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1.º CICLO - TEXTO 1 
 

O rapaz, louco de curiosidade, não conseguiu ficar quieto mais tempo. Deu um salto e agarrou a menina. 

- Ai, ai, ai! Que desgraça! Gritava ela. 

O polvo, o caranguejo e o peixe tinham desaparecido, aterrorizados, num abrir e fechar de olhos. 

- Ó polvo, ó caranguejo, ó peixe, acudam-me, salvem-me – gritava a Menina do mar. 

Então o polvo, o caranguejo e o peixe, apesar de estarem cheios de medo, saíram detrás das algas onde se 

tinham escondido, e começaram a tentar salvar a Menina. Faziam o podiam: o polvo trepava pelas pernas 

do rapaz, o caranguejo com as suas tenazes belisca-lhe os pés, o peixe mordia-lhe nas canelas. Mas o 

rapaz era maior e tinha mais força, deu-lhes alguns pontapés e fugiu para longe com a Menina do mar que 

continuava a chamar: 

- Ó polvo, ó caranguejo, ó peixe! 

- Não grites, não chores, não te assustes – dizia o rapaz. Eu não te faço mal nenhum. 

- Eu sei que me vais fazer mal. 

- Que mal é que eu hei-de fazer a uma menina tão pequenina e tão bonita? 

- Vais-me fritar - disse a Menina do mar. E pôs-se outra vez a chorar e a gritar: - Ó polvo, ó caranguejo, ó 

peixe! 

- Eu fritar-te! Para quê? Que ideia tão esquisita! - disse o rapaz espantadíssimo. 

- Os peixes dizem que os homens fritam tudo quanto apanham. 

O rapaz pôs-se a rir e disse: 

- Isso são os pescadores. Os pescadores é que apanham os peixes para os fritar. Mas eu não 

sou pescador e tu não és um peixe. Não te quero fritar nem te quero fazer mal nenhum. Só te 

quero ver bem, porque nunca na minha vida vi uma menina tão pequeno e tão bonita. E quero 

que me contes quem tu és, como é que vives, o que e que fazes aqui no mar e como é que te 

chamas.                     

                                                         In “A Menina do Mar” 

Sophia de Mello Breyner Andresen 
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1.º CICLO - TEXTO 2 
 

No dia seguinte, logo de manhã. o rapaz foi ao seu jardim e colheu uma rosa encarnada muito 

perfumada. Foi para a praia e procurou o lugar da véspera. 

-Bom-dia, bom-dia, bom-dia - disseram a Menina, o polvo, o caranguejo e o peixe. 

-Bom-dia - disse o rapaz. E ajoelhou-se na água, em frente da Menina do Mar. 

- Trago-te aqui uma flor da terra - disse; chama-se uma rosa. 

É linda, é linda - disse a Menina do Mar, dando palmas de alegria e correndo e saltando em roda da rosa. 

- Respira o seu cheiro para veres como é perfumada. 

A Menina pôs a sua cabeça dentro do cálice da rosa e respirou longamente. Depois levantou a cabeça e 

disse suspirando: 

- É um perfume maravilhoso. No mar não há nenhum perfume assim. Mas estou tonta e um bocadinho 

triste. As coisas da terra são esquisitas. São diferentes das coisas do mar. No mar há monstros e perigos, 

mas as coisas bonitas são alegres. Na terra há tristeza dentro das coisas bonitas. 

- Isso é por causa da saudade - disse o rapaz. 

- Mas o que é a saudade? - perguntou a Menina do Mar. 

- A saudade é a tristeza que fica em nós quando as coisas de que gostamos se vão embora. 

- Ai! - suspirou a Menina do Mar olhando para a Terra. Por que é que me mostraste a rosa? Agora estou 

com vontade de chorar. 

O rapaz atirou fora a rosa e disse: 

- Esquece-te da rosa e vamos brincar. 

                                                             In “A Menina do Mar” 

Sophia de Mello Breyner Andresen 
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1.º CICLO - TEXTO 3 
 

E assim o rapaz e a Menina do Mar passaram o resto da manhã a fazer planos para a 

aventura do dia seguinte. Até que a maré subiu e o rapaz foi-se embora. 

No outro dia o rapaz veio para as rochas com o balde. Vinha muito alegre, entusiasmado 

com o seu projecto, cantando e dando saltos. Mas quando chegou à poça de água 

encontrou a Menina do Mar com um ar muito desesperado e o polvo, o caranguejo e o 

peixe todos três com cara de caso. 

- Bom-dia - disse o rapaz. Trago aqui o balde. Vamos embora depressa. 

- Eu não posso ir - disse a Menina do Mar. E desatou a chorar como uma fonte. 

- Mas porquê? - perguntou o rapaz. 

- Por causa dos búzios. Os búzios têm muito bom ouvido, ouvem tudo, são os ouvidos 

do mar. E ouviram as nossas conversas e foram contá-las à Raia que ficou furiosa e 

agora eu já não posso ir contigo. 

- Mas a Raia não está aqui. Mete-te dentro do balde e vamos embora depressa. 

- É impossível - disse a Menina do Mar. A Raia ordenou aos polvos que não me 

deixassem passar. As rochas estão cheias de polvos escondidos que nós não vemos, mas 

que nos vêem e espiam cada um dos nossos gestos. Tenho que te dizer adeus para 

sempre. Amanhã já não volto aqui porque a Raia, para me castigar de eu ter querido 

fugir, decidiu que esta noite ao nascer da Lua eu serei levada pelos polvos, para uma 

praia distante, que eu não sei como se chama, nem onde fica. E nunca mais nos 

poderemos encontrar. 

- Vamos experimentar fugir - disse o rapaz. Eu com as minhas duas pernas corro mais 

do que os polvos com os seus oito braços, que nem são braços nem são pernas. 

E, tendo dito isto, pôs a Menina do Mar dentro do balde e pôs-se a correr. Mas, no 

mesmo instante, as rochas cobriram-se de polvos. Para qualquer lado que ele olhasse só 

via polvos. Procurou uma aberta por onde passar mas não havia nenhuma.  

                                                 In “A Menina do Mar” 

Sophia de Mello Breyner Andresen 
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1.º CICLO 

 

1.º CICLO - TEXTO 4 
 

Passaram dias e dias. O rapaz voltou muitas vezes às rochas mas nunca mais viu a Menina nem 

os seus três amigos. Era como se tudo tivesse sido um sonho. 

Até que chegou o Inverno. O tempo estava frio, o mar cinzento e chovia quase todos os dias. E 

numa manhã de nevoeiro o rapaz sentou-se na praia a pensar na Menina do Mar. 

E enquanto assim estava viu uma gaivota que vinha do mar alto com uma coisa no bico. Era 

uma coisa brilhante que reflectia luz e o rapaz pensou que devia ser um peixe. Mas a gaivota 

chegou junto dele, deu urna volta no ar e deixou cair a coisa na areia. 

O rapaz apanhou-a e viu que era um frasco cheio duma água muito clara e luminoso. 

- Bom-dia, bom-dia - disse a gaivota. 

- Bom-dia, bom-dia - respondeu o rapaz. Donde é que vens e porque é que me dás este frasco? 

- Venho da parte da Menina do Mar - disse a gaivota. Ela manda-te dizer que já sabe o que é a 

saudade. E pediu-me para te perguntar se queres ir ter com ela ao fundo do mar. 

- Quero, quero - disse o rapaz. Mas como é que eu hei-de ir ao fundo do mar sem me afogar? 

- O frasco que te dei tem dentro suco de anémonas e suco de plantas mágicas. Se beberes agora 

este filtro passarás a ser como a Menina do Mar. Poderás viver dentro da água como os peixes e 

fora da água como os homens. 

- Vou beber já - disse o rapaz. 

E bebeu o filtro. 

Então viu tudo à sua roda tornar-se mais vivo e mais brilhante. Sentiu-se alegre, feliz, contente 

como um peixe. Era como se alguma coisa nos seus movimentos tivesse ficado mais livre, mais 

forte, mais fresca e mais leve. 

                                                 In “A Menina do Mar” 

Sophia de Mello Breyner Andresen 
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2.º CICLO - TEXTO 1 
 

NOITE DE ABRIL 

 

Hoje, noite de Abril, sem lua, 

A minha rua 

É outra rua. 

 

Talvez por ser mais que nenhuma escura 

E bailar o vento leste 

A noite de hoje veste 

As coisas conhecidas de aventura. 

 

Uma rua nova destruiu a rua do costume. 

Como se sempre nela houvesse este perfume 

De vento leste e Primavera, 

A sombra dos muros espera 

 

Alguém que ela conhece. 

E às vezes, o silêncio estremece 

Como se fosse a hora de passar alguém 

Que só hoje não vem. 

                                                            In "Poesia" 

                                                                                   Sophia de Mello Breyner Andresen 
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2.º CICLO - TEXTO 2 
 

EM TODOS OS JARDINS 

Em todos os jardins hei-de florir, 

Em todos beberei a lua cheia, 

Quando enfim no meu fim eu possuir 

Todas as praias onde o mar ondeia. 

  

Um dia serei eu o mar e a areia, 

A tudo quanto existe me hei-de unir, 

E o meu sangue arrasta em cada veia 

Esse abraço que um dia se há-de abrir. 

  

Então receberei no meu desejo 

Todo o fogo que habita na floresta 

 

Conhecido por mim como num beijo. 

  

Então serei o ritmo das paisagens, 

A secreta abundância dessa festa 

Que eu via prometida nas imagens. 

                                                                                                                             In "Poesia" 

                                                                                   Sophia de Mello Breyner Andresen 
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2.º CICLO - TEXTO 3 
 

RETRATO DE UMA PRINCESA DESCONHECIDA 

 

Para que ela tivesse um pescoço tão fino 

Para que os seus pulsos tivessem um quebrar de caule 

Para que os seus olhos fossem tão frontais e limpos 

Para que a sua espinha fosse tão direita 

E ela usasse a cabeça tão erguida 

Com uma tão simples claridade sobre a testa 

Foram necessárias sucessivas gerações de escravos 

De corpo dobrado e grossas mãos pacientes 

Servindo sucessivas gerações de príncipes 

Ainda um pouco toscos e grosseiros 

Ávidos cruéis e fraudulentos 

 

Foi um imenso desperdiçar de gente 

Para que ela fosse aquela perfeição 

Solitária exilada sem destino 

 

                                                                                                                             In "Dual" 

                                                                                   Sophia de Mello Breyner Andresen 
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2.º CICLO - TEXTO 4 
 

PRAIA 

 

Os pinheiros gemem quando passa o vento 

O sol bate no chão e as pedras ardem. 

 

Longe caminham os deuses fantásticos do mar 

Brancos de sal e brilhantes como peixes. 

 

Pássaros selvagens de repente, 

Atirados contra a luz como pedradas, 

Sobem e morrem no céu verticalmente 

E o seu corpo é tomado nos espaços. 

 

As ondas marram quebrando contra a luz 

A sua fronte ornada de colunas. 

 

E uma antiquíssima nostalgia de ser mastro 

Baloiça nos pinheiros. 

 

 

                                                                                                                             In "Coral" 

                                                                                   Sophia de Mello Breyner Andresen   



10 
 

3.º CICLO - TEXTO 1 
 

NO GOLFO DE CORINTO 

 

No golfo de Corinto 

A respiração dos deuses é visível: 

É um arco um halo uma nuvem 

Em redor das montanhas e das ilhas 

Como um céu mais intenso e concentrado 

 

E também o cheiro dos deuses invade as estradas 

É um cheiro a resina a mel e a fruta 

Onde se desenham grandes corpos lisos e brilhantes 

Sem dor sem suor sem pranto 

Sem a menor ruga de tempo 

 

E uma luz cor de amora no poente se espalha 

É o sangue dos deuses imortal e secreto 

Que se une ao nosso sangue e com ele batalha 

 

 

In "Geografia" 

                                                                                   Sophia de Mello Breyner Andresen 
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3.º CICLO - TEXTO 2 
 

PAISAGEM 

 

Passavam pelo ar aves repentinas 

O cheiro da terra era fundo e amargo, 

E ao longe as cavalgadas do mar largo 

Sacudiam na areia as suas crinas. 

 

Era o céu azul, o campo verde, a terra escura. 

Era a carne das árvores elástica e dura,                    

Eram as gotas de sangue da resina 

E as folhas em que a luz se descombina. 

 

Eram os caminhos num ir lento, 

Eram as mãos profundas do vento 

Era o livre e luminoso chamamento 

Da asa dos espaços fugitiva.                                                 

 

Eram os pinheiros onde o céu poisa, 

Era o peso e era a cor de cada coisa, 

A sua quietude, secretamente viva, 

A sua exaltação afirmativa. 

 

Era a verdade e a força do mar largo 

Cuja voz, quando se quebra, sobe, 

Era o regresso sem fim e a claridade 

Das praias onde a direito o vento corre. 

 

In "Poesia" 

                                                                                   Sophia de Mello Breyner Andresen 
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3.º CICLO - TEXTO 3 
 

MULHERES À BEIRA-MAR 

 

Confundindo os seus cabelos com os cabelos 

do vento, têm o corpo feliz de ser tão seu e tão denso em plena liberdade. 

 

Lançam os braços pela praia fora e a brancura  

Dos seus pulsos penetra nas espumas. 

 

Passam aves de asas agudas e a curva dos seus olhos 

prolonga o interminável rastro no céu branco. 

 

Com a boca colada ao horizonte aspiram longamente 

a virgindade de um mundo que nasceu. 

 

O extremo dos seus dedos toca o cimo de  

delícia e vertigem onde o ar acaba e começa. 

 

E aos seus ombros cola-se uma alga, feliz de ser tão verde. 
 

 

In "Coral" 

                                                                                   Sophia de Mello Breyner Andresen 
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3.º CICLO - TEXTO 4 
 

EIS-ME 

 

Eis-me 

Tendo-me despido de todos os meus mantos 

Tendo-me separado de adivinhos mágicos e deuses 

Para ficar sozinha ante o silêncio 

Ante o silêncio e o esplendor da tua face 

 

Mas tu és de todos os ausentes o ausente 

Nem o teu ombro me apoia nem a tua mão me toca 

O meu coração desce as escadas do tempo em que não moras 

E o teu encontro 

São planícies e planícies de silêncio 

 

Escura é a noite 

Escura e transparente 

Mas o teu rosto está para além do tempo opaco 

E eu não habito os jardins do teu silêncio 

Porque tu és de todos os ausentes o ausente 

 

 

In "Livro Sexto" 

                                                                                   Sophia de Mello Breyner Andresen 
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ENSINO SECUNDÁRIO - TEXTO 1 
 

HOMENS À BEIRA-MAR 

 

Nada trazem consigo. As imagens 

Que encontram, vão-se delas despedindo, 

Nada trazem consigo, pois partiram 

Sós e nus, desde sempre, e os seus caminhos 

Levam só ao espaço como o vento. 

 

Embalados no próprio movimento, 

Como se andar calasse algum tormento, 

O seu olhar fixou-se para sempre 

Na aparição sem fim dos horizontes. 

 

Como o animal que sente ao longe as fontes, 

Tudo neles se cala para auscultar 

O coração crescente da distância, 

E longínqua lhes é a própria ânsia. 

 

É-lhes longínquo o sol quando os consome, 

É-lhes longínqua noite e a sua fome. 

É-lhes longínquo o próprio corpo e o traço, 

Que deixam pela areia, passo a passo. 

 

Porque o calor do sol não os consome, 

Porque o frio da noite não os gela, 

E nem sequer lhes dói a própria fome, 

E é-lhes estranho até o próprio rasto. 

 

Nenhum jardim, nenhum olhar os prende, 

Intactos nas paisagens onde chegam 

Só encontram o longe que se afasta, 

AS aves estrangeiras que os traspassam, 

E o seu corpo é só um nó de frio 

Em busca de mais mar e mais vazio. 

 
 

In "Poesia" 

                                                                                   Sophia de Mello Breyner Andresen 
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ENSINO SECUNDÁRIO - TEXTO 2 
 

PASSAM OS CARROS 

 

Passam os carros e fazem tremer a casa 

A casa em que estou só. 

As coisas há muito já foram vividas: 

Há no ar espaços extintos 

A forma gravada em vazio 

Das vozes e dos gestos que outrora aqui estavam. 

E as minhas mãos não podem prender nada. 

 

Porém eu olho para a noite 

E preciso de cada folha. 

 

Rola, gira no ar a tua vida, 

Longe de mim... 

Mesmo para sofrer este tormento de não ser 

Preciso de estar só. 

 

Antes a solidão de eternas partidas 

De planos e perguntas, 

De combates com o inextinguível 

Peso de mortes e lamentações 

Antes a solidão porque é completa. 

 

 

Creio na nudez da minha vida 

Tudo quanto nele acontece é dispensável. 

Só tenho o sentimento suspenso de tudo 

Com a eternidade a boiar sobre as montanhas. 

 

Jardim, jardim perdido 

Os nossos membros cercando a tua ausência... 

As folhas dizem uma à outra o teu segredo, 

E o meu amor é oculto como o medo. 

 

In "Coral" 

                                                                                   Sophia de Mello Breyner Andresen 
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ENSINO SECUNDÁRIO - TEXTO 3 
 

Pátria 

 

Por um país de pedra e vento duro 

Por um país de luz perfeita e clara 

Pelo negro da terra e pelo branco do muro 

 

Pelos rostos de silêncio e de paciência 

Que a miséria longamente desenhou 

Rente aos ossos com toda a exactidão 

Dum longo relatório irrecusável 

 

E pelos rostos iguais ao sol e ao vento 

 

E pela limpidez das tão amadas 

Palavras sempre ditas com paixão 

Pela cor e pelo peso das palavras 

Pelo concreto silêncio limpo das palavras 

Donde se erguem as coisas nomeadas 

Pela nudez das palavras deslumbradas 

 

- Pedra   rio   vento   casa 

Pranto   dia   canto   alento 

Espaço   raiz   e água 

Ó minha pátria e meu centro 

 

Me dói a lua me soluça o mar 

E o exílio se inscreve em pleno tempo 

In "Livro Sexto" 

                                                                                   Sophia de Mello Breyner Andresen 
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ENSINO SECUNDÁRIO - TEXTO 4 
 

ENQUANTO LONGE DIVAGAS 

I 

Enquanto longe divagas 

E através de um mar desconhecido esqueces a palavra 

- Enquanto vais à deriva das correntes 

E fugitivo perseguido por inomeadas formas 

A ti próprio te buscas devagar 

- Enquanto percorres os labirintos da viagem 

E no país de treva e gelo interrogas o mudo rosto das sombras 

 

- Enquanto tacteias e duvidas e te espantas 

E apenas como um fio te guia a tua saudade da vida 

Enquanto navegas em oceanos azuis de rochas negras 

E as vozes da casa te invocam e te seguem 

Enquanto regressas como a ti mesmo ao mar 

E sujo de algas emerges entorpecido e como drogado 

- Enquanto naufragas e te afundas e te esvais 

E na praia que é teu leito como criança dormes 

E devagar devagar a teu corpo regressas 

Como jovem touro espantado de se reconhecer 

E como jovem toiro sacodes o teu cabelo sobre os olhos 

E devagar recuperas tua mão teu gesto 

E teu amor das coisas sílaba por sílaba 

 

II 

O meu amor da vida está paralisado pelo teu sono 

É como árvore no ar veloz detida 

Tudo em mim se cala para escutar o chão do teu regresso 

 

III 

Pois no ar estremece a tua alegria 

- Tua jovem rijeza de arbusto – 

A luz espera teu perfil teu gesto 

Teu ímpeto tua fuga e desafio 

Tua inteligência tua argúcia teu riso 

 

Como ondas do mar dançam em mim os pés do teu regresso 

 

In "O nome das coisas" 

                                                                                   Sophia de Mello Breyner Andresen 


