sem ser verdade  
 
Poeta Selvagem – Alentejo 


