
Manuel Alegre  - As mãos in “O Canto e as Armas” (1967) 

 

Com mãos se faz a paz se faz a guerra. 

Com mãos tudo se faz e se desfaz. 

Com mãos se faz o poema – e são de terra. 

Com mãos se faz a guerra – e são a paz. 

  

Com mãos se rasga o mar. Com mãos se lavra. 

Não são de pedras estas casas mas 

de mãos. E estão no fruto e na palavra 

as mãos que são o canto e são as armas. 

  

E cravam-se no Tempo como farpas 

as mãos que vês nas coisas transformadas. 

Folhas que vão no vento: verdes harpas. 

  

De mãos é cada flor, cada cidade. 

Ninguém pode vencer estas espadas: 

nas tuas mãos começa a liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José Carlos Ary dos Santos - As Portas que Abril Abriu (1975) 

Ora passou-se porém  

que dentro de um povo escravo  

alguém que lhe queria bem  

um dia plantou um cravo.  
 

Era a semente da esperança 

feita de força e vontade 

era ainda uma criança 

mas já era liberdede. 

 

Era já uma promessa 

era a força da razão 

do coração à cabeça 

da cabeça ao coração. 

(...)  

Foi então que Abril abriu 

as portas da claridade 

e a nossa gente invadiu 

a sua própria cidade. 

 

Disse a primeira palavra 

na mdrugada serena 

um poeta que cantava 

o povo é quem mais ordena. 

(...) 

Mesmo que tenha passado 

às vezes por mãos estranhas 

o poder que ali foi dado 

saiu das nossas entranhas. 

(...) 

E se esse poder um dia 

o quiser roubar alguém 

não fica na burguesia 

volta à barriga da mãe. 

Volta à barriga da terra 

que em boa hora o pariu 

agora ninguém mais cerra 

as portas que Abril abriu. (...)  

 



Sebastião da Gama - Pelo Sonho é que Vamos (1953) 

 

Pelo Sonho é que vamos, 

comovidos e mudos. 

Chegamos? Não chegamos? 

 

Haja ou não haja frutos, 

pelo sonho é que vamos. 

 

Basta a fé no que temos, 

Basta a esperança naquilo 

que talvez não teremos. 

Basta que a alma demos, 

com a mesma alegria, 

ao que desconhecemos 

e do que é do dia-a-dia. 

 

Chegamos? Não chegamos? 

 

- Partimos. Vamos. Somos. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



Fernando Namora- Por Todos os Caminhos do Mundo in “Mar de 

Sargaços” (1940) 

 

A minha poesia é assim como uma vida que vagueia pelo mundo,  

por todos os caminhos do mundo,  

desencontrados como os ponteiros de um relógio velho,  

que ora tem um mar de espuma, calmo, como o luar num jardim nocturno,  

 

ora um deserto que o simum veio modificar,  

ora a miragem de se estar perto do oásis,  

ora os pés cansados, sem forças para além.  

 

Que ninguém me peça esse andar certo de quem sabe o rumo e a hora de o atingir,  

a tranquilidade de quem tem na mão o profetizado  

de que a tempestade não lhe abalará o palácio,  

a doçura de quem nada tem a regatear,  

o clamor dos que nasceram com o sangue a crepitar.  

 

Na minha vida nem sempre a bússola se atrai ao mesmo norte.  

Que ninguém me peça nada. Nada.  

Deixai-me com o meu dia que nem sempre é dia,  

com a minha noite que nem sempre é noite  

como a alma quer.  

 

Não sei caminhos de cor. 

 

 



António Gedeão - Pedra filosofal in “Movimento Perpétuo”( 1956) 

 

Eles não sabem que o sonho 

é uma constante da vida 

tão concreta e definida 

como outra coisa qualquer, 

como esta pedra cinzenta 

em que me sento e descanso, 

como este ribeiro manso, 

em serenos sobressaltos, 

como estes pinheiros altos, 

que em oiro se agitam, 

como estas aves que gritam 

em bebedeiras de azul. 

Eles não sabem que o sonho 

é vinho, é espuma, é fermento, 

bichinho alacre e sedento, 

de focinho pontiagudo, 

que foça através de tudo 

num perpétuo movimento. 

Eles não sabem que o sonho 

é tela, é cor, é pincel, 

base, fuste, capitel, 

arco em ogiva, vitral, 

pináculo de catedral, 

contraponto, sinfonia, 

máscara graga, magia, 

que é retorta de alquimista, 

 

 

 

 

 

mapa do mundo distante, 

rosa dos ventos, Infante, 

caravela quinhentista, 

que é cabo da Boa Esperança,ouro, canela, 

marfim, 

florete de espadachim, 

bastidor, paço de dança, 

Colombina e Arlequim, 

passarola voadora, 

pára-raios, locomotiva, 

barco de proa festiva, 

alto-forno, geradora, 

cisão de átomo, radar, 

ultra-som, televisão, 

desembarque em foguetão 

na superfície lunar. 

Eles não sabem, nem sonham, 

que o sonho comanda a vida. 
Que sempre que o homem sonha 

o mundo pula e avança 

como bola colorida 

entre as mãos de uma criança. 

 



Ruy Belo - O Portugal futuro in “Homem de Palavra(s)”( 1970) 

 

 

O portugal futuro é um país 

aonde o puro pássaro é possível 

e sobre o leito negro do asfalto da estrada 

as profundas crianças desenharão a giz 

esse peixe da infância que vem na enxurrada 

e me parece que se chama sável 

Mas desenhem elas o que desenharem 

é essa a forma do meu país 

e chamem elas o que lhe chamarem 

portugal será e lá serei feliz 

Poderá ser pequeno como este 

ter a oeste o mar e a espanha a leste 

tudo nele será novo desde os ramos à raiz 

À sombra dos plátanos as crianças dançarão 

e na avenida que houver à beira-mar 

pode o tempo mudar será verão 

Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz 

mas isso era o passado e podia ser duro 

edificar sobre ele o portugal futuro 

 

 

 

 

 

 



José Fanha - Eu sou português aqui (1995) 

 

Eu sou português 

aqui 

em terra e fome talhado 

feito de barro e carvão 

rasgado pelo vento norte 

amante certo da morte 

no silêncio da agressão. 

 

Eu sou português 

aqui 

mas nascido deste lado 

do lado de cá da vida 

do lado do sofrimento 

da miséria repetida 

do pé descalço 

do vento. 

 

Nasci 

deste lado da cidade 

nesta margem 

no meio da tempestade 

durante o reino do medo. 

Sempre a apostar na viagem 

quando os frutos amargavam 

e o luar sabia a azedo. 

 

Eu sou português 

aqui 

no teatro mentiroso 

mas afinal verdadeiro 

na finta fácil 

no gozo 

no sorriso doloroso 

no gingar dum marinheiro. 

 

Nasci 

deste lado da ternura 

do coração esfarrapado 

eu sou filho da aventura 

da anedota 

do acaso 

campeão do improviso, 

trago as mão sujas do sangue 

que empapa a terra que piso. 

 

Eu sou português 

aqui 

na brilhantina em que embrulho, 

do alto da minha esquina 

a conversa e a borrasca 

eu sou filho do sarilho 

do gesto desmesurado 

nos cordéis do desenrasca. 

 

Nasci 

aqui 

no mês de Abril 

quando esqueci toda a saudade 

e comecei a inventar 

em cada gesto 

a liberdade. 

 

Nasci 

aqui 

ao pé do mar 

duma garganta magoada no cantar. 

Eu sou a festa 

inacabada 

quase ausente 

eu sou a briga 

a luta antiga 

renovada 

ainda urgente. 

 

Eu sou português 

aqui 

o português sem mestre 

mas com jeito. 

Eu sou português 

aqui 

e trago o mês de 

Abril 

a voar 

dentro do peito.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 


