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MODALIDADE A – POESIA LIVRE 

 
MODALIDADE A – POESIA LIVRE 
1º PRÉMIO 
TÍTULO: A dúvida 
PSEUDÓNIMO : Ana Tereza Beleza 
AUTOR: Jorge Renato Rocha Paulino 
 
Foi no princípio do mundo, 

Mas não há grande certeza. 

Se obra de Deus criador 

Ou capricho da natureza? 

 

É rochedo tom de rosa, 

Fundeado em pleno mar. 

Com mil grutas, enseadas, 

Covas que fazem sonhar. 

 

Aves que gritam, sonantes, 

Cruzam os céus pela ilha. 

O vento, o mar, a maresia, 

Completam a maravilha. 

 

Quem criou tamanho encanto 

É suspeita que persiste. 

Só não é o Paraíso, 

Porque esta Berlenga existe! 

 

 

 



MODALIDADE A – POESIA LIVRE 
2º PRÉMIO 
TÍTULO: Que bem que fica ali!... 
PSEUDÓNIMO: Juvenal 
AUTOR: José António  Palma Rodrigues 
 
O barco, ao devassar o mar imenso, 

Descobre, pouco a pouco, aquela Ilha. 

Não é um território muito extenso 

Mas fica ali tão bem, que eu me convenço 

Que foi Deus que criou tal maravilha. 

 

Por capricho, talvez, a Natureza 

Postou no Oceano um tal encanto. 

As aves, o azul…tanta surpresa! 

Deram-se as mãos a calma e a beleza, 

Tornaram a Berlenga um lugar santo. 

 

Visitar a Berlenga é ser feliz! 

Se Paraíso existe neste Mundo 

Decerto que foi Deus que ali o quis, 

Sem capas, nem disfarces, nem verniz, 

Por entre o céu e o mar azul profundo! 

 

Peniche tem orgulho nessa Ilha 

Que queda muito perto do olhar. 

Que bem que fica ali! E como brilha 

Aquela verdadeira maravilha 

Que o povo irá agora consagrar! 

 

 



MODALIDADE A – POESIA LIVRE 
3º PRÉMIO 
TÍTULO: Berlenga…sonho de menino 
PSEUDÓNIMO: Pedra dos Corvos 
AUTOR: Alice Gomes Pitau Coelho 
 
Já te cantei, Berlenga, as maravilhas, 

Que julgo serem tuas por direito; 

Criou-te Deus no meio do oceano, 

Porque tudo Ele fez mais que perfeito… 

 

Já te cantei, Ilha de Sonho, a tua paz 

A paz imensa que lembra o Paraíso… 

Na Gruta Azul invento-te um poema, 

Num mar de inspiração…que mais preciso? 

 

Vou percorrendo o Carreiro e vou sentindo, 

A quietude que envolve o horizonte; 

Os meus olhos não se quedam só no mar: 

Fogem para o Rinchão…Estelas…Felonte… 

 

Berlenga…o mar me leva, o mar me trás… 

No balouçar constante da maré! 

E as estrelas quando dançam pela noite 

Segredam entre si: que linda é!... 

 

Berlenga…tu és Musa inspiradora, 

De quem se afasta, com mágoa, num barquinho… 

E ao olhar-te sinto a paz, calma e beleza 

Que só existe em sonhos de menino!... 

 



MODALIDADE A: POESIA LIVRE 
MENÇÃO HONROSA 
TÍTULO: O sonho 
PSEUDÓNIMO: Tiago 
AUTOR: António José Barradas Barroso 
 
Eu sonhei, pois também tenho o 

direito 

De imaginar um mundo mais 

perfeito, 

De querer a vida com mais clareza, 

Sonhei que me abraçava a poesia, 

Que a luz brilhava mais, em cada 

dia, 

E que existiam mundos de beleza. 

 

No sonho que se sonha, há o 

condão 

De fazer transbordar do coração 

A natureza agreste, mas tão bela, 

E depois, ao sol posto, à luz difusa, 

Com os pincéis trazidos pela musa, 

Fazer desse cenário uma aguarela. 

 

 

Sonhei com um lugar tão recatado, 

Que o silêncio existente, em todo o 

lado, 

Era uma companhia permanente, 

Que pressionava a musa, a cada 

instante, 

Para trazer o verso, de rompante, 

No fim dum dia calmo, ao solo 

poente. 

 

Acordei, por fim, desse meu sonhar 

E encontrei-me, sozinho, sobre o 

mar, 

No alto das falésias de linda ilha, 

E senti, então, que toda a beleza 

Estava em meu redor, na natureza, 

Berlenga que alcunhei de maravilha.

 

 

 

 

 

 

 



MODALIDADE A: POESIA LIVRE 
MENÇÃO HONROSA 
TÍTULO: Sortilégio 
PSEUDÓNIMO: Brandal 
AUTOR: Alice Pitau Coelho 
 
Onde foste nascer, Ilha Encantada 

Maravilha maior da Natureza? 

Repouso em ti meus olhos extasiada 

Dando graças a Deus por tal beleza. 

 

Sinto que o sol te beija, enamorado 

De lés a lés, cumprindo o seu 

destino; 

À noite dá-te a lua o tom prateado, 

E a passarada, em teu louvor, entoa 

um hino. 

 

Onde foste nascer, ó maravilha 

Das ilhas que Deus pôs no 

horizonte? 

Distante de Peniche…mas bem 

perto 

Do Cabo Carvoeiro, ali defronte. 

 

Talvez na Gruta Azul, ou no 

Mosteiro 

Ainda existam sereias encantadas… 

Porque à noite ouve-se o  canto 

adormecido 

Das histórias que não foram 

desvendadas. 

 

Não quero abandonar-te, Ilha de 

Sonho, 

Quero findar meus dias nesta calma. 

Junto de ti, eu estou no Paraíso 

E posso, ao Criador, dar minha 

alma… 

 

Onde foste nascer, ó sortilégio, 

Ilha bendita de paleta colorida? 

Banha-te a lua nas águas prateadas 

És soberba beleza…tu és vida! 

 

 
 
 
 
 



MODALIDADE B: SONETO 
1º PRÉMIO 
TÍTULO: Berlenga…maravilha… 
PSEUDÓNIMO : Bruno 
AUTOR: António José Barradas Barroso 
 
Os homens se juntaram num pedido 

À Senhora que, sorrindo, os ouvia, 

Um toque de beleza e de magia,  

Nesse mar todo o dia percorrido. 

 

Maria, junto a Deus, surpreendido 

Pelo estranho desejo e fantasia, 

Mandou, então, chamar a poesia, 

Do jardim onde tinha florescido. 

 

Maria suplicou com tal calor, 

Que as palavras, brotando com amor, 

Saíam embrulhadas num sorriso. 

 

Então, Deus, para todos contentar, 

Criou a Berlenga, no meio do mar, 

Dum pedaço arrancado ao paraíso. 

 

 
 
 
 
 
 
 



MODALIDADE B: SONETO 
2º PRÉMIO 
TÍTULO: Versos de saudade 
PSEUDÓNIMO : Macedo 
AUTOR: José António Palma Rodrigues 
 
Desfaz-se o Mar em pranto no rochedo… 

Que pena não ficar naquela Iha 

E ter de percorrer, milha após milha, 

Um mundo que não tem nenhum segredo! 

 

Como renda de bilros num enredo 

A onda tece espuma que rebrilha… 

Ali é a Berlenga, maravilha 

Que Deus quis resguardar longe do medo. 

 

Ali há mil recantos, aves, flores… 

Não é aquela a Ilha dos Amores 

Dos versos de Camões, os imortais? 

 

Mas se não és um ninho de sereias 

Direi, doce Berlenga que me enleias, 

Que há versos de saudade em cada cais! 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALIDADE B: SONETO 
3º PRÉMIO 
TÍTULO: Berlenga…ilha lendária 
PSEUDÓNIMO: Concha dourada 
AUTOR: Orlando da Fonseca Fernandes 
 
Há na ilha, mil gaivotas esvoaçando; 

Desfaz-se contra a rocha um azul mar; 

Velas brancas, de manso, deslizando, 

A terra maravilha vão saudar! 

 

Sereias irreais, vão-lhe cantando, 

Segredos e mistérios de embalar, 

Em que a Berlenga vai acreditando… 

Que as lendas dão-lhe espaço pr’a sonhar! 

 

Criou a natureza, com ternura, 

No meio do mar azul, esta pintura, 

Que é “renda de Peniche” maravilha; 

 

E lá nos céus há anjos esvoaçando, 

Que tal como as gaivotas vão voando… 

Ficando horas sem fim, guardando a ilha! 

 

 
 
 
 
 
 
 



MODALIDADE B: SONETO 
MENÇÃO HONROSA 
TÍTULO: Berlenga, meu amor! 
PSEUDÓNIMO : Fio de prumo 
AUTOR: João Baptista Coelho 
 
Paixão do homem-povo e dos poetas, 

A ilha da Berlenga tem magia; 

Nas cores que, dela, emanam, tão discretas; 

Na paz que nos entrega, noite e dia. 

 

Nas ondas que, em vaivém, irrequietas, 

Constroiem, com o sal, a fantasia; 

Na luz de cintilâncias bem dilectas, 

Levando, ao infinito, a poesia. 

 

Mirando-lhe o primor que o mar rendilha, 

Berlenga, toda ela é maravilha 

Que Deus doou, há muito, a Portugal. 

 

Pois ficam-se a ouvir, desta beleza, 

Silêncios onde canta a Natureza 

A invisível paz universal. 

 

 
 
 
 
 
 
 



MODALIDADE B: SONETO 
MENÇÃO HONROSA 
TÍTULO: A descoberta 
PSEUDÓNIMO : Luís 
AUTOR: António José Barradas Barroso 
 

Quando os olhos se cansam da rotina 

Do bulício constante da cidade, 

Logo, na alma, se aloja uma vontade 

Que a mente, pouco a pouco, congemina. 

 

Singrar, pelo mar fora, entre a neblina, 

Sentir um ar bem fresco, de humidade, 

Gotas de água saltando, em liberdade, 

Nos sulcos duma barca bailarina. 

 

E quando, lá longe, surge, em beleza,  

Essa maravilha da natureza 

Que se ergue do mar, como oferenda, 

 

O nome de Berlenga faz sentido 

Na prece dum olhar enternecido: 

- Obrigado, meu Deus, por esta prenda. 

 
 
 
 
 
 
 
 



MODALIDADE C: QUADRA POPULAR 
1º LUGAR 
PSEUDÓNIMO: Gaivota 
AUTOR: Alice Pitau Coelho  
 

Calou-se a terra e o mar, 

Calou-se o airo e a pardela. 

Por todos disse a gaivota: 

Berlenga: és a Ilha mais bela!... 

 

MODALIDADE C: QUADRA POPULAR 
2º LUGAR 
PSEUDÓNIMO: Estrela do mar 
AUTOR: Acácio Madeira Pinto 
 
A Berlenga maravilha 

Que tanto poeta cantou 

É a mais bonita ilha 

Que a Natureza criou. 

 

MODALIDADE C: QUADRA POPULAR 
3º LUGAR 
PSEUDÓNIMO: Pérola do mar 
AUTOR: Maria Amélia Brandão de Azevedo 
 
Quis Deus o mundo criar 

Mas decidiu ser preciso 

Pôr a Berlenga no mar 

Para haver um paraíso! 

 

 



MODALIDADE C: QUADRA POPULAR 
MENÇÃO HONROSA 
PSEUDÓNIMO: Onda Azul 
AUTOR: Orlando da Fonseca Fernandes   
 

Quando o mundo Deus criou, 

Berlenga, tenho a certeza, 

Com amor te baptizou: 

“Encanto da natureza”! 

 
MODALIDADE C: QUADRA POPULAR 
MENÇÃO HONROSA 
PSEUDÓNIMO: Serenidade 
AUTOR: João Baptista Coelho 
 
Nos poentes outonais 

Que espelham, no mar, a ilha, 

a Berlenga é muito mais 

do que simples maravilha. 

 

 

MODALIDADE C: QUADRA POPULAR 
MENÇÃO HONROSA 
PSEUDÓNIMO: Miguel 
AUTOR: António José Barradas Barroso 
 

Pois se a natureza cria 

A beleza, a cada instante, 

Na Berlenga, a poesia 

Foi o primeiro habitante. 

 



VII JOGOS FLORAIS DA RENDA DE BILROS DE PENICHE – Julho 2009 
MODALIDADE A – POESIA LIVRE 

 
MODALIDADE A – POESIA LIVRE 
1º PRÉMIO 
TÍTULO: Berlenga …ilha de sonho 
PSEUDÓNIMO : Airo 
AUTOR: Alice Pitau Coelho 
 
Como surgiste,  

ó Ilha que o mar beija, 

na calma tão constante das marés? 

Berlenga, Ilha de sonho, 

A branca espuma  

Tece uma renda, de bilros,  

A teus pés. 

Como surgiste tu no horizonte 

Desta Peniche rochosa e milenar? 

Por um capricho feliz da Natureza, 

Ou por um sonho 

Que Deus ousou sonhar?... 

Com Suas mãos moldou 

Em teu redor, 

Forcadas, Farilhões 

E as Estelas… 

Fez nascer as gaivotas  

E as calhetas, 

E a espreitar pôs airinhos  

e pardelas… 

Assim nasceste tu, 

Ilha encantada, 

A maravilha maior da natureza;  

Gruta Azul, Gruta de Flandres 

E Brandal, 

Dão-te um ar de mistério 

E de beleza… 

E porque Deus não dormiu 

Noites a fio, 

Na calma tão constante das marés, 

Entre rendas de espuma  

Ao sol surgiu… 

O sonho tão real 

Que pr’a mim és!... 

 

 

 

 

 



MODALIDADE A – POESIA LIVRE 
2º PRÉMIO 
TÍTULO: Recordações 
PSEUDÓNIMO : Poeta Menor 
AUTOR: João Baptista Coelho 
Manhã, cedo. Na neblina 

Da ilha dos mil segredos, 

Uma gaivota-menina 

Voava sobre os rochedos. 

 Lembro um barco, lá ao longe 

 Atrás das rotas do sol; 

 E um homem – já quase um monge- 

 Fechando a luz dum farol. 

  Na praia, eternas, as ondas 

  Osculando o areal, 

  Vinham do mar, bem redondas, 

  Trazendo aromas de sal. 

   Sem palavras, meus senhores, 

   A paz, ali, a meus pés! 

   Sem palavras as mil cores 

   Na fundura das marés! 

    E não esqueço, nos meus olhos, 

    De modo particular, 

    A beleza dos escolhos 

    Sentindo afagos do mar. 

     Recordações no meu peito 

     - ai!, quantas, daquele dia!- 

     Que a Berlenga é, com efeito, 

     Um mundo de Poesia! 

      Berlenga – Luz-transparência! 

      Berlenga – Mar e lonjura! 

      Berlenga – Na sua essência 

      …sonho, pureza e ternura! 



MODALIDADE A – POESIA LIVRE 
3º PRÉMIO 
TÍTULO: Paraíso 
PSEUDÓNIMO : Miragem 
AUTOR: Helena Maria Eusébio dos Santos 
 
I 

Berlenga vive no mar, 

Onde o seu fundo submerso 

Vem à tona em cada verso, 

Tem o dom de me inspirar. 

Há barcos a navegar 

E há gaivotas demais, 

Mas…aves raras, leais, 

Num colorido que brilha, 

Emprestam a esta ilha 

Seus encantos naturais. 

 

II 

As casas, sonhos caiados, 

Autenticidade e abrigo, 

Na doce paz que eu persigo 

Sentem-se tempos passados. 

Há tesouros bem guardados, 

O silêncio dá-me alento… 

Surge o nevoeiro e o vento, 

Já se foi a luz do Sol 

E logo o velho farol 

Faz soar o seu lamento. 

 

 

III 

 

Se, num susto fascinante, 

Ruge o mar, ameaçador, 

Já o teme o pescador 

Em seu olhar vigilante. 

Observo, a cada instante, 

Os imponentes rochedos. 

Na Gruta do Medo, há medos… 

Toda a beleza selvagem 

É assim como miragem 

Que nos escapa entre os dedos. 

 

 

IV 

Em ondas de maresia, 

Pr’a Peniche vão as lendas 

E a espuma que tece as rendas 

Nas marés de cada dia. 

Ilha Berlenga, poesia,  

Natureza em que me afundo, 

Verde sonho vagabundo, 

Onde esta terra que piso, 

É espelho de um paraíso 

Que ainda resta no mundo!



MODALIDADE A: POESIA LIVRE 
MENÇÃO HONROSA 
TÍTULO: O meu veleiro 
PSEUDÓNIMO: Miguel 
AUTOR: António José Barradas Barroso 
 
Parti no meu veleiro, 

Rumo ao desconhecido,  

tentando descobrir o mundo inteiro, 

Qual marinheiro 

Denodado, destemido, 

Para procurar, em qualquer parte, 

Um verdadeiro porto de abrigo. 

 

Parti, no meu veleiro, 

Fiz-me ao mar, como português 

antigo 

Que fez do navegar a arte 

De chegar sempre primeiro; 

Igualei-me a Gamas, Bartolomeus, 

Percorri Bálticos, Egeus, 

E tantos, tantos outros mares 

Grandes, pequenos, oceanos, 

Para colher ventos, sorver 

tempestades. 

 

Parti, no meu veleiro, 

Com velas desfraldadas de 

saudades, 

Em redor do mundo inteiro, 

Mas só colhi desenganos 

Duma busca inglória, sempre à 

espera 

De encontrar a natureza 

Na sua mais pura beleza, 

Aquela atmosfera 

Que põe, no ar que se respira, 

Um perfume embriagador. 

 

Parti, no meu veleiro, 

E numa pequena curva do caminho, 

onde ele vira 

Para envolver uma ilha de amor, 

Encontrei, por fim, um porto seguro. 

E agora, por tudo, eu juro 

Que de nada mais preciso. 

Parei na Berlenga por inteiro, 

Ancorei o meu veleiro, 

Achei o paraíso. 

 

 

 

 



MODALIDADE A: POESIA LIVRE 
MENÇÃO HONROSA 
TÍTULO: Lenda Encantada 
PSEUDÓNIMO:  Cova do Sonho 
AUTOR: Alice Pitau Coelho 
 
Nas lendas que não se perdem, 

Porque se guardam na História, 

Contam-se as de amores proibidos 

Que nos ficam na memória… 

E narra uma lenda distante 

Que numa Ilha de sonho, 

(de Berlenga hoje chamada…) 

Vivia o jovem Rodrigo, 

Bem longe da sua amada; 

Cai a noite sobre a Ilha, 

Calam-se airos e gaivotas 

Pois, naquelas horas mortas, 

Faz-se a medo, a travessia: 

Leonor espera, nas rochas 

O amado que, em cativeiro 

Se encontrava no Mosteiro 

Tão saudoso e desterrado… 

Noite após noite, Rodrigo, 

Levado por um amigo 

Quebrava a rivalidade; 

Mas…em noite de luar, 

Rodrigo viu, a boiar, 

O manto de Leonor… 

Com o coração em dor 

Não quis ficar na saudade 

Juntou-se a ela, no mar. 

………………………… 

 

Cai a noite sobre a Ilha 

Calam-se airos e gaivotas 

Pois, naquelas horas mortas 

Rodrigo não volta mais… 

Berlenga…tu és maravilha 

E tens soberba beleza 

Que te deu a natureza 

Por um capricho qualquer… 

Mas, no amor, não deste sorte: 

Só os juntaste na morte, 

Pois tens nome de mulher!... 

 
 
 
 
 
 



MODALIDADE A: POESIA LIVRE 
MENÇÃO HONROSA 
TÍTULO: Na ilha 
PSEUDÓNIMO:  Orquídea 
AUTOR: Maria Isabel de Sá Calado Paiva Cabral 
 
Num barco branco, como se fora espuma, 

Fiz, em silêncio, a esperada travessia, 

Toda beleza, magia 

E emoção. 

 

E ao longe, feita perfil de maravilha, 

A ilha rósea trouxe-me à lembrança 

O sonho antigo, com um cheiro a maresia 

Da maravilha-ternura da Berlenga 

Da minha infância, 

Da ilha rósea a descansar no mar 

Cheia de História e de riqueza em estórias 

Por velhos pescadores vividas e contadas 

Nos segredos bravios das escarpas 

E das grutas lendárias e profundas 

Pelas ondas do mar cavadas 

E encantadas. 

 

À noite, as estrelas cintilavam no escuro, em torvelino, 

E mergulhavam no oceano de mistério 

Onde encontravam, profundo, o seu destino. 

E hoje tornei a ver outras estrelas 

Que piscam, piscam, aos milhares, no céu 

E descendo a brincar 

Com as estrelas-do-mar, 



Como meninas prendadas e luzidas, 

Jogando às escondidas, 

À cabra-cega, à pela e às pedrinhas, no mar de tanta cor 

Como se fosse um vidro transparente 

De cores 

Multicolores. 

E vi também, livres num céu de fogo, 

As gaivotas, os airos e as pardelas 

Revoando e cantando à desgarrada 

Num voo em ziguezagues e liberto, 

Desmedido e inconstante, 

Mergulhando, poetas, no horizonte aberto 

Desta Berlenga de sonho, de rosa e de granito, 

Maravilha singular da Natureza 

Que continua a encher-me os olhos de ternura, 

De beleza e magia 

E a incendiar-me a alma, em fogaréus 

De sonho, encantamento e de poesia, 

Com a majestade do canto abobadado 

Da catedral de pedra e som, 

Que é a Cova do Sonho,  

Dos arabescos irreais da Flandres, 

Da Moxinga, do Milréu 

E o sobrecéu 

Da Gruta Azul, do Forte e do Furado, 

Num milagre de beleza, 

Maravilha divinal da Natureza. 

 
 
 
 



MODALIDADE B: SONETO 
1º PRÉMIO 
TÍTULO: A ilha…que me chama! 
PSEUDÓNIMO : Neptuno 
AUTOR: Orlando da Fonseca Fernandes 
 
Vem sempre o mar, trazer-me do passado, 

Lembranças dum caminho percorrido, 

Que a onda azul, num canto dolorido, 

Desfaz na ilha, em alvo rendilhado. 

 

Gaivota da Berlenga, é sonho alado, 

Que sobre as águas, voa sem sentido, 

Lembrando meu remorso mal esquecido, 

De tão pouco na vida ter amado. 

 

Nostálgico, descubro a maravilha, 

Que um dia a natureza fez da ilha, 

Gritando ao mar revolto sua fama; 

 

E perco-me a cismar, se o meu caminho, 

Será ficar no cais, ou ir sozinho,  

Perder-me nessa ilha…que me chama! 

 

 
 
 
 
 
 
 



MODALIDADE B: SONETO 
2º PRÉMIO 
TÍTULO: Berlenga…apaixonada 
PSEUDÓNIMO : Gruta azul 
AUTOR: Alice Pitau Coelho 
 
Sentada nesta rocha carcomida 

Eu olho o horizonte tão dourado… 

Berlenga, aqui tão perto e tão perdida, 

De amores, p’lo pôr-do-sol enamorado. 

 

Parecem fios de ouro, ou de magia, 

Os que repousam em ti, ao entardecer; 

E a teus pés, na doce maresia, 

Esses fios, uma renda vão tecer. 

 

Berlenga, ilha de sonho, eu vou ficar 

Enquanto á noite és banhada p’lo luar 

Entre o voo rasante dum airinho… 

 

E as gaivotas testemunham esse enleio 

(tem ciúmes, o luar, do devaneio) 

Vendo o mar a beijar-te, de mansinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALIDADE B: SONETO 
3º PRÉMIO 
TÍTULO: Berlenga, pérola do mar 
PSEUDÓNIMO : Tiago 
AUTOR: António José Barradas Barroso 
 
Emerge domar, qual sereia nua 

Beijada pelas ondas, docemente, 

Aninha-se nos braços do sol quente, 

E à noite, tem sorrisos para a lua. 

 

O fino rendilhado que debrua 

Essa encosta que se ergue, altivamente, 

É oferta de Deus, é um presente 

De vida que renasce e continua. 

 

Berlenga, tão selvagem, tão linda ilha, 

Ar puro que se respira, és maravilha 

Da natureza, luz e fantasia. 

 

Quem dera cantar-te, por todo o mundo, 

Mas regressar depressa, num segundo, 

Para, então, me envolver em poesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALIDADE B: SONETO 
MENÇÃO HONROSA 
TÍTULO: Enigmática ilha! 
PSEUDÓNIMO : Olhos de água 
AUTOR: Orlando da Fonseca Fernandes 
 
O mar, que nos embala e nos deleita 

Trajando um manto azul cor de ternura, 

Espreguiça em cada onda uma aventura, 

Beijando a ilha amada onde se deita. 

 

Gaivota, é barco à vela que o enfeita, 

Onde a Berlenga e búzios são moldura, 

De encanto natureza…uma pintura 

Com cores dum “arco-íris”, por Deus feita. 

 

Ao pôr-do-sol eu fico ouvindo o mar, 

Que de manso parece vir cantar, 

Mil mágoas de sereias feitas pranto; 

 

E é na beleza deste “fim do mundo”, 

Na ilha, a desposar um mar profundo, 

Que mora todo o sonho onde me encanto! 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALIDADE B: SONETO 
MENÇÃO HONROSA 
TÍTULO: Ao largo de Peniche 
PSEUDÓNIMO : Nicolau 
AUTOR: José António Palma Rodrigues 
 

Ao largo de Peniche, em mar sagrado,  

existe um Paraíso sem igual, 

refúgio da beleza intemporal, 

onde a Mãe Natureza tem reinado. 

 

Quando a noite é bonita, céu estrelado, 

A luz que vem do alto é irreal, 

Como se Deus fundisse mel e sal, 

Ou Bem e Mal, o certo e o errado. 

 

Berlenga, Paraíso Maravilha! 

Que encontram as gaivotas nessa Ilha 

Que as faz ali ficar eternamente? 

 

A Ilha é como a alma das pessoas, 

Que funde nas marés, ás más e as boas, 

O sonho e a solidão de toda a gente! 

 
 
 
 
 
 
 
 



MODALIDADE C: QUADRA POPULAR 
1º LUGAR 
PSEUDÓNIMO: Cegonha branca 
AUTOR: Orlando da Fonseca Fernandes 
 

Sei que foi Deus…só podia; 

Inspirado com certeza, 

Que fez da Berlenga um dia, 

“Encanto da natureza”! 

 

MODALIDADE C: QUADRA POPULAR 
2º LUGAR 
PSEUDÓNIMO: Zé-Ninguém 
AUTOR: João Baptista Coelho 
 
Ninho de amor de gaivotas; 

Mar onde a cor é suprema; 

Ilha onde cruzam mil rotas; 

…a Berlenga é um poema. 

 

MODALIDADE C: QUADRA POPULAR 
3º LUGAR 
PSEUDÓNIMO: Orgulho 
AUTOR: Sofia Maçanita Fróis 
 
A Natureza vaidosa 

Q’rendo ao Mar dar uma filha, 

Tão bela como uma rosa, 

Fez da Berlenga uma ilha. 

 

 



MODALIDADE C: QUADRA POPULAR 
MENÇÃO HONROSA 
PSEUDÓNIMO: Mergulhador 
AUTOR: Maria Amélia Brandão de Azevedo 
 
Berlenga é dom das alturas, 

Encontrando a mão de Deus 

P’las transparências mais puras 

Que o Mar recebeu dos Céus! 

 

MODALIDADE C: QUADRA POPULAR 
MENÇÃO HONROSA 
PSEUDÓNIMO: Brandal 
AUTOR: Alice Pitau Coelho 
 

Berlenga, beija-te o mar, 

Por ti sempre enamorado, 

…e o prateado luar 

Espreita, à noite, enciumado… 

 
MODALIDADE C: QUADRA POPULAR 
MENÇÃO HONROSA 
PSEUDÓNIMO: Talismã 
AUTOR: Maria Amélia Brandão de Azevedo 
 
A Berlenga é maravilha 

Que o Mar lançou num sorriso, 

P’ra dar ao Mundo uma ilha 

Tal e qual o Paraíso!... 

 


