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PREFÁCIO

POESIA

 Numa época em que redes e ferramentas digitais favorecem a conjugação de sinergias e a implementação de

projetos e atividades comuns, a ação "Cabeça na Lua" dá o mote à nossa parceria internacional em torno da leitura

e da escrita, do livro e da língua portuguesa.  Criado como se de um pequeno objeto voador se tratasse tem como

missão encurtar a distância entre os participantes, juntando-os em torno de um projeto comum, mobilizando a

sociedade civil e as instituições oficiais de ensino e formação.

A versão aqui apresentada compreende a seleção de cinco textos de um grupo de cinco alunos de diferentes níveis

de ensino e proveniência,  de acordo com as orientações do programa, envolvendo escolas do concelho de Óbidos,

Portugal e da província de Inhambane, Moçambique.  

São pequenas "amostras" recolhidas entre quem na Terra garimpa palavras e sentidos sem excluir a

possibilidade de ser também observado a partir de um qualquer ponto no infinito.  E, ao mesmo tempo,

uma celebração da língua, não como uma bandeira sobre o mundo mas como um bem universal, um

veículo de comunicação  inclusivo, aberto à mudança e às especificidades de cada falante,

estabelecendo relações e desencontros, perseguindo o desconhecido, a efabulação,  a poeira das

estrelas e o brilho das galáxias. 

Luís Germano



<<(...) Sabia que nada lhe voltaria a parecer

o mesmo. A Terra já não era a única coisa

importante - já não era o centro do

universo. Era apenas um mundo entre

muitos, apenas o primeiro planeta dos

planetas onde o Homem  vivera. 

Umas Férias na Lua, Arthur C. Clarke 



Sistema Solar                                   

Planeta azul

Visto do espaço 

É a minha Terra 

O meu compasso.

Planeta vermelho

É como o Sol

O esplendor

De um girassol.

O meu anel

Roda em mim

Ele é azul

E não tem fim.

Mundo, mundo gira

Mundo gira devagar

Eu adoro a Terra

É tão lindo o seu olhar.

CAMILA DE OLIVEIRA |  1º CICLO

POESIA



A Estrela                                                 

Diz, ó estrela,

que és amiga do cometa.

Diz, ó estrela,

de que cor é o sol.

Diz, ó estrela,

como é a lua.

Diz, ó estrela,

como são os planetas.

Diz, ó estrela,

de que cor és afinal.

     

POESIA

LEONOR SANTOS  |  2º CICLO



                                               

O espaço, tão cheio

e porém vazio,

assustador

como um arrepio.

Desconhecido

e familiar

quase um espelho de nós:

frágeis peças de um imenso dominó. 

POESIA

ARJUNA KREIP  |  3º CICLO



Cabeça no Mundo da Lua

Que côdea de pão poderia eu beliscar

Se no mundo da lua eu vivesse

E nenhum saco sobre a minha cabeça repousasse?

Que côdea de pão voltaria eu a beliscar

Se no mundo da lua eu vivesse

E nenhum patrão me solicitasse

Para em meus músculos um fardo descansar.

Vivo numa infinita consciência de amargura

Em saber que dos meus músculos sustento o pão

E pelo pão sustento os meus músculos

Num profundo desejo de viver no mundo da lua

Da água que eu bebo

Do estômago que eu sacio

Da mulher com quem me deito

Pago com sangue e suor derramado

Ao viajar um fardo insuportável

Sobre as minhas robustas costelas

E lá vou eu pelo asfalto fervente

Na direcção de um patrão impaciente

Com o mundo da lua latejando em minha mente.

POESIA

ELCA MONIZ  |  SECUNDÁRIO



Cabeça na Lua

(De tão bonita que é

Por ela sempre espero)

Quando por detrás das nuvens ela se esconde

Parece que o mundo vai desabar

A minha mente explode

Exalto de alegria quando me deparo com ela

A lua dos meus sonhos

Seja nova ou cheia

Ela sorri para mim

Com um sorriso tão lindo

Um olhar que me deixa a desejar

Aquela lua que me deixa esperando

Na companhia das estrelas

Oh minha lua, meu encanto

Minha melhor paisagem

Descanse deste mundo

Volte amanhã com mais brilho.

POESIA

ESPERANÇA SUMBANE  |  SECUNDÁRIO



Cabeça na Lua

Sem título

A Estrela 

Cabeça no Mundo da Lua

ÍNDICE

01

05

03

02

04

Sistema Solar 



Bibliografia Básica para Cabeças
na Lua

Poskitt, Kjartan. Uma Galáxia Marada. Publicações Europa-América

Verne, Júlio. Da Terra à Lua. 11 X 17

Lage, Rui. Firmamento. Assírio € Alvim, 2022

Clarke, Arthur C. Canções da Terra Distante. Publicações Europa América

Davies, Paul. Construir uma Máquina do Tempo. Gradiva

Hawking, Stephen, & Hawking, Lucy. Caça ao Tesouro no Espaço. Gradiva 

Kindersley, Dorling. Enciclopédia do Conhecimento - Espaço Todo o

universo explorado ao pormenor. Texto Editores

Gifford, Clive. Parte para o Espaço. Booksmile

Rodari, Gianni. X.99 - Histórias e versos do espaço. Kalandraka

Jeffers, Oliver. Aqui Estamos Nós - Apontamentos para viver no Planeta

Terra. Orfeu Negro  

Hergé. Rumo à Lua. Edições Asa



mesa de luz, 2022


