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Selecção de poemas de: 
- José Afonso 
- Carlos Drummond de Andrade 
- Alexandre O’Neill 
- António Gedeão 
- Adriano Correia de Oliveira 
- Luís Cília 
- Miguel Alegre 

 
 

RESISTÊNCIAS 
 
 
VEJAM BEM (José Afonso) 
 
 
Vejam bem 
Que não há 
Só gaivotas 
Em terra 
Quando um homem 
Se põe 
A pensar 
 
Quem lá vem 
Dorme à noite 
Ao relento 
Na areia 
Dorme à noite 
Ao relento 
Do mar 
 
E se houver 
Uma praça 
De gente 
Madura 
E uma estátua 

De febre 
A arder 
 
Anda alguém 
Pela noite 
De breu 
À procura 
E não há  
Quem lhe queira 
Valer 
 
Vejam bem 
Daquele homem 
A fraca 
Figura 
Desbravando 
Os caminhos 
Do pão 
 
E se houver 
Uma praça 

De gente 
Madura 
Ninguém vem  
Levantá-lo 
Do chão 
 
Vejam bem  
Que não há 
Só gaivotas 
Em terra 
Quando um homem 
Se põe 
A pensar 
 
Quem lá vem 
Dorme à noite 
Ao relento na areia 
Dorme à noite 
Ao relento do mar 

 

 

 

VAI MARIA VAI (José Afonso) 
 
 
Vai Maria vai  
Maria vai 
Maria vai trabalhar 
Não 
Sinhora não 
Sinhora não 
Sinhora não, Máriá 
 
Vai 
Maria vai 

Maria vai 
A roupa branca lavar 
Não 
Sinhora não 
Sinhora não 
Sinhora não, Máriá 
 
 
Vai  
Maria vai 

Maria vai 
A roupa branca enxugar 
Não 
Sinhora não 
Sinhora não 
Sinhora não, Máriá 
 
 
Vai Maria vai 
Maria vai 
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Aquele chão esfregar 
Não 
Sinhora não 
Sinhora não 
Sinhora não, Máriá 
 
Vai  
Maria vai 

Maria vai 
O me menino calar 
Não 
Sinhora não 
Sinhora não 
Sinhora não, Máriá 
 
Vai 

Maria vai 
Maria vai 
Maria vai trabalhar 
Não 
Sinhora não 
Sinhora não 
Sinhora não, Máriá 

 
 
 
 
JÁ O TEMPO SE HABITUA (José Afonso) 
 
Já o tempo  
Se habitua 
A estar alerta 
 
Não há luz 
Que não resista 
À noite cega 
 
Já a rosa perde o cheiro 
E a cor vermelha 
 
Cai a flor 
Da laranjeira 
À cova incerta 
 
Água mole  
Água bendita  
fresca serra 
 
lava alíngua 
lava a lama 
lava a guerra 
 
já o tempo  
se acostuma 
à cova funda 
 
já o tempo 
se acostuma  
à cova funda 
 
Já tem cama  
E sepultura 

Toda a terra 
 
Nem o voo 
Do milhano 
Ao vento leste 
 
Nem a rota  
Da givota  
Ao vento norte 
 
Nem toda 
A força do pano 
Todo o ano 
 
Quebra a proa 
Do mais forte 
Nem a morte 
 
Já o mundo  
Se não lembra 
De cantigas 
 
Tanta areia 
Suja tanta 
Erva daninha 
 
A nenhuma 
Porta aberta 
Chega a lua 
 
Ca a flor 
Da laranjeira 
À cova incerta 

 
Nem o voo 
Do milhano 
Ao vento leste 
 
Nem a rota 
Da gaivota 
Ao vento norte 
 
Nem toda  
A força do pano 
Todo o ano 
 
Quebra a proa  
Do mais forte 
Nem a morte 
 
Entre as vilas  
E as muralhas 
Da moirama 
 
Sobre a espiga 
E sobre a palha 
Que derrama 
 
Sobre as ondas 
Sobre a praia 
Já o tempo 
 
Perde a fala 
E perde o riso 
Perde o amor 
 

 
 
 

TRAZ OUTRO AMIGO TAMBÉM  (José Afonso) 
 

Amigo 
Maior que o pensamento 

Por essa estrada amigo vem 
Não perca tempo que o vento 

É meu amigo também 
 

Em terras 
Em todas as fronteiras 
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Seja bem-vindo quem vier por bem 
Se alguém houver que não queira 

Trá-lo contigo também 
 

Aqueles 
Aqueles que ficaram 

(em toda a parte 
todo o mundo tem) 

Em sonhos me visitaram 
Traz outro amigo também 

 
 

 
CANTO MOÇO (José Afonso) 

 
Somos filhos da madrugada 

Pelas praias do mar nos vamos 
À procura de quem nos traga 
Verde oliva de flor no ramo 
Navegámos de vaga em vaga 

Não soubemos de dor nem mágoa 
Pelas praias do mar nos vamos 

À procura da manhã clara 
 

Lá do cimo duma montanha 
Acendemos uma fogueira 

Para não se apagar a chama 
Que dá vida na noite inteira 
Mensageira pomba chamada 

Companheira 
Da madrugada 

Quando a noite vier que venha 
Lá do cimo duma montanha 

 
Onde o vento cortou amarras 

Larguemos pela noite fora 
Onde há sempre uma boa estrela 
Noite e dia ao romper da aurora 

Vira a proa minha galera 
Que a vitória já não espera 

Fresca brisa, moira encantada 
Vira a proa da minha barca 

 
CANTAR ALENTEJANO (José Afonso) 

 
Chamava-se Catarina 

O Alentejo a viu nascer 
Serranas viram-na em vida 

Baleizão a viu morrer 
 

Ceifeiras na manhã fria 
Flores na campa lhe vão pôr 
Ficou vermelha a campina 

Do sangue que então brotou 
 

Acalma o furor campina 
Que o teu pranto não findou 
Quem viu morrer Catarina 
Não perdoa a quem matou 
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Aquela pomba tão branca 
Todos a querem p’ra si 
Ó Alentejo queimado 

Ninguém se lembra de ti 
 

Aquela andorinha negra 
Bate as asas p’ra voar 
Ó Alentejo esquecido 

Inda um dia hás-de-cantar. 
 
 

GRÂNDOLA, VILA MORENA (José Afonso) 
 

Grândola vila morena 
Terra da fraternidade 

O povo é quem mais ordena 
Dentro de ti ó cidade 

 
Dentro de ti ó cidade 

O povo é quem mas ordena 
Terra da fraternidade 
Grândola vila morena 

 
Em cada esquina um amigo 

Em cada rosto igualdade 
Grândola vila morena 
Terra da fraternidade 

 
Terra da fraternidade 
Grândola vila morena 

Em cada rosto igualdade 
O povo é quem mais ordena 

 
À sombra duma azinheira 
Que já não sabia a idade 
Jurei ter por companheira 

Grândola tua vontade 
 

Grândola tua vontade 
Jurei ter por companheira 
À sombra duma azinheira 
Que já não sabia a idade 

 
MAIO MADURO MAIO (José Afonso) 

 
Maio maduro Maio 

Quem te pintou 
Quem te quebrou o encanto 

Nunca te amou 
Raiava o Sol já no Sul 

E uma falua vinha 
Lá de Istambul 

 
Sempre depois da sesta 

Chamando as flores 
Era o dia da festa 
Maio de amores 

Era o dia de cantar 
E uma falua andava 

Ao longe a varar 
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Maio com meu amigo 

Quem dera já 
Sempre no mês do trigo 

Se cantará 
Qu’importa a fúria do mar 
Que a voz não te esmoreça 

Vamos lutar 
 

Numa rua comprida 
El-rei pastor 

Vende o soro da vida 
Que mata a dor 

Anda ver, Maio nasceu 
Que a voz não te esmoreça 

A turva rompeu. 
 

 
CORO DA PRIMAVERA (José Afonso) 
 
Cobre-te canalha 
Na mortalha 
Hoje o rei vai nu 
 
Os velhos tiranos 
De há mil anos 
Morrem como tu 
 
Abre uma trincheira 
Companheira 
Deita-te no chão 
 
Sempre à tua frente 
Viste gente 
Doutra condição 
 
Ergue-te ó sol de Verão 
Somos nós os teus cantores 
Da matinal canção 
Ouvem-se já os rumores 
Ouvem-se já os clamores 
Ouvem-se já os tambores 
 

Livra-te do medo 
Que bem cedo 
Há-de o sol queimar 
E tu camarada 
Põe-te em guarda que te vão matar 
 
 
Venham lavradeiras 
Mondadeiras 
Deste campo em flor 
Venham enlaçadas 
De mãos dadas 
Semear o amor 
 
Ergue-te ó sol de Verão 
Somos nós os teus cantores 
Da matinal canção 
Ouvem-se já os rumores 
Ouvem-se já os clamores 
Ouvem-se já os tambores 
 
Venha a maré cheia 
Duma ideia 

P’ra nos empurrar 
 
Só um pensamento 
No momento 
P’r4a nos despertar 
 
Eia mais um braço 
E outro braço 
Nos conduz irmão 
 
Sempre a nossa fome 
Nos consome 
Dá-me a tua mão 
 
 
Ergue-te ó sol de Verão 
Somos nós os teus cantores 
Da matinal canção 
Ouvem-se já os rumores 
Ouvem-se já os clamores 
Ouvem-se já os tambores 
 

 
FUI À BEIRA DO MAR (José Afonso) 

 
Fui à beira do m mar 
Ver o que lá havia 

Ouvi uma voz cantar 
Que ao longe me dizia 

 
Ó cantador alegre 

Que é da tua alegria 
Tens tanto para andar 
E a noite está tão fria 

 
Desde então a lavrar 

No meu peito a alegria 
Ouço alguém a bradar 
Aproveita que é dia 
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Sentei-me a descansar 
Enquanto amanhecia 
Entre o céu e o mar 
Uma proa rompia 

 
Desde então a bater 

No meu peito em segredo 
Sinto uma voz dizer 

Teima, teima sem medo 
 

Desde então a lavrar 
No meu peito a alegria 
Ouço alguém a bradar 
Aproveita que é dia 

 
 
O QUE FAZ FALTA (José Afonso) 
 
Quando a corja topa da janela 
O que faz falta 
Quando o pão que comes sabe a merda 
O que faz falta 
 
O que faz falta é avisar a malta  
O que faz falta 
O que faz falta é avisar a malta 
O que faz falta 
 
Quando nunca a noite foi dormida 
O que faz falta 
Quando a raiva nunca foi vencida 
O que faz falta 
 
O que faz falta é animar a malta  
O que faz falta 
O que faz falta é acorda a malta 
O que faz falta 
 

Quando nunca infância teve infância 
O que faz falta 
Quando sabes que vai haver dança 
O que faz falta 
 
O que faz falta é animar a malta 
O que faz falta 
O que faz falta é empurrar a malta  
O que faz falta 
 
Quando um cão te morde a canela 
O que faz falta 
Quando à esquina há sempre uma 
cabeça 
O que faz falta 
 
O que faz falta é animar a malta 
O que faz falta 
O que faz falta é empurrar a malta 
O que faz falta 

Quando o homem dorme na valeta 
O que faz falta 
Quando dizem que isto é tudo treta 
O que faz falta 
 
O que faz falta é agitar a malta 
O que faz falta 
O que faz falta é libertar a malta 
O que faz falta 
 
Se o patrão não vai com duas loas 
O que faz falta 
Se o fascista conspira na sombra 
O que faz falta 
 
O que faz falta é avisar a malta 
O que faz falta 
O que faz falta é dar poder à malta 
O que faz falta 

 
 
SÓ OUVE O BRADO DA TERRA (José Afonso) 
 
Só ouve o brado da terra 
Quem dentro dela 
Veio a nascer 
Agora é que pinta o bago 
Agora é qu’isto vai aquecer 
 
Cala-te ó clarim da morte 
Que a tua sorte 
Não hei-de eu querer 
Mal haja a noite assassina 
E quem domina 
Sem nos vencer 
 
Cobrem-se os campos de gelo 
Já não se ouve 
O galo cantor 
Andam os lobos à solta  

Pega no teu 
Cajado, pastor 
 
Homem de costas vergadas 
De unhas cravadas 
Na pele a arder 
É minha a tua canseira 
Mas há quem queira 
Ver-te sofrer 
 
Anda ver o deus banqueiro 
Que engana à hora e que rouba ao mês 
Há milhões no mundo inteiro 
O galinheiro é de dois ou três 
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CHULA DA PÓVOA (José Afonso) 
 

Em Janeiro bebo o vinho 
Em Fevereiro como o pão 
Nem que chovam picaretas 

Hás-de cair, Rei-Milhão 
 

Adeus, cidade do Porto 
Adeus muros de Custóias 

Cantando à chuva e ao vento 
Andei a enganar as horas 

 
Tenho mais de mil amigos 

Aqui não me sinto só 
Cantarei ao desafio 

Ninguém tenha de min dó 
 

Ó meu Portugal formoso 
Berço de latifundiários 

Onde o primeiro ministro 
Já manda à merda os operários 

 
Já hoje muito maroto 
Se diz revolucionário 

E faz da bolsa do povo 
Cofre-forte do bancário 

 
Camaradas lá do Norte 
Venham ao Sul passear 

Cá nas nossas cooperativas 
Há sempre mais um lugar 

 
 

ENQUANTO HÁ FORÇA (José Afonso) 
 

Enquanto há força 
No braço que vinga 
Que venham ventos 
Virar-nos as quilhas 

Seremos muitos 
Seremos alguém 
Cantai rapazes 

Dançai raparigas 
E vós altivas 

Cantai também 
 

Levanta o braço 
Faz dele uma barra 
Que venha a brisa 
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Lavar-nos a cara 
Seremos muitos 
Seremos alguém 
Cantai rapazes 

Dançai raparigas 
E vós altivas 

Cantai também 
 
 
 
 

VIVA O PODER POPULAR (José Afonso) 
 
Não há velório nem morto 
Nem círios para queimar 
Quando isto der p’ro torto 
Não te ponhas a cavar 
 
Quando isto der p’ro torto 
Lembra-te cá do colega 
Não tenhas medo da morte 
Que daqui ninguém arreda 
 
Se a CAP é filha do facho 
E o facho é filho da mãe 
O MAP é filho do portas 
Do Barreto e mais alguém 
 
Às aranhas anda o rico 
Transformado em democrata 
Às aranhas anda o pobre 
Sem saber quem o maltrata 
 
 
 
 
 
 
 

Às aranhas te vi hoje 
Soldado, na casamata 
Militares colonialistas 
Entram já na tua casa 
 
Vinho velho vinho novo 
Tudo a terra pode dar 
Dêem as pipas ao povo 
Só ele as sabe guardar 
 
Vem cá abaixo ó Aleixo 
Vem partir o fundo ao tacho 
Quanto mais lhe vejo o fundo 
Mais pluralista o acho 
 
Os barões da vida boa 
Vão de manobra em manobra 
Visitar as capelinhas 
Vender pomada da cobra 
 
 
 
 
 
 
 

A palavra socialismo 
Como está hoje mudada 
De colarinho à Texas 
Sempre muito aperaltada 
 
Sempre muito aperaltada 
Fazendo o V da vitória 
Para enganar o proleta 
Hás-de vir comigo a glória 
 
O Willy Brandt é macaco 
O Giscard é macacão 
O capital parte o coco 
Só não ri a emigração 
 
De caciques e de bufos 
Mandei fazer um sacrário 
Para pôr no travesseiro 
Dum cura reaccionário 
 
Não sei quem seja de acordo 
Como vamos terminar 
Vinho velho vinho novo 
Viva o Poder Popular 
 

 
 
JOSÉ (Carlos Drummond de Andrade) 
 
 
E agora, José? 
A festa acabou, 
a luz apagou, 
o povo sumiu, 
a noite esfriou, 
e agora, José? 
e agora, você? 
você que é sem nome, 
que zomba dos outros, 
você que faz versos, 
que ama protesta, 
e agora, José? 
 
Está sem mulher, 
está sem discurso, 

está sem carinho, 
já não pode beber, 
já não pode fumar, 
cuspir já não pode, 
a noite esfriou, 
o dia não veio, 
o bonde não veio, 
o riso não veio, 
não veio a utopia 
e tudo acabou 
e tudo fugiu 
e tudo mofou, 
e agora, José? 
 
E agora, José? 

Sua doce palavra, 
seu instante de febre, 
sua gula e jejum, 
sua biblioteca, 
sua lavra de ouro, 
 
seu terno de vidro, sua incoerência, 
seu ódio - e agora? 
 
Com a chave na mão 
quer abrir a porta, 
não existe porta; 
quer morrer no mar, 
mas o mar secou; 
quer ir para Minas, 
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Minas não há mais. 
José, e agora? 
 
Se você gritasse, 
se você gemesse, 
se você tocasse 
a valsa vienense, 
se você dormisse, 
se você cansasse, 
se você morresse… 
Mas você não morre, 
você é duro, José! 

 
Sozinho no escuro 
qual bicho-do-mato, 
sem teogonia, 
sem parede nua 
para se encostar, 
sem cavalo preto 
que fuja a galope, 
você marcha, José! 
José, para onde? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MÃOS DADAS (Carlos Drummond de Andrade) 
  
Não serei o poeta de um mundo caduco. 
Também não cantarei o mundo futuro. 
Estou preso à vida e olho meus companheiros. 
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 
Entre eles, considero a enorme realidade. 
O presente é tão grande, não nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 
 
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 
Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 
Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 
Não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, 
A vida presente. 
 
 
AO ROSTO VULGAR DOS DIAS (Alexandre O’Neill ) 
 
Monstros e homens lado a lado, 
Não à margem, mas na própria vida. 
 
Absurdos monstros que circulam 
Quase honestamente 
 
Homens atormentados, divididos, fracos. 
Homens fortes, unidos, temperados. 
 
Ao rosto vulgar dos dias, 
À vida cada vez mais corrente, 
As imagens regressam já experimentadas, 
Quotidianas, razoáveis, surpreendentes. 
 
Imaginar, primeiro é ver. 
Imaginar é conhecer, portanto agir. 
 
 

DORES (Alexandre O’Neill ) 
 

Às dores inventadas 
Prefere as reais. 

Doem muito menos 
Ou então muito mais... 
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PORTUGAL (Alexandre O’Neill ) 
 
Ó Portugal, se fosses só três sílabas, 
lindas vista para o mar, 
Minho verde, Algarve de cal, 
jerico rapando o espinhaço da terra, 
surdo e miudinho, 
moinho a braços com um vento 
testarudo, mas embolado e, afinal, amigo, 
se fosses só o sal, o sol, o sul, 
o ladino pardal, 
o manso boi coloquial, 
a rechinante sardinha 
a desancada varina, 
o plumitivo ladrilhado de lindos adjectivos, 
a muda queixa amendoada 
duns olhos pestanítidos, 
se fosses só a cegarrega do esio, dos estios, 
o ferrugento cão asmático das praias, 
o grilo engaiolado, a grila no lábio, 
o celendário na parede, o emblema na lapela, 
ó Portugal, se fosses só três sílabas 
de plástico, que era mais barato! 
 

AMIGOS PENSADOS: VATE 65 (Alexandre O’Neill ) 
 

Crocodiletante 
lacricrimejante 
ou vociferante 

ao cri-cri da crítica. 
 

Abaixo a política! 
 

Antes a poesia, 
que é coisa mais séria. 

 
Séria? 

 
 

A HISTÓRIA DA MORAL (Alexandre O’Neill ) 
 

Você tem-me cavalgado, 
seu safado! 

Você tem-me cavalgado, 
mas nem por isso me pôs 

a pensar como você. 
 

Que uma coisa pensa o cavalo; 
outra quem está a montá-lo 

 
 

 
 
 
 
INTERMEZZO (António Gedeão ) 
 
Hoje não posso ver ninguém: 
sofro pela Humanidade. 
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Não é por ti. 
Nem por ti. 
Nem por ti. 
Nem por ninguém. 
É por alguém. 
Alguém que não é ninguém 
mas que é toda a Humanidade. 
 
 

 

CALÇADA DE CARRICHE  (António Gedeão ) 
 
 
Luísa sobe, 
sobe a calçada, 
sobe e não pode 
que vai cansada. 
Sobe, Luísa, 
Luísa, sobe, 
sobe que sobe 
sobe a calçada. 
 
Saiu de casa 
de madrugada; 
regressa a casa 
é já noite fechada. 
Na mão grosseira, 
de pele queimada, 
leva a lancheira 
desengonçada. 
Anda, Luísa, 
Luísa, sobe, 
sobe que sobe, 
sobe a calçada. 
 
Luísa é nova, 
desenxovalhada, 
tem perna gorda, 
bem torneada. 
Ferve-lhe o sangue 
de afogueada; 
saltam-lhe os peitos 
na caminhada. 
Anda, Luísa. 
Luísa, sobe, 
sobe que sobe, 
sobe a calçada. 
  
Passam magalas, 
rapaziada, 
palpam-lhe as coxas 
não dá por nada. 
Anda, Luísa, 
Luísa, sobe, 

sobe que sobe, 
sobe a calçada. 
 
Chegou a casa 
não disse nada. 
Pegou na filha, 
deu-lhe a mamada; 
bebeu a sopa 
numa golada; 
lavou a loiça, 
varreu a escada; 
deu jeito à casa 
desarranjada; 
coseu a roupa 
já remendada; 
despiu-se à pressa, 
desinteressada; 
caiu na cama 
de uma assentada; 
chegou o homem, 
viu-a deitada; 
serviu-se dela, 
não deu por nada. 
Anda, Luísa. 
Luísa, sobe, 
sobe que sobe, 
sobe a calçada. 
 
Na manhã débil, 
sem alvorada, 
salta da cama, 
desembestada; 
puxa da filha, 
dá-lhe a mamada; 
veste-se à pressa, 
desengonçada; 
anda, ciranda, 
desaustinada; 
range o soalho 
a cada passada, 
salta para a rua, 

corre açodada, 
galga o passeio, 
desce o passeio, 
desce a calçada, 
chega à oficina 
à hora marcada, 
puxa que puxa, 
larga que larga, 
puxa que puxa, 
larga que larga, 
puxa que puxa, 
larga que larga, 
puxa que puxa, 
larga que larga; 
toca a sineta 
na hora aprazada, 
corre à cantina, 
volta à toada, 
puxa que puxa, 
larga que larga, 
puxa que puxa, 
larga que larga, 
puxa que puxa, 
larga que larga. 
Regressa a casa 
é já noite fechada. 
Luísa arqueja 
pela calçada. 
Anda, Luísa, 
Luísa, sobe, 
sobe que sobe, 
sobe a calçada, 
sobe que sobe, 
sobe a calçada, 
sobe que sobe, 
sobe a calçada. 
Anda, Luísa,  
Luísa, sobe, 
sobe que sobe, 
sobe a calçada. 
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ENQUANTO (António Gedeão) 
 

Enquanto houver um homem caído de bruços no passeio 
e um sargento que lhe volta o corpo com a ponta do pé 

para ver como é; 
enquanto o sangue gorgolejar das artérias abertas 

e correr pelos interstícios das pedras, 
pressuroso e vivo como vermelhas minhocas despertas; 

enquanto as aves tiverem de interromper o seu canto 
com o coraçãozinho débil a saltar-lhes do peito fremente, 

num silêncio de espanto, 
rasgado pelo grito da sereia estridente; 

enquanto o grande pássaro de fogo de alumínio 
cobrir o mundo com a sombra escaldante das suas asas 

amassando na mesma lama de extermínio 
os ossos dos homens e as traves das suas casas; 

enquanto tudo isto acontecer, e o mais que se não diz 
enquanto for preciso lutar até ao desespero da agonia 
o poeta escreverá com alcatrão nos muros da cidade: 

 
ABAIXO O MISTÉRIO DA POESIA! 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
AS MÃOS (Adriano Correia de Oliveira) 
 
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. 
 
CANÇÃO DO LINHO  (Adriano Correia de Oliveira) 

Já se vai tecendo ao Norte um novo linho 
Feito da luta mais forte nas oficinas 
Do Douro e Minho. 

Já nos teares se levanta 
Um canto grave 
Que sai de cada garganta 
Dos operários d'ao pé do Ave. 

Já se vai tecendo ao Norte um linho novo 
Já se vai mudando a sorte 
Da nossa gente do nosso povo. 

É a camisa que trago feita de linho 
E de trabalho mal pago 
De muita gente do Douro e Minho. 

Já se vai tecendo ao Norte uma batalha 
Entre o viver e a morte 
Se trava a luta de quem trabalha. 

Já se vai tecendo ao Norte um linho novo 
Já se vai mudando a sorte 
Da nossa gente do nosso povo. 
 
Dia a dia amadurece 
Uma nova esperança 
Com a vontade se tece 
A liberdade que a luta alcança. 
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Vai ficar fruto maduro o rumo certo 
Já se constrói o futuro que vai chegando 
Que está mais perto. 
 

Já se vai tecendo ao Norte um linho novo 
Já se vai mudando a sorte 
Da nossa gente do nosso povo. 
 
Já se vai tecendo ao Norte um linho novo 
Já se vai mudando a sorte 
Da nossa gente do nosso povo. 

 
 
 
 
 

CAPA NEGRA ROSA NEGRA  (Adriano Correia de Oliveira) 
 

Capa negra rosa negra 
Rosa negra sem roseira. 
Capa negra rosa negra 

Rosa negra sem roseira. 
 

Abre-te bem nos meus ombros 
Como o vento uma bandeira, 
Como o vento uma bandeira. 

 
Abre-te bem nos meus ombros 

Vira costas à saudade. 
Abre-te bem nos meus ombros 

Vira costas à saudade. 
 

Capa negra rosa negra 
Bandeira de liberdade, 
Bandeira de liberdade. 

 
Eu sou livre como as aves 
E passo a vida a cantar. 

Eu sou livre como as aves 
E passo a vida a cantar. 

 
Coração que nasceu livre 
Não se pode acorrentar, 
Não se pode acorrentar. 

 
 
EM TRÁS-OS-MONTES À TARDE  (Adriano Correia de Oliveira) 

Um homem nunca devia 
Mandar noutro homem 
Todos juntos é que vamos 
Mandar na terra. 
 
Assim falou um pastor 
Por entre matos e urzes 
Nas cercanias da herdade 
Onde a esperança se faz vida 
Onde o trigo é testemunha 
Da vontade colectiva 
Em Trás-os-Montes à tarde 
Na Herdade dos Cortiços. 
 

Trigo que nasce da terra 
No fim de muita canseira 
Como um filho é gerado 
No ventre da companheira 
E se o trigo é um filho 
Da terra que o fez medrar 
Não pode mandar na terra 
Quem a terra não amar. 
 
Um homem nunca devia 
Mandar noutro homem 
Todos juntos é que vamos 
Mandar na terra. 
 

Assim falou um pastor 
Na tarde que adormecia 
Assim falou acordado 
Com muita sabedoria 
Da terra nasce o centeio 
Nasce o vinho nasce o grão 
Com o trabalho do homem 
A terra se faz em pão. 
 
Homem que manda no homem 
Como quem manda no gado 
Não cabe aqui entre a gente 
Terá de ir pra outro lado 
Aqui quem manda na terra 
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É vontade colectiva 
Em Trás-os-Montes erguida 
Na Herdade dos Cortiços. 

 
Um homem nunca devia 
Mandar noutro homem 

Todos juntos é que vamos 
Mandar na terra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
FALA DO HOMEM NASCIDO (Adriano Correia de Oliveira)  
 
Venho da terra assombrada 
Do ventre da minha mãe. 
Não pretendo roubar nada 
Nem fazer mal a ninguém. 
 
Só quero o que me é devido 
Por me trazerem aqui. 
Que eu nem sequer fui ouvido 
No acto de que nasci. 
 
Trago boca pra comer 
E olhos pra desejar. 
Tenho pressa de viver 
Que a vida é água a correr. 
 
Tenho pressa de viver 
Que a vida é água a correr. 
Venho do fundo do tempo 
Não tenho tempo a perder. 

 
Minha barca aparelhada 
Solta o pano rumo ao Norte. 
Meu desejo é passaporte 
Para a fronteira fechada. 
 
Não há ventos que não prestem 
Nem marés que não convenham. 
Nem forças que me molestem 
Correntes que me detenham. 
 
Quero eu e a natureza 
Que a natureza sou eu. 
E as forças da natureza 
Nunca ninguém as venceu. 
 
Com licença! Com licença! 
Que a barca se fez ao mar. 

Não há poder que me vença 
Mesmo morto hei-de passar. 
 
Não há poder que me vença 
Mesmo morto hei-de passar. 
Com licença! Com licença! 
Com rumo à estrela polar. 
 
Venho da terra assombrada 
Do ventre da minha mãe. 
Não pretendo roubar nada 
Nem fazer mal a ninguém. 
 
Só quero o que me é devido 
por me trazerem aqui. 
Que eu nem sequer fui ouvido 
No acto de que nasci. 

 
SAUDADE PEDRA E ESPADA (Adriano Correia de Oliveira) 

 
Escrevo saudade com o mesmo vento 
Com que escrevo a palavra liberdade. 

 
Que numa e noutra sangra o pensamento 

Lá onde a liberdade é uma saudade. 
Que numa e noutra sangra o pensamento 

Lá onde a liberdade é uma saudade. 
 

Saudade que já foi fraqueza 
Em força e arma transformada. 

 
Minha festa por dentro da tristeza 

Minha saudade feita pedra e espada. 
Minha festa por dentro da tristeza 

Minha saudade feita pedra e espada. 
 

Minha saudade que não és passado 
Mas este tempo nunca navegado. 

 



 15

De transformar saudade em liberdade 
Lá onde a liberdade é uma saudade. 

De transformar saudade em liberdade 
Lá onde a liberdade é uma saudade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO - Canto chileno (Luís Cilia) 
 
De pé, cantar, que vamos triunfar 
Avançam já bandeiras de unidade 
Já vão crescendo brados de vitória 
E tu verás teu canto e bandeira, 
florescer 
A luz de um rubro amanhecer, 
Milhões de braços fazendo a nova 
história. 
 
De pé, marchar, que o povo vai 
triunfar 
Agora já ninguém nos vencerá 
Nada pode quebrar nossa vontade 
E num clamor mil vozes de combate 
nascerão 

Dirão, canção de liberdade; 
Será melhor a vida que virá. 
 
E agora, o povo ergue-se e luta 
Com voz de gigante, gritando avante 
 
O povo unido jamais será vencido 
 
O povo está forjando a unidade 
De norte a sul, na mina e no trigal 
Somos do campo, da aldeia e da 
cidade 
Lutamos unidos pelo nosso ideal, 
sulcando 
Rios de luz, paz e fraternidade 

Aurora rubra serás realidade 
 
De pé, cantar, que o povo vai triunfar 
Milhões de punhos impõem a verdade 
De aço são, ardente batalhão 
E as suas mãos levando a justiça e a 
razão 
Mulher, com fogo e com valor 
Estás aqui junto ao trabalhador. 
 
E agora, o povo ergue-se e luta 
Com voz de gigante, gritando avante 
 
O povo unido jamais será vencido 

 
RESISTE PORTUGAL - Canção emblemática de Luis Cília de combate no exílio. 

 O poema é de Manuel Alegre.  
 

Tiraste-me o direito à vida, mas eu vivo 
Mandaste-me prender, mas eu sou livre 

Que não pode morrer, não pode ser cativo 
Quem pela Pátria morre, e só por ela vive. 

 
Vi os campos florir mas não ouvi 

Raparigas cantando em nossas eiras 
Nossos frutos eu vi levar e vi 

Na minha Pátria as garras estrangeiras 
 

Vi os velhos e os meninos assentados 
nos degraus da tristeza vi meu povo cismando 

vi os campos desertos, vi partir soldados 
sobre o meu povo negros corvos vi pairando 

 
E tu que do pais fizeste a triste cela 

Tu que te fechas em teu próprio cativeiro 
Tu saberás que a Pátria não se vende 

E em cada peito em cada olhar se acende 
Este fogo este vento de lutar por Ela. 

 
Tu saberás que o vento não se prende. 

 
E não terás nas tuas mãos de carcereiro 

O sol que mora nas canções que nós cantamos 
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Nem estas uvas penduradas nas palavras 
Tu que servis as pretendeste ou escravas 

 
Em silêncios de morte e de convento 

Tu ouvirás na língua que traíste 
Palavras como o fogo como o vento 

Estas palavras com que Portugal resiste 
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