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A turma TPA 21 A, no dia 9 de fevereiro, declamou alguns 

poemas de Miguel Torga e Manuel Alegre 
 

 

  

 

MIGUEL TORGA 

Adolfo Correia da Rocha, conhecido pelo 

pseudónimo Miguel Torga, foi um dos mais 

influentes poetas e escritores portugueses 

do século XX. Torga destacou-se como 

poeta, contista e memorialista, mas 

escreveu também romances, peças de 

teatro e ensaios. 

 

 

MANUEL ALEGRE 

Manuel Alegre de Melo Duarte, nascido em 

1936, é um escritor, um poeta e um homem 

envolvido na vida política de Portugal. É 

conhecido pela sua obra rica e 

multifacetada, com títulos como Praça da 

Canção, Alma, O Canto e as Armas, Cão 

Como Nós, entre outros. 

 

 

 

  



 

 

SELEÇÃO DE SELEÇÃO DE POEMAS 

 

 

 



 

Recomeça.... 

 

Se puderes 

Sem angústia 

E sem pressa. 

E os passos que deres, 

Nesse caminho duro 

Do futuro 

Dá-os em liberdade. 

Enquanto não alcances 

Não descanses. 

De nenhum fruto queiras só metade. 

 

E, nunca saciado, 

Vai colhendo ilusões sucessivas no pomar. 

Sempre a sonhar e vendo 

O logro da aventura. 

És homem, não te esqueças! 

Só é tua a loucura 

Onde, com lucidez, te reconheças... 

 

“Sísifo” 

MIGUEL TORGA 

 

 



 

 
Apetece cantar, mas ninguém canta. 

Apetece chorar, mas ninguém chora. 

Um fantasma levanta 

A mão do medo sobre a nossa hora. 

 

Apetece gritar, mas ninguém grita. 

Apetece fugir, mas ninguém foge. 

Um fantasma limita 

Todo o futuro a este dia de hoje. 

 

Apetece morrer, mas ninguém morre. 

Apetece matar, mas ninguém mata. 

Um fantasma percorre 

Os motins onde a alma se arrebata. 

 

Oh! maldição do tempo em que vivemos, 

Sepultura de grades cinzeladas, 

Que deixam ver a vida que não temos 

E as angústias paradas! 

 

“Dies Irae” 

MIGUEL TORGA 



 

          “Letra para um hino” 

                   MANUEL ALEGRE 

 

  É possível falar sem um nó na garganta 

é possível amar sem que venham proibir 

é possível correr sem que seja fugir. 

Se tens vontade de cantar não tenhas 

medo: canta. 

 

É possível andar sem olhar para o chão 

é possível viver sem que seja de rastos. 

Os teus olhos nasceram para olhar os 

astros 

se te apetece dizer não grita comigo: não. 

 

É possível viver de outro modo. É 

possível transformares em arma a tua 

mão. 

É possível o amor. É possível o pão. 

É possível viver de pé. 

 

Não te deixes murchar. Não deixes que te 

domem. 

É possível viver sem fingir que se vive. 

É possível ser homem. 

É possível ser livre livre livre. 

 



 

 

 



 



 

   

Se me desta terra for 

eu vos levarei amor. 

Nem amor deixo na terra 

que deixando levarei. 

 

Deixo a dor de te deixar 

na terra onde amor não vive 

na que levar levarei 

amor onde só dor tive. 

 

Nem amor pode ser livre 

se não há na terra amor. 

Deixo a dor de não levar 

a dor de onde amor não vive. 

 

E levo a terra que deixo 

onde deixo a dor que tive. 

Na que levar levarei 

este amor que é livre livre. 

 

“Sobre um 

mote de 

Camões” 
 

MANUEL ALEGRE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   



Contar-te longamente as perigosas 

coisas do mar. Contar-te o amor ardente 

e as ilhas que só há no verbo amar. 

Contar-te longamente longamente. 

 

Amor ardente. Amor ardente. E mar. 

Contar-te longamente as misteriosas 

maravilhas do verbo navegar. 

E mar. Amar: as coisas perigosas. 

 

Contar-te longamente que já foi 

num tempo doce coisa amar. E mar. 

Contar-te longamente como doi 

 

desembarcar nas ilhas misteriosas. 

Contar-te o mar ardente e o verbo amar. 

E longamente as coisas perigosas. 

“Coisa Amar” 

MANUEL ALEGRE 

 

 


