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Reino lusitano 
 
Eis aqui, quase cume da cabeça 
De Europa toda, o Reino Lusitano, 
Onde a terra se acaba e o mar começa, 
E onde Febo repousa no Oceano. 
Este quis o Céu justo que floresça 
Nas armas contra o torpe Mauritano, 
Deitando-o de si fora, e lá na ardente 
África estar quieto o não consente.          
 
Luís de Camões, Os Lusíadas (1572) 

 
 

Jardim da Europa 
 

Jardim da Europa à beira-mar plantado 
De louros e de acácias olorosas; 
De fontes e de arroios serpeado, 
Rasgado por torrentes alterosas; 
Onde num cerro erguido e requeimado 
Se casam em festões jasmins e rosas; 
Balsa virente de eternal magia 
Onde as aves gorjeiam noite e dia. 
 
Tomás Ribeiro, D. Jaime (1862) 

 
 

País colmeia 
 

País sereia 
Tem metade água 
Tem metade mágoa 
E o resto é quase Europa 
 
País colmeia 
Que é de gente que trabalha 
Que é de gente que batalha 
Para garantir a sopa 
 
País palhaço 
Tem uma alegria triste 
E diz o diz que disse 
Que tem as cores mais lindas 
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País abraço 
Tem metade mundo 
E tem tudo num segundo 
Em que te dá as boas-vindas 
 
Vasco Casais (Omiri) e Capicua (2017)  Omiri feat. Capicua "País Colmeia" - YouTube 

 
 

Nação Valente 
 

Não quero pôr-te 
Numa gaiola 
De mão estendida por esmola 
Não quero ter-te 
Acorrentada 
Sofrendo por tudo e por nada 
 
Quero-te viva 
Afirmativa 
 
Não quero ter-te 
Endividada 
Com só promessas por morada 
Não quero ver-te 
Assim carente 
Perdão pedindo para sua gente 
 
Há de haver outra solução 
Para esta tão valente nação 
Há que ir em frente (Há que ir em frente) 
Nação valente 
 
Fronteiras antigas, fronteiras abertas 
Quero um país de ideias libertas 
As mágoas da vida e da vida as ofertas 
Fronteiras antigas, fronteiras abertas 
 
Não quero ver-te 
Assim cobrada 
Na contramão dessa autoestrada 
Não quero ter-te 
Adormecida 
Nos braços do que chamas vida 
 
Quero-te viva 
Afirmativa 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9rDUc8iM2W4
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Não quero ter-te 
Ziguezagueando 
Por que e como? Perguntando 
Assume a parte que já te coube 
Esquece e lembra o que ontem houve 
 
Há de haver outra perspetiva 
Para usarmos a alegria em vida 
Há de haver outra solução 
Para esta tão valente nação 
Há que ir em frente (Há que ir em frente) 
Nação valente 
 
Fronteiras antigas, fronteiras abertas 
Quero um país de ideias libertas 
As mágoas da vida e da vida as ofertas 
Fronteiras antigas, fronteiras abertas 
 
Sérgio Godinho e Hélder Goncalves (2018)  Sérgio Godinho - Nação Valente - YouTube 

 
  
 
 

E não sobrou ninguém 
 

Preto, negro, de cor escura 
Branco ou cor-de-rosa, como cal em pedra dura 
Chinês made in Taiwan, amarelo, olhos em bico 
Um cigano, um do leste e um zuca 
Entram num bar com um ar aflito 
 
Por cada braço em riste 
Será que te riste 
Ou levaste a sério? 
Quando vierem por ti amanhã 
Vais gritar: Ai mamã, ai mamã! 
Cresceu-me um império de ódio no cu! 
 
Ai, que te roubam o trabalho 
A mulher, o salário, ai 
A bandeira, o país 
Ai, a culpa é dos outros 
Tu pagas impostos, não é? 
Só queres ser feliz 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YALeNad8Cfg
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Por cada braço em riste 
Será que te riste? 
Será que te riste? 
Por cada braço em riste 
Será que te riste? 
Será que te riste? 

 
A minha pele é cor de água 
A minha pele é cor de vidro 
A minha pele é cor de mágoa 
Um tom qualquer desconhecido 
 
A tua pele é cor de pó 
A tua pele é cor de mofo 
A tua pele é uma cor só 
Um tom qualquer, eu nem te oiço 
 
André Henriques / Linda Martini (2021) Linda Martini - E Não Sobrou Ninguém - YouTube 

 
 
E NÃO SOBROU NINGUÉM é uma canção escrita e interpretada por André Henriques, 

Cláudia Guerreiro, Hélio Morais e Pedro Geraldes, que dão pelo nome coletivo de LINDA 
MARTINI. Foi gravada em Lisboa nos estúdios Namouche em janeiro de 2021 por Santi Garcia.  

O título é inspirado no célebre poema de Martin Niemoller sobre a ascensão do Nacional 
Socialismo na Alemanha.  

É uma reflexão sobre eventos recentes e sobre séculos de atrocidades, injustiça, preconceito 
e discriminação para com seres humanos que não se enquadram na etnia, género, religião, 
posição social ou comportamento sexual dominante.  

A cor da nossa pele, com quem nos deitamos, o que temos entre as pernas, que língua 
falamos, em que país nascemos, a que Deus rezamos, quanto ganhamos por mês. Nada disto 
nos define, nada disto nos faz melhores pessoas. 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JdOzmnOfJ_A
https://www.youtube.com/watch?v=fopYB0jk-Rw

