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APRESENTAÇÃO

A Cultura assume um papel determinante na vida de qualquer comunidade.

Apostar na continuidade de iniciativas culturais e diversificadas, dedicadas à fruição

cultural e à qualidade de vida de todos, preservar e honrar o património histórico,

material e imaterial, destacar a importância da cultura como factor de desenvolvimento

económico tem sido desígnio da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana.

Temos apostado numa oferta cultural intensa, diversificada e de qualidade, fruto

não apenas do trabalho da Junta de Freguesia, na promoção direta de iniciativas, como

também do inestimável labor dos agentes culturais locais, nossos parceiros de

excelência, e de outras parcerias que temos vindo a estabelecer com agentes da cultura

de âmbito nacional.

A constante proximidade entre a autarquia, na pessoa da Presidente, e os diversos

parceiros culturais, sejam mais ou menos eruditos, demonstra o interesse e a vontade de

fazer mais e melhor e incentivar cada um, dentro da sua área cultural.

Esta freguesia é rica em Associações e Coletividades, onde a cultura é bem

visível em todas as atividades, nos seus aniversários, nas suas festas e na diversidade de

temas apresentados no teatro, na dança, nos coros e outros.

A Junta de Freguesia tem-se empenhado na batalha a favor da sensibilização e

requalificação das ruínas romanas de Freiria, importante polo de aprendizagem cultural

do património histórico-arqueológico.

No mandato anterior, a Junta de Freguesia apoiou a publicação de 100 Noites

com Poemas, livro que deu conta do que foram essas tertúlias poéticas realizadas na

Biblioteca Municipal; a obra foi apresentada a 9 de Abril de 2017, no âmbito da Feira

Medieval, outro evento em que a vertente histórico-cultural esteve bem presente, que

nesse ano conheceu a 2ª edição e em que o Executivo da Junta achou por bem galardoar

com medalhas de mérito personalidades que à população têm prestado serviços nos

domínios da cultura, associativismo, empreendedorismo, ação social, voluntariado e

segurança.

Promoveu a abertura ao público, a 18 de Maio de 2013, do Espaço Museológico

Ilídio Carapeto, inauguração assinalada pela apresentação do livro, de Pepita Tristão, O

Engenho Humano e a Arte de Navegar – Embarcações de Ilídio Carapeto, uma edição

da Junta.



Foram também apoiadas as edições de três novos livros saídos do engenho de

Celestino Costa: Os Nomes e as Alcunhas das Pessoas dos Meus Livros (Março de

2013), Dos Outros para Mim (Maio de 2014) e Contos Recontados (Junho de 2015).

Homenageámos também o cantor e compositor Carlos Paião e o cantor João

Aguardela, que viveram em S. Domingos de Rana. Destas duas personagens realizaram-

se exposições no salão da Junta sobre as suas vidas e um concerto, muito apreciado, em

que atuaram nomes da canção portuguesa.

No âmbito da programação cultural, apostamos na promoção e dinamização,

incentivando a produção e a criação artística local, numa dinâmica de articulação entre as

diferentes áreas da cultura.

Fernanda Gonçalves
Presidente da Junta de Freguesia



Pela Poesia até à Cultura!

De dois preconceitos parecem padecer amiúde os que são chamados a exercer

cargos públicos. Um, mais genérico e mais generalizado: a Cultura não dá dinheiro, não

é bom investimento, não merece a pena gastar cera com tão ruim defunto. O outro, típico

dos que perfilham uma posição mais condescendente: sim, está bem, Cultura podemos

dar-lhe alguma atenção, mas isso de Poesia, Dança, Música, Bailado… é para um escol

da população e não será para essas veleidades que nós fomos eleitos.

Claro, logo após o 25 de Abril. a primeira preocupação foi satisfazer as

necessidades básicas: o saneamento, as rodovias, o abastecimento de água e de

electricidade. Satisfeitos, porém, esses objectivos ou mesmo concomitantemente ao

desenvolvimento dessas urgentes diligências, vozes se levantaram, aqui e ali, a

preconizar maior atenção à Cultura como forma de educar o Homem, de o instruir, de o

ajudar a ser mais senhor do seu destino. Como assim? Não bastaria incentivar ao

desporto e à prática do exercício físico? Sabe-se bem que não, porque desde sempre o

Homem bailou e cantou por ocasião de confraternizações e solenidades, desde sempre a

beleza da Palavra o acompanhou, não fora essa a primeira afirmação consignada no

Evangelho de S. João: «No princípio era o Verbo…».

Podemos, por conseguinte, considerarmo-nos privilegiados os que somos

munícipes de Cascais, porque – ainda antes da Revolução – não se achou melhor forma

de comemorar os 600 anos de elevação de Cascais a vila do que a publicação de uma

série de livros sobre os mais variados aspectos do concelho: a vegetação, a história, a

geologia, as fortalezas, os vestígios da Pré-História… E, nesse mesmo ano de 1964, se

pensou na divulgação do artesanato como património imaterial (uma expressão na altura

ainda por completo desconhecida) – «Portugal pelas mãos do seu Povo», como eu

chamei às Feiras do Artesanato promovidas pela Junta de Turismo da Costa do Sol. E

também essa Junta de Turismo, aplicando bem os dinheiros que recebia da concessão do

Jogo, cedo criou uma galeria de exposições (a educação pela Arte) e patrocinou, sem

rodeios, os Cursos Internacionais de Música da Costa do Sol, concomitantemente com

um Festival de Música, que nos trazia os vultos internacionalmente mais célebres dessa

nobre Arte. Com altos e baixos, idêntica política foi mantendo o Executivo camarário,

mormente com vultos da Cultura como vereadores desse pelouro, como foi o caso de

Sousa Lara, Igrejas Caeiro e José Jorge Letria.



Temos hoje uma orquestra residente (a Orquestra de Câmara de Cascais- Oeiras),

um conservatório de música, uma orquestra sinfónica, várias escolas de dança, entre as

quais duas, de renome internacional, ambas na freguesia de S. Domingos de Rana: a,

bem conhecida, de Ana Manjericão, e a Academia Sullydance, mais recente, que se

formou no Complexo Desportivo e hoje já alargou os horizontes e está num espaço

próprio, alugado para o efeito, e que organizou, em 2017, o I Festival de Dança de São

Domingos de Rana.

As juntas de freguesia não quiseram ficar atrás e, nos seus boletins, mencionavam

as iniciativas de âmbito cultural que os seus (habituais) magros recurso permitiam

apoiar. Também os boletins acabaram por ter o seu tempo, mas ficaram, por exemplo, as

salas de exposições. O escultor Óscar Guimarães dera, por assim dizer, o pontapé de

saída, criando, na sede renovada da Junta de Cascais uma galeria a que chamou, com

saber, JF, a que de pronto acorreram inúmeros artistas. A Junta do Estoril – também de

instalações renovadas – passou a ter igualmente uma galeria com actividade incessante, o

mesmo acontecendo, mais esporadicamente, porém, em S. Domingos de Rana.

Dir-se-á, todavia, que foi a Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana que –

para além do incondicional apoio às intervenções arqueológicas na villa romana de

Freiria dentro das suas limitadas possibilidades – mais atenção deu a um sólido programa

editorial, em parceria com a Associação Cultural de Cascais. Creio, aliás, sem medo de

errar, que será a Junta de Freguesia do país com maior número de edições feitas, quer no

âmbito da criação literária (designadamente dos poetas ditos ‘populares’ aqui residentes)

quer mesmo de obras de teor patrimonial. Estou a recordar Tires, Terra de Canteiros, da

autoria de José Luís Sabido, editada em 2003, e mesmo um livro de poemas como A

Minha Terra e Eu, de Celestino Costa, com duas edições esgotadas, em 1992 e 1995,

retrata saborosamente a vida na freguesia em meados do século passado.

Foi, no entanto, no âmbito da organização de Jogos Florais que a Junta de

Freguesia S. Domingos de Rana ganhou jus a um lugar cimeiro no panorama das juntas

do território nacional, porque ainda não se pensara em iniciativa desse teor a nível de um

órgão autárquico tradicionalmente ligado apenas a questões tão comezinhas do cotio dos

seus fregueses como atestados de residência ou declarações de pobreza… Pelo seu

âmbito nacional e por não se terem regateado as verbas consideradas necessárias para

todos aqueles pormenores que dão prestígio a um empreendimento assim,

designadamente a publicação, em tempo oportuno, dos textos premiados, os Jogos

Florais aqui promovidos elevaram bem alto o nome de S. Domingos de Rana.

Ufana-se a Junta de contar, por isso, no seu palmarés as seguintes publicações:

Liberdade, Pão de Abril, colectânea dos textos premiados nos I Jogos Florais (1997);

Maio em Flor Luta Canção (II Jogos Florais, 1998); Armas em Cravos Floriram (III,



1999); O Homem e a Vida (IV, 2000); Novo Tempo Nova Era (V, 2001); Família (VI,

2002); Cidadania (VII, 2003); O Aroma das Palavras (VIII, 2004); O Sonho também se

Agarra (IX, 2005); Na Juventude… o Futuro (X, 2006).

No ano de 2007, importa referir, ensaiou-se uma nova modalidade, que se

verificou depois não ter sido a melhor opção: em vez de se premiarem as modalidades de

quadra, poesia lírica, conto e ensaio, pensou-se na possibilidade de se premiar um livro,

eventualmente de poemas, sem tema obrigatório. Premiado e publicado foi, nesse

contexto, o livro Urbanos, de Luís de Aguiar.

Uma nota transparece dos títulos indicados, que correspondem ao tema

obrigatório em cada uma das edições dos Jogos: houve sempre a preocupação de fazer

reflectir sobre uma realidade altamente vinculada à prática e ao pleno usufruto do que

hoje se chama cidadania, ou seja, o efectivo empenhamento do Homem enquanto

membro de uma comunidade. Foi, a princípio, tudo o que se relacionava com a

necessidade de melhor compreender o significado da Revolução dos Cravos e, de

seguida, a maior atenção ao Outro.

Ficara, pois, por publicar o que, nesta série, fora a última iniciativa: os XI Jogos

Florais, em 2008, subordinados ao tema Este Mar que nos Abraça. De novo em parceria

com a Associação Cultural de Cascais – parceria, aliás, que nunca se interrompera e fica

patente em publicações posteriores – optou-se, agora, pela inserção do livro, em formato

digital, tanto na página da Junta como na da Associação Cultural de Cascais. Constitui

também essa uma forma expedita de fazer chegar a publicação rápida e eficazmente a um

público mais vasto do que aquele que a edição de 500 ou mesmo de 1000 exemplares

proporcionaria.

Regozijamo-nos, pois, como associação de defesa e divulgação do património

cascalense – neste caso, de um património imaterial bem cheio de significado – por a

Senhora Presidente, Profª Fernanda Gonçalves, com a clarividência que lhe é peculiar,

ter aceitado de imediato a nossa proposta de se concretizar a iniciativa. Bem haja por,

mais uma vez, ter demonstrado, em consonância com o seu Executivo, um espírito de

abertura que nem sempre é fácil de encontrar. Parabéns!

Cascais, 14 de Fevereiro de 2018

           Associação Cultural de Cascais



Associação Cultural de Cascais

Caminho da Boa Esp`rança,

Menos azul, menos puro,

Este Mar que nos alcança

Mais que Passado... é Futuro!

“Pigmeu”

José António Palma Rodrigues

ALJUBARROTA

_____________1º PRÉMIO



Este mar que nos abraça

Tem no leme um timoneiro

Que leve Paz a quem faça

Do Amor... o seu veleiro!

“Rima Poética”

Renato Manuel Bravo Valadeiro

ESTREMOZ

_____________2º PRÉMIO



Por ter o mar a seus pés

meu País foi marinheiro:

Foi no dorso das marés

que abraçou o mundo inteiro.

“Argonauta”

Cândido Manuel de Oliveira da Velha

S. DOMINGOS DE RANA

_____MENÇÃO HONROSA



E

RA UMA VEZ O MAR ...

Era uma vez o mar, o mar salgado,

O mar que foi sustento e foi caminho,

O mar dos vendavais, o mar daninho,

O mar do nosso medo e tão amado.

Era uma vez o mar, o mar cantado

Nas noites de acalmia ou burburinho,

O mar da vida ou morte, o mar sozinho,

Bailado com o vento o seu bailado.

Era uma vez o mar, no seu abraço,

O sonho feito agruras e cansaço,

Martírio, bebedeira ou ganha-pão;

Bendito seja o mar, bravo ou sereno,

Ontem como Hoje e Sempre, o doce aceno,

Penhor dum Amanhã feito paixão.

“Mário Florival”

 Joaquim Conceição Barão Rato

BEJA

_____________1º PRÉMIO



NAUFRÁGIO

Senhora das Ondas protege o meu filho

que em lençóis de espuma repousa os cansaços,

pois que o mar o guarda nos seus verdes braços

por entre os corais da dor eu partilho.

Ó Virgem das Ondas do mar andarilho,

se ele tiver frio tapa-o com sargaços,

cobre-o com Teu manto de algas e laços,

quando tiver medo mostra-lhe o Teu brilho.

Toma conta dele minha Virgem-Mãe!

como protegeste, um dia, em Belém

o Teu Deus-Menino, na gruta da Esp`rança.

Se o mar o embala nos braços de sal,

E eu rezo por ele junto ao areal,

protege o meu filho que no mar descansa...

“Ondina”

Maria Isabel Palma da Cruz

VENDAS NOVAS

_____________2º PRÉMIO



DOCE VISÃO

Vejo o mar, ao longe, calmo e tão lindo

Como azul de arco-íris na tempestade,

Mar que é tão grande, um oceano infindo

Que leva e traz mensagens de saudade.

Beija as praias que as águas vão cobrindo

De ondas mansas a espumar vaidade,

Deste meu país onde o sol vai sorrindo

Em todas as manhãs de claridade.

As areias coloridas de dourados

Ocultam, de olhares, os namorados

Que ali se refugiam de quem passa,

Por isso, não me canso da cambraia

Das ondas que este mar rola na praia,

Este mar, este mar que nos abraça.

“Visionário”

António José Barradas Barroso

PAREDE

____MENÇÃO HONROSA



ENTRE DUAS MARÉS

A praia está deserta. O Mar descansa.
Gaivotas são paisagem, pouco mais.
Percorre o meu olhar a onda mansa,
A vida tal e qual... Recua, avança...
É este Mar o tal dos vendavais?

É este que destrói, que fere e mata,
Que veste a viuvez de negro e dor?
Diria eu que não e que é bravata
Aquela sua voz tão insensata
Que faz tremer de medo o pescador.

Não, este Mar que beija ora meus pés
Não pode ser o outro, o assassino!
A fúria que lhe vem com as marés
Já me varreu um dia do convés
Do barco em que talhei o meu destino.

O barco de uma vida a navegar,
Ai como dói se a onda é furiosa!...
Mas há que resistir, há que lutar
Até novas marés, o outro Mar,
Aquele que sonhamos cor de rosa.

............................................................

... A praia está deserta. O Mar descansa.
Nesse gesto de amor com que me abraça
Eu sinto-lhe os sargaços da bonança,
Aquele cheiro a sal!... Recua, avança...
Entre marés a vida passa.

“Malaquias”

José António Palma Rodrigues

ALJUBARROTA

_____________1º PRÉMIO



REQUIEM

Acaba-se o pranto, o riso, esta espera,
a dor da paixão que nunca se acalma,
acaba-se o verso, o sonho, a quimera,
o sol do futuro que há na Primavera
e as aves que voam no céu da minha alma.

Acaba-se a luta pela côdea do pão,
a casa em ruínas, o bem do salário,
a bandeira gasta desta solidão,
a luz das estrelas que eu trago na mão
e o homem do povo com seu jeito operário.

Acaba-se o resto da minha utopia,
o grito de raiva, liberto, sem peias,
a estrofe imatura desta poesia
que põe no meu sangue um rio de magia
a correr, sem rumo, pelas minhas veias.

Acaba-se o verso que há dentro de mim,
o prazer da vida, o medo, os fracassos,
a giesta em flor, campos de alecrim,
acaba-se tudo... mas nunca tem fim
este Mar de Esperança que me traz nos braços.

“John”

Helena Luísa Miranda Coentro

CORROIOS

____MENÇÃO HONROSA



Ao mar
(e a todos os poetas que o trazem nos versos)

“Quando eu morrer voltarei para buscar
os instantes que não vivi junto do mar.”

SOPHIA DE MELLO BREYNER

Poetas do meus país que sempre cantaram o mar. Desde o rio Minho até às águas
verdejantes da ria Formosa, onde deslizam, junto aos versos de oiro dos nossos poetas,
os barcos que lembram brancas gaivotas que enchem de esperança os olhos de todos os
pescadores que enfrentam o oceano na busca do pão sagrado para os seus filhos.

“Seja a bem ou seja a mal
eu juro que hei-de passar,
porque as naus de Portugal
não são naus de recuar.
Eu sou Bartolomeu Dias
Nada me pode parar.”

MANUEL ALEGRE

Porque a fúria do mar não faz esmorecer a valentia do arrais que a enfrenta com
toda a sua força e dignidade. Sem máscaras nem subterfúgios. Despido de mentira.
Apenas tendo para se defender as suas mãos calejadas, vazias de anéis, as redes já gastas
e a derradeira arma de combate: a coragem que Deus lhe deu para moldar as forças da
natureza...

“... quando penso no mar, o mar regressa
a certa forma que teve em mim
que onde ele acaba, o coração começa.”

VITORINO NEMÉSIO

Este luso coração marinheiro, dolorosamente sangrando quando vê o mar
ofendido por tantas mãos criminosas que não o respeitam, conspurcando as suas águas
com marés de crude e os mais variados detritos, deixando os peixes agonizantes
debatendo-se nas margens poluídas, em espasmos de agonia...

____MENÇÃO HONROSA



“Não corre o Tejo, o vento não respira,
Lobo não uiva, mocho não pranteia,
E o doce rouxinol que amor inspira
Não trina afagos, nem a rã vozeia.”

MANUEL MARIA BARBOSA DU BOCAGE

Apaguem esta dor, poetas, com versos de paz e, abraçados pelo mar, contem-me
histórias dos portugueses de Quinhentos, de ninfas e das caravelas de outrora que me
fazem lembrar outras “Caravelas”, as de Florbela...

“Caravelas doiradas a bailar...
Ai quem me dera as que eu deitei ao mar!
As que eu lancei à vida, e não voltaram.”

FLORBELA ESPANCA

Nessas caravelas embarcou, num dia longínquo, a alma do meu povo. Este povo
feito de homens irmanados eternamente com o oceano e aterra coberta pelo seu manto de
sal...

“E o Homem que aqui chega fica mudo
perante este painel de Nada e Tudo
ao ver o mar em comunhão.”

JOÃO BAPTISTA COELHO

Na sagrada comunhão que existe no abraço fraternal do mar com todos aqueles o
cruzam honrado a gesta lusitana dos meus egrégios antepassados, que continua viva na
força deste de mãos nuas, mas teimosamente a dobrar o Cabo das Tormentas, para
vencer a fome que é o novo Adamastor...

“... Os olhos encovados, e a postura
Medonha e má e a cor terrena e pálida;
Cheios de terra e crespos os cabelos
A boca negra, os dentes amarelos.”

LUÍS VAZ DE CAMÕES

E será contra esta sombra ameaçadora que os viajantes do sonho continuam a
lutar enquanto vão remendando, com os fios dourados do sol do meu país, as redes da
coragem com que hão-de desbravar as marés do pão.

Os heróis do presente, sem taças nem medalhas (a não ser as dos seus dedos
calejados) que, nas margens de qualquer rio, cantam o meu país de barcos e distâncias
ainda a sonhar viagens...



“Poveireinhos! Meus velhos pescadores!
na água quisera com vocês morar:
trazer o grande gorro de três cores
mestre da lancha “Deixem-nos passar!”

ANTÓNIO NOBRE

Deixem-nos passar para seguirem viagem nesta terra toda debruada com o verde
do Atlântico acordando as madrugadas do futuro, neste cais sem regresso onde embarcou
tanta vida para naufragar num mar de angústia, escutando, ao longe, a voz salgada do
vento soprando com prenúncios de amargura...

“Ó mar salgado, quanto do teu sal
são lágrimas de Portugal.”

FERNANDO PESSOA

Esse mar imenso... que também pertenceu ao meu avô pescador quando fazia dos
remos o seu arado, abrindo leivas de esperança nas águas do rio Tejo em alvoroço. Hoje,
ao recordar a sua figura majestosa, sentado no seu velho barco de herança, acho que ele
faz parte integrante de todas as lutas do meu povo marinheiro. A mesma coragem. A
mesma intensidade e vontade de viver, mesmo quando a sombra da morte o envolvia nos
seus braços de penumbra.

O mar com a sua grandiosidade transbordava da alma generosa desse meu avô
pescador que sempre o enfrentou numa luta leal e digna. A esperança nunca o
abandonava quando se encontrava à beira de naufragar na imensa solidão que o cercava
com o seu manto verde. Amava o mar como se ele fosse o sangue das suas veias. Era
bom sentir a brisa marítima na sua pele salgada e crestada pelo sol.

Lembro-me quando ele saía de madrugada para a faina do mar, usando a camisa
gasta e cerzida pelas mãos enrugadas da minha avó eternamente vestida de luto e
saudade. Saudade dolorida do seu filho, novo ainda, que o mar levou abraçado numa
hora de má sorte.

Também o meu avô carregava essa dor no fundo do peito, mas continuava,
corajosamente, tecendo redes e projectos na margens do rio Tejo, trazendo praias
douradas no fundo dos seus olhos do oceano, gaivotas brancas a voarem no céu da alma
de pescador, e todos os chamamentos marítimos a cantar-lhe na pele...

“O meu sabor é diferente
provo-me e saibo-me a sal.
Não se nasce impunemente
Nas praias de Portugal.”

ANTÓNIO GEDEÃO

“Marimar”

Helena Luísa Miranda Coentro

CORROIOS



O MAR QUE NOS ABRAÇA

Há muitos anos, vivia na ilha do Pico uma rapariga que se chamava Salsa.
A Salsa vivia com a sua mãe e com a sua cadela a Pipa. Ela ia todos os dias para

a mesma praia com sua cadela, que se encontra mesmo à frente de casa. Houve um dia
que ela foi passear e encontrou uma praia deserta.

A praia era de areia branquinha como a neve e fininha como a farinha. A água do
mar era brilhante como um diamante, limpa e nada poluído. À beira do mar havia muitos
búzios, conchinhas, caracóis do mar, pedrinhas e cavalos-marinhos secos.

A menina foi em direcção a estas relíquias e delicadamente apanho-as uma por
uma para dentro de um dos sacos, mas as pedrinhas para outro saco. As pedrinhas
serviam para ela deitar ao mar quando estava aborrecida.

Ela um dia encontrou um senhor, que era pescador e que veio ter com ela com a
conversa que era pai da Salsa. Ela que nunca tinha ouvido falar do seu pai não sabia o
que pensar. Foi falar com a mãe, e ela disse-lhe que era impossível o tal pescador ser pai
dela, porque o pai dela tinha morrido numa tempestade no mar, e que nenhum dos
pescadores tinha sobrevivido.

Ela foi falar com o tal pescador que dizia ser pai dela e disse-lhe que era
impossível. Que era melhor ir ao médico, porque o senhor estava com alucinações.

O senhor continuava a dizer que não estava maluco nem com alucinações. O
pescador. O pescador começou a chorar. Só dizia que durante dezasseis anos toda a
população dizia que ele era maluco, por não saber da sua família.

Ele então contou à Salsa que tinha sido o único pescador a ser salvo, que mais
ninguém se tinha salvado, tinha engolido muita água e não se lembrava de nada. Ela
disse como é que ele poderia provar que era pai dela. Fizeram os testes e o tal pescador
era mesmo pai dela. O que ela ainda não sabia é que o pai estava quase a morrer, com
uma doença incurável. A última coisa que o pai lhe disse foi:

‒ Nunca te esqueças da expressão “O mar que nos abraça”, e por isso é que
passado dezasseis anos o mar nos fez voltar a encontrar. O mar quando gosta de nós é
nosso amigo, ajuda-nos a encontrar quem nós queremos.

Por o pai ter aparecido, é que a Salsa a partir da morte do pai ia todos os dias
tomar banho ao mar da praia deserta e dizia:

Abraça-me mar, como és meu amigo! Trouxeste o meu pai de volta! Adoro-te!

“Nocha”

Leonor Chaves Fraga

LINDA-A-VELHA

_____________ 2º PRÉMIO



ESTE MAR QUE NOS ABRAÇA

Ai, este Mar...

Que varre anseios
Gravados na areia

Levando-os para bem longe
Das nossas costas.

Ai, este Mar...

Amigo fiel,
Amigo aconchegante...
Não necessita de falar,

Simplesmente presenciar
O nosso desalento.

Ai, este Mar...

Cuja música das suas ondas
Embala mossas almas.

Cuja calma
Nos leva para além...

Ai, este Mar...

Que ensinamentos no dá:
Depois das ondas tumultuosas
Tudo se nos acaba em espuma.

Ai, este mar...

Que nos vê dormir
Todas as noites.

Que todas as manhãs lá está
Para nos abraçar,
Amparando-nos,

Entre os seus grandiosos braços...

Ai, este Mar...

Cujo brilho ilumina nossos olhos
Guiando a nossa longa caminhada...

“Sonhadora”
Ana Patrícia Antunes

S. DOMINGOS DE RANA

_____________2º PRÉMIO



OS SEGREDOS DO MAR

Sentada no sofá, algo de estranho comigo a acontecer, estou sonhando, sem

adormecer, que...

Fui veranear com a minha família e, chegando lá, comecei a observar o sol

se pôr, um verdadeiro esplendor. Neste momento ouço um barulho e sinto-me

atraída. Em seguida, ao me aproximar, vejo que eram as ondas do mar.

Como era lindo!

Que alegria! Um dos meus mais felizes dias! A água salgada, meus pés

acaricia, uma sensação nova eu sentia.

Meu coração, de felicidade parece que está abrindo alto tão gostoso que

jamais pensei estar sentido.

Os segredos do mar estou descobrindo, belezas infinitas, destas que quase

não se acredita.

Desperto deste sonho, quando alguém grita:

‒ Vem, vamos  pescar!

Entro em um barco, é noite e começamos a pescar. O brilho da lua sobre o

mar me envolve, meu olhar tornar-se distante, começo a sonhar novamente.

Da praia estamos distantes. É emocionante! O mar parece minha alma

lavar.

Estonteante! É “este mar que nos abraça”, levando-me a sonhar sem sair do lugar.

“Ani”

Mariani Araújo da Silva

S. JOSÉ DO NORTE, BRASIL
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