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              ALELUIA NA PRIMAVERA 
 
 

A terra em alvoroço se renova, 
Toda em flor, chegou a Primavera, 
Envolta no seu manto de quimera, 
Renasceu novamente, bela e nova! 
 
Vem pôr em cada boca a sua trova, 
Uma canção de amor, terna e sincera, 
Renovando o fulgor, agora espera, 
Seu poder criador vir pôr à prova. 
 
S. Brás, contagiado nesse ardor, 
Sentiu da Primavera o esplendor 
À festa de Aleluia comparado. 
 
E, assim, em cada tocha bem florida, 
Cantando em procissão um hino à Vida, 
Também canta a Jesus Ressuscitado.  
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                          O MAIS BELO CORTEJO 
 
 

Quem é esse povo ardente, 
Onde a Fé tem raiz? 
Que povo é esse mais crente, 
Em Portugal meu País? 
 
Que força é essa influente, 
Que me fala, que me diz… 
Que gente é essa valente? 
Que ergue uma tocha feliz? 
 
Que arte é essa tão bela? 
Que gesto é esse tão nobre? 
A mais bonita aguarela… 
Que em S. Brás se descobre? 
 
Que festa é essa anual? 
Que mantém a tradição? 
É a mais tradicional, 
A mais linda procissão! 
 
Na tradição secular, 
Que lindas tochas eu vejo 
Na procissão a passar… 
O mais bonito Cortejo!  
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                        RREESSSSUUSSCCIITTOOUU!!  NNÃÃOO  ‘‘SSTTÁÁ  AAQQUUII!!  
 
 

À morte! (Grita a gente) seja a cruz 
A suprema vergonha do Amor! 
À morte O que outros chamam de Senhor, 
À morte Um tal chamado Jesus! 
 
À morte O que outros dizem ser a Luz, 
O que outros seguem loucos, com fervor, 
À morte! Sim, à morte! Seja a dor 
O castigo daquele que os seduz. 
 
E agora estou aqui, pego esta tocha, 
Empunho-a firme, como a firme rocha, 
Grito: RESSUSCITOU! NÃO ‘STÁ AQUI!!! 
 
Depois, com esta tocha que Te dou, 
Modesta e sem valor, tal como eu sou, 
Jesus, eu, pecador, me entrego a Ti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   
Autor: Joaquim Barão Rato 
Pseudónimo: Mateus 

  
3º Lugar 



CONCURSO JOGOS FLORAIS 2009 

 
 

Poesia Livre 
 
 
 
 

Cristo vai 
Ali presente 
No Cortejo 
Neste dia. 
O povo  

Olha sorridente 
Para que Cristo sorria! 

 
E as Tochas 
Enfeitadas 

De flores, coloridas, 
São em louvor 
Do Senhor 
Como preces 
Bem sentidas! 

 
E este Povo 
Cheio de Fé 
Com esperança 

E amor, 
Erguendo as Tochas 

Clamou: 
RESSUSCITOU! RESSUSCITOU! 
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              RREESSSSUUSSCCIITTOOUU  CCOOMMOO  DDIISSSSEE  
 
Deus criou os animais, 
Deu vida à natureza, 
Com suas cores divinais 
Encheu o mar de corais, 
Em tudo Deus Pôs beleza. 
 
Deu ao sol todo o calor 
E a sua luz permanente, 
À Primavera deu flores, 
E deu as mais lindas cores 
À magia do poente. 
 
Encheu a serra de flores, 
Pôs a água pura nas fontes,  
Criou frutos com sabores, 
E aos campos deu mil cores 
Que findam nos horizontes. 
 
Criou florestas e serras 
Com arbustos a florir,  
Pôs tudo de bom na terra; 
E nós só fazemos guerra 
Para tudo destruir. 
 
O homem finge não ver 
Que vivendo como louco, 
Sem a Deus obedecer, 
Tudo isto vai perder, 
E se mata pouco a pouco. 
 

De quase nada serviu 
O que Jesus ensinou, 
Até um dos que o seguiu,  
Com um beijo o traiu, 
E à morte o condenou. 
 
Foi preso e torturado 
Sem um grito ou gemido, 
Ao morrer crucificado 
Foi depois amortalhado 
E ao sepulcro conduzido. 
 
FEZ com que a rocha se abrisse 
E do sepulcro saiu, 
Sem que algum guarda visse, 
Ressuscitou como disse, 
E de novo ao céu subiu! 
 
E São Brás p’ra festejar 
A sua ressureição, 
Vem para as ruas cantar,  
Com as tochas a vibrar, 
E amor no coração.  
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