
Turma do 3º ano do Curso de  

Técnicos de Apoio Psicossocial 



Prefácio 

 

Estamos a fechar mais um ciclo de aprendizagens, e não da forma como todos desejávamos que 

fosse. 

Mas desistir é morrer, e como professor, sempre vi que as aprendizagens teriam que ser feitas com 

o despertar das almas e do espírito que existe em nós, de forma a superarmos as  frustrações, a me-

lancolia e a prisão das nossas vidas. 

Provocar, incomodar, irritar… tantas outras palavras que poderia aqui escrever para refletir o cari-

nho e o amor dado aos meus alunos desta turma, de forma a fazer com que se sentissem em desas-

sossego. 

Hoje é mais uma etapa, é mais um ver-vos partir rumo às vossas vidas, aos vossos sonhos. Mas por 

favor, não parem de voar com rotas marcadas, determinadas, não esquecendo os voos ensinados 

por aqueles que por vocês passaram e agora ficam para trás., à espera de braços abertos dos novos 

pássaros que anseiam aprender para depois voarem rumo à liberdade. 

João Simões 

“Defendendo o ideal de uma sociedade livre e democráti-

ca onde as pessoas vivam em harmonia, com oportunida-

des iguais. É um ideal pelo qual desejo viver e atingir. 

Mas se for preciso, é um ideal pelo qual estou disposto a 

morrer!” 

Nelson Mandela 
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A liberdade voltará 

 

Um apocalipse  chegou, 

E com isso o mundo parou. 

Em casa, na seca, agora  estou,  

Mas sei que nada acalmou . 

  

Ninguém sabe quando irá acabar . 

Em casa vamos ter que esperar.  

O mundo terá que aguentar  

Para que tudo possa continuar.  

  

Eu espero a nossa felicidade! 

Já não tenho capacidade  

Para poder pensar na liberdade,  

Que isto foi apenas uma tempestade.  

  

Portugal vai até ao fim!  

Com a força que tivermos, sim!  

Por agora vamos continuar assim, 

Ajudar os outros porque ainda não é o fim. 

 

Ana Patrícia 

Vídeo-livro 01 

https://youtu.be/40Npp7LkpKg




Encontro a liberdade 

 

A preto e branco vivíamos, 

E restrições tínhamos. 

Nunca falar o que sentíamos, 

Nem demonstrar o que nos faziam. 

 

Que coragem tinham 

Aqueles que se faziam ouvir. 

Presos e torturados, sofreram 

Pois as liberdades perderam. 

 

Em quem confiar?? 

Palavras erradas que levavam 

A contar mentiras de quem amavam 

sem opções. Apenas agiam e lamentavam. 

 

Já chega de ficarmos parados! 

Temos de nos revoltar! 

Oiçamo-nos sem lamentarmos, 

nós temos de lutar! 

 

Unamo-nos pela mudança, 

Marchemos para a revolução. 

Músicas cantadas e tudo começa, 

Lutemos pela libertação 

 

Tiros lançados ao ar, 

Cravos vermelhos marcam a paz. 

Finalmente podemos falar. 

Somos livres e tudo foi capaz. 

                                                                                           Andreia Cavaco  

Vídeo-livro 02 

https://youtu.be/-T-rKH00t24




Quero a minha vida de volta 

 

Estou cansada de estar em casa, 

Sem ter nada para fazer. 

Quero a minha vida de volta, 

Só espero não adoecer. 

 

Assim que tudo isto passar, 

Os meus avós quero abraçar 

E os meus amigos voltar a ver, 

Sem nada ter a temer 

 

Para a rua não podemos ir. 

A nossa saúde devemos proteger. 

Para o vírus não apanhar, 

As mãos devemos desinfetar 

 

Os meus avós não quero perder 

Por isso não me posso precipitar. 

Temos que ficar em casa 

Para de novo voltarmos a abraçar 

 

A máscara devemos usar, 

Se à rua tivermos de sair. 

Mas só em casos necessários. 

É sempre melhor prevenir. 

 

 

 

 

 

Se à rua fores sair, 

A distância deves manter, 

Locais com muitas pessoas evitar 

E esperança continuar a ter. 

 

Temos de seguir as indicações 

Para que pior não mude. 

Um grande obrigada 

A todos os profissionais de saúde. 

 

Beatriz Rodrigues 

Vídeo 03 

https://youtu.be/6QsQXbvuGtY




Livre! Ser ou não ser! 

 

Liberdade é ser livre! 

Ser livre é… 

  

Poder abraçar ... 

Partilhar tristeza e alegria... 

É os amigos e família encontrar 

E poder desfrutar da sua  

Companhia. 

  

É poder ir ver o mar... 

E a lua a refletir no rio... 

Poder ver o sol a brilhar... 

Sentir no rosto o frio 

  

Liberdade é um privilégio. 

É ser espontâneo e genuíno. 

Agir de acordo com a natureza. 

É poder sair sem destino. 

  

É poder ir ao Chiado, 

Caminhar na multidão, 

Descer para ver o Tejo, 

Sem nenhuma restrição. 

  

Poder andar livremente, 

Sem medo, mas nem senão. 

É sorrir de tão contente,  

Que saudade dessa sensação. 

 

Daniela Fernandes 

Vídeo-livro 04 

https://www.youtube.com/watch?v=o0sJuw8g67k




Caí da altura que não devia cair 

 

Mais um dia e eu ainda aqui, 

Prestes a desistir... Mas não posso!! 

Estou farto e quero partir!! 

Mas não sou capaz... estou no fundo do fosso. 

 

Continuamos a lutar sem motivo. 

Continuamos a lutar apenas porque eles querem. 

Continuamos a morrer e parece ser relativo. 

Continuaremos nisto até eles se esquecerem. 

 

Já não há explicação para tal caso... 

Já virou algo tão persuasivo.. 

Não se odeiam, não se conhecem e lutam sem motivo... 

Obrigados a seguir ordens de quem está sempre de fato . 

 

Mais um dia e eu ainda aqui, 

Cada vez mais perto de desistir... 

O que é aquilo? Uma voz? Serão aliados? Vou sair daqui! 

Apaguei... acordei numa cama de Hospital... 

Agora, irei lutar para que isto acabe e não vou render-me, posso garantir 

A guerra é algo inacreditável… é letal… é brutal... 

 

 

Diogo Oliveira 

Vídeo-livro 05  

 

https://youtu.be/wEPzmXcTCoc




Renascer da independência 

 

Dias escuros nas prisões de Portugal. 

Seres incapazes de reagir perante o mal. 

Os  direitos humanos eram algo de letal, 

Mesmo tendo uma vida normal. 

 

Eram encontrados nas prisões de Portugal 

Aqueles que pensavam mais que o normal. 

Os que sonhavam de forma intemporal  

Após tanto sofrimento e luta perante o mal. 

 

Dias agitados  

E sempre obscuros nas ruas. 

As pessoas não tinham opinião. 

A Sinceridade era convertida em punição. 

 

Grande silêncio nas ruas e praças, 

Sem expressões nem esperanças. 

Tudo tao calmo e sereno, ninguém parecia preocupar -se. 

As pessoas não tinham o direito de poder revoltar-se. 

 

Foram rígidos os anos de ditadura, 

Sufocados pelo que foi a censura . 

Muitos foram os que se impuseram, 

Torturados, sim, mas venceram! 

 

Dias de esperança, enfrentando o estado, 

Lutando sem fim pelo ansiado. 

Justos seremos contra a discriminação! 

Juntos somos a revolução! 

 

Diogo Cavaco 

Vídeo-livro 06 

https://www.youtube.com/watch?v=0MgWDCpfjGo




 Um por todos e todos por um 

 

São tempos difíceis, onde o grito da liberdade não chega. 

Mudou a rotina, mudou tudo. 

A dor insuportável de cada perda, 

Não sei onde nos leva este mundo. 

 

Estou farta de estar em casa. 

Já cansa todos os dias tarde acordar. 

Será que não há uma solução para este problema? 

Será que um dia isto vai acabar? 

 

Pessoas morrem, pessoas estão infetadas, 

Há muitas famílias tristes, 

Uns não conseguem escapar, outros são curados... 

Há muitos momentos infelizes. 

 

Farta disto tudo, farta desta matança 

Será que isto vai acabar? 

Eu sei que vai, eu tenho esperança, 

Mas não me posso precipitar. 

 

Não podemos sair à rua, 

Em casa temos que ficar. 

Eu fico na minha e tu ficas na tua  

Para isto tudo poder acabar. 

 

Finalmente vou poder matar a minha ansiedade 

E gritar LIBERDADE! 

Levarei as minhas fraquezas, as minhas forças até ao fim 

E direi: isto não foi fácil mas eu consegui.!!!! 

 

Joana Lopes 

Vídeo-livro 07 

https://youtu.be/ECCqu3CRrOw




 

Quero ser livre 

 

Este é um poema sobre a liberdade, 

Que eu tanto quero proclamar. 

Apesar da responsabilidade, 

Eu estou quase a extraditar. 

 

Não consigo estar calado. 

Só me apetece é gritar . 

Eu estou encurralado, 

Mas não vou desrespeitar. 

 

Quero ser livre! 

Quero fazer a minha vida! 

Que Deus me livre, 

Se isto for o fim do ciclo da vida! 

 

Estou bastante pensativo, 

E isso só me atormenta. 

Penso que seja relativo, 

Mas não é o que aparenta. 

 

Apetece-me socializar... 

Apetece-me correr... 

Estou a percecionar 

O que é não poder. 

 

Cheguei ao final do meu poema. 

O que escrevi é verdade. 

É o meu pseudoproblema: 

O que eu quero é liberdade 

 

 

Leonardo Pereira 

Vídeo-livro 08 

 

 

https://youtu.be/9vf_Q4WbObA




A Liberdade  

 

A Liberdade é tão ilusória! 

Ao pensar nela, 

Rapidamente passou a ser 

Uma história.... 

 

 

Agimos por impulso 

Pela liberdade conquistada. 

Mesmo que não queiramos, 

Muitas vezes não nos vale de nada. 

 

 

Sempre que vejo uma Águia  

Linda e Majestosa,  

Voar calmo e constante... 

É uma liberdade radiosa.  

 

 

Homens, Mulheres e Crianças, 

Todos juntos são uma nação. 

Nada há de mais belo  

Do que serem livres sem restrição.  

 

 

Ainda ontem sonhei  

Com algo proibido, 

Mas nos meus sonhos e pensamentos  

Tudo me é permitido. 

 

Mariana Guedes 

Vídeo-livro 09 

https://www.youtube.com/watch?v=DyaKGynqz-0&t=4s




Força de vontade 

 

Poucos entenderão o meu grito à liberdade. 

Às vezes dou por mim a pensar que nada muda.   

Sinto-me no meio do nada… acredita que é a verdade! 

Isto não é só um grito, também um apelo de ajuda.    

 

Às vezes sinto que este grito de nada mais vai valer,  

Porque sendo um grito ou não, quem está lá para ajudar? 

Existem coisas na vida que só tu podes resolver. 

Só basta coragem e atitude para começar a lutar. 

 

Caso contrário continuarás presa no sufoco. 

Há dias em que só penso desistir e não ligar,   

Mas não desisto! Sou soldado dentro deste mundo louco, 

E isso pelo simples motivo desta sede de me libertar.    

 

Já vi muitos que falam sem sequer saber, 

Eles julgam muito o livro pela capa.   

Também vi muitos  que criticam, sem conhecer,  

Tentando mandar-me abaixo, mas eu vim para vencer. 

 

E quando pensas ter alguém em quem confiar,  

Acontece algo que te faz pensar o contrário. 

Afinal, esse alguém era só mais um dos muitos, para variar. 

Sigo em frente, mesmo sozinha, e sem medo de lutar 

 

Marta Luís 

Vídeo-livro 10 





Vozes 

 

Estou preso na minha mente, 

Num lugar escuro e cheio de maldade. 

Só quero voltar ao presente. 

Comigo estou só eu e a verdade. 

 

As correntes apertam-me  demais.  

O tempo está-se a esgotar. 

Oiço passos de animais. 

Depressa! Ajudem me, não estou a aguentar!  

 

Falam que sou louco, 

Mas não me estou a importar . 

Sigo a minha vida com tão pouco,  

Não me voltarão a calar.  

 

A raiva que sinto, não consigo controlar. 

Cortes mais fundos demoram a sarar. 

O barco já partiu acabou de encalhar.  

A verdade vem sempre ao de cima, como uma baleia no mar. 

 

“A mentira tem perna curta”, já dizia o velho ditado.  

As vozes na minha cabeça estão a matar-me, sou um coitado.  

As pessoas morrem de inveja por eu viver mais um bocado.  

Dedos apontados deixam qualquer um irritado. 

 

Pedro Silva 

Vídeo-livro 11 

https://youtu.be/_1X_fpJbCA4




25 de Abril 

 

Quem sabe ver o antes e o depois,  

Verá sempre na data um símbolo de liberdade, 

de quem alguém teve iniciativa de mostrar  

ao nosso povo verdadeiro. 

 

Merecemos não aquilo que nos é dado, 

Mas sim, aquilo que sonhamos e não temos. 

Temos o direito de ter uma opinião, 

E de sermos todos uma nação aos olhos de Deus.  

 

Símbolo da libertação de um povo frustrado 

E cansado de ter os seus sonhos assombrados. 

Foram dias e noites, esperando um dia só; 

Dias que pareciam infinitos, sem nenhum raio de sol. 

 

Para um só povo que tanto esperava a igualdade, 

Essa data foi recebida como um milagre. 

Foi o dia em que paramos de ser julgados, 

pela cor da nossa pele e pelo nosso género. 

 

Foi nesse dia que a população se  juntou 

Com as forças armadas para obrigar 

Marcelo a render-se com cravos, 

Em vez de balas. 

 

Porque todos sabiam que não é com a morte que a tristeza se vence, 

Nesse dia a censura foi apagada pela liberdade. 

Liberdade de expressão para exprimir tudo aquilo a que tínhamos direito, 

E fazer o que realmente era nossa vontade. 

 

 

Sara Paulo 

Vídeo-livro 12 





Abril, do sonho à solução 

 

Com apenas 9 letras 

Se escreve a palavra Liberdade, 

Que nos permitiu sonhar  

Com a mudança e a igualdade. 

 

Como símbolo de Mudança 

Surge o cravo encarnado, 

Que contribui para a esperança, 

Pondo fim a um povo enclausurado. 

 

Com o 25 de Abril  

Passa a senha da Libertação. 

O povo sai à rua, 

Inicia-se a Revolução. 

 

Pela conquista de Direitos  

E o fim da exploração,  

Pelo Direito aos sonhos, 

A luta é a solução. 

 

Que nunca seja esquecido, 

E é importante lembrar, 

As portas que Abril abriu  

Há quem as tente encerrar. 

 

Mesmo em tempo de calamidade 

Abril será cantado, 

A Luta será intensa 

Não queremos Direito roubado! 

Tatiana Freire 

Vídeo-livro 13 

https://youtu.be/teuFH4lxp6M
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