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O mercado, a baixa, as estradas e ruas de Faro... Locais que nos são tão famili-

ares, mas com pormenores em que, no entanto, realmente nunca reparámos.

 Porém, numa manhã de primavera, no dia 16 de junho de 2021, olhámos para a nossa 
cidade com olhos de ver. Com um papel e uma caneta, inspirámo-nos em Cesário Verde e do 
ponto mais alto de Faro iniciámos a nossa deambulação. 

 Os cheiros e as cores da cidade despertaram o nosso lado mais poético e assim surgiu 
este livro, no âmbito da disciplina de Português. 

 Desfrutem... dos poemas... e da nossa cidade...

Professora de Português Carla Alves e Alunos da turma do 12ºE

Prefácio
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Saindo pela manhã a deambular 
Pelas ruas ouvindo o chilrear
Dos pássaros a cantarolar
E a nossa alma a encantar 

Passeando pelo mercado 
Vejo as costureiras trabalhando 
As vendedoras gritando
E sinto o cheiro dos legumes frescos

Pela baixa vêem-se os barcos
Na rua flutuando
Os aviões voando
E os peixes fazendo arcos 

Saindo pela manhã a deambular 

Ândria Fonseca
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Saindo pela manhã a deambular 
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Os primeiros raios de sol en-
volvem-se
com o barulho da natureza,
com a agitação da cidade,
com os animais que se passeiam 
pelas ruas.

As lojas estão trancadas,
apenas as pastelarias parecem con-
seguir alterar
o odor monótono de uma manhã 
de verão.
O amargo do café mistura-se com 
o aroma dos doces,
encantando os turistas e muitos 
outros que por ali passam.

O cheiro reconfortante da maresia 
invade-me,
a frescura da água contrasta com o 
calor
que me vai queimando a pele,
ao mesmo tempo que o cansaço 
atinge o meu corpo.

A vida na cidade está no seu auge,
o fumo dos cigarros complementa 
as conversas e ruídos de fundo.
A azáfama dos comerciantes que 
começam o seu dia de trabalho
dá vida ao dia.

O cheiro a pão fresco e
o brilho dos frutos
espalha-se pelo espaço
e traz-me uma sensação de fome.

O vento substitui o sol,
refresca-me o pensamento
e faz-me relembrar a individuali-
dade
e a beleza desta cidade.

Ândria Fonseca Carolina Ferreira
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Num belo dia de segunda-feira
como estava combinado fazer
na companhia da turma inteira
foi um deambular com muito 
prazer

Mal passo o portão
com o sol a brilhar 
avisto o pinheirão
e ponho-me a andar

Ao entrar na praça
encantámos-nos com uma flor
que pela sua graça
nos forneceu mais um valor

Bernardo Neto
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Num belo dia de 
segunda-feira
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Logo pela manhã, as folhas secas no chão.
E os pássaros a cantar a sua canção
Abafam o maldito som da cidade

que me tira toda a felicidade.

No coração do mercado deserto 
tudo revela uma segunda-feira,

pouca gente,pouco barulho.
As bancadas vazias e o cheiro a peixe fresco enjoam-me,

mas, de repente, tudo muda
quando adoçam o paladar

 as cerejas da época a chegar.

Em passo semi apressado
Deambulando pelas ruas despidas,

agora a acordar
Trânsito, obras,tudo me consome a alma, 

mas o cheiro a pão acabado de fazer
traz-me calma... 

E a ria com a sua água fria me deslumbra
com o seu aroma a maresia.

Sentir       
       Faro

Daniela Clérigo
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“À Cesário...”

De manhã muito cedo,
Com o barulho da cidade a infernizar-nos
Abalamos da escola
Com as andorinhas a acompanhar-nos.

Era o cheiro a peixe, frutas e legumes,
Os turistas a observar
Encontrámos  uma senhora simpática 
Que uma flor nos fez arranjar .

Em todo o lado, o barulho monótono do movimento,
O cheiro a gasóleo e da ria misturam-se.
Pela calçada fora, a história encontra-se
Uma cidade cheia de empoderamento.

Uma metrópole cheia de modéstia e narração
Um local tão procurado pelo seu historial
Entre as ruas da cidade velha encontra-se a perfeição
E nas romarias de S.António conclui-se o final.

Barcos de pescadores fazem parelhas com gaivotas 
Tudo à nossa volta encontra-se interligado
Depois deste dia 
Acho que me senti concretizado.

De manhã

Eduardo Serôdio
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Na calçada, ao nascer do sol
Sem a tranquilidade da manhã
Com  a correria dos miúdos e trânsito ensurdecedor
Nem o “piu” dos pássaros ao amanhecer

O verde predomina na cidade, com pedras a bater no 
chão
Ruído perturbador que nem um silenciador
Felizes estão os senhores a sair do mercado
Com o seu pão fresco na mão

De pouca gente na rua, à espreita 
Só o pêlo do cão se sentia
Assim como um “perfume” forte 
Do peixe, carne e maresia

Na zona velha beleza não falta
Sempre com aviões a passar por cima da guarda 
Doces e saborosas eram as cerejas
E a falta de água dominava as queixas 

De regresso ao ensino 
Com o calor do Verão 
Agitação que nem um casino
Onde o lixo e flores marcam o chão 

Na calçada 
ao nascer do              
     sol

Catarina Melinte
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Os pássaros acordam a cidade
com a já sabida melodia.
Sente-se a azáfama matinal
que marca a chegada de um novo dia.
 
E ando eu perdida pelas ruas
sem saber que rumo vou levar.
Pelo mercado, as cores vivas da fruta 
lembram as tardes de verão a chegar.

E, ao fundo, vê-se a calma e serena maresia,
que se confunde com a movimentação
que marca a chegada de um novo dia.

Os pássaros
acordam a cidade

Clara Guerra
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Divagando 
decididamente
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Divagando decididamente,
Com objetivo,
Confiando totalmente,
Nos nossos tão fiáveis sentidos.

Nunca nos levaram ao engodo,
estes nobres amigos,
na qual orientaram esta jornada
da qual foi honesto peregrino.

No primórdio desta viagem,
deparei-me com a encarnação da Juventude (parque infantil)
E onde brotou a nostalgia,
Também a Mãe libertou a sua semente,
Vagarosamente esta conquistou,
Bem como os nossos antepassados conquistaram a gente de África.

Prossegui esta peregrinação,
sempre atento ao intercalar da bandeira
daqueles pilares que auxiliam a condução (semáforos)
até chegar ao local do comércio.

Aí, entre peixe e iluminações,
Entre o perfume da rosa e o doce da cereja,
Havendo lugar para muitas refeições
Muitas servidas de bandeja. 

Abandonando este espaço,
Ainda na boca o sabor da cereja,
Mas começando a chegar o cansaço,
Avancei em direção à igreja.

Já esta, rodeada destas paredes ásperas,
o coração desta cidade,
mas com abismal durabilidade,
não só em persistência, mas também em longevidade.

Finalmente passei junto ao mar,
este berço de vida.
Mas para Inglês adiar,
fui devagarinho na viagem de ida.

Francisco Silva
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Saímos do topo da bela capital da Ria
Seguimos pela via
Com a beleza que a envolvia
Tantos sons que me perdia
O ranger dos motores, os cães a ladrar 
O tempo a passar
Chegamos à praça, cheia de 
Bolos e produtos de limpeza
De uma certa fineza 
As cerejas doces
Com toques de dissabores
Descemos para a baixa
Vimos a linda ria
Com os seus requintes matinais
Deu vontade de repetição 

Saímos 
do topo...

Gonçalo Santos
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Arrasto o meu ser
por esta estrada movimentada
onde corações palpitantes
Afogam a manhã com a sua vida atribulada

O cheiro entranhou-se nas paredes
como se marcasse este lugar
destinando-lhe o propósito de providenciar
o que nas redes o mar perdeu

Carregado e puxado
É o peso do que não foi usado
Do que por nós foi descartado
Descendo para  na escuridão ser trancado

Vagueando novamente 
Seguindo a corrente
Finalmente sinto o aroma,
A fragrância da maresia que tudo alivia.

Arrasto 
o meu ser

Lara Agostinho
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No percurso entre a Escola e o Mercado
A cidade envolveu-nos no seu movimento marcado
Pelo ruído quotidiano ensurdecedor,
que nos impedia de comunicar e causava dor.

O Mercado foi o mundo que acolheu 
Os nossos curiosos e divagantes
Na paleta de cores que nos ofereceu,
exibindo-nos um Mundo de Gigantes.

Gigantes da faina, a do Mar e da Terra
E da mão do talhante com o golpe certeiro
Do cutelo afiado e cortante, que encerra
Em si o sangue da vida e seu cheiro

Do Mercado para nos acompanhar a caminhada
Trouxemos as mãos cheias de cerejas fresquinhas
Que nos saciam a fome envergonhada
E nos deixaram um belo sorriso nas nossas carinhas.

Ao atravessar a mata de Pinheiros 
a alegria e vontade das nossas mãos 
Abraçaram a Mãe Natureza cheia de chilreios
Das aves embaladas nos seus ramos e seus vãos.

O
 m

eu percurso

Lívia Marques
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Nesta cidade banhada pela ria,
Acordam apressados os trabalhadores,
Pegam nas suas máquinas ruidosas
E, como formigas, dirigem-se para os seus destinos.

No café, dominado pelo aroma a grãos torrados,
Espalha-se o tema da vida alheia,
Rapidamente abafado pela incessante venda no mercado ao lado,
Destacando-se as doces cerejas que rosam as mãos.

Na baixa, conquistada pela maresia,
Cantam as cegonhas, obram os obreiros,
Rugem os motociclos e comentam os turistas,
Nesta cacofonia a que chamamos de dia a dia

Nesta Cidade...

Miguel Santos
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Na nossa escola, após o amanhecer
Embarcamos na nossa aventura
Com orgulho e sem temer
Somos Cesário e a sua literatura.

Na mata, que formosura. 
Adoro a natureza e a sua vivez,
Os pinheiros e a sua envergadura. 
Locais destes são cada vez mais uma escassez!

Ainda montam, as bancas as senhoras
Logo de manhã, humildes e trabalhadoras.
Peço um bolo açucarado e reluzente
Assusto-me com o bater do cutelo, simultaneamente.

Ao olhar para a Ria
Lembro-me da minha infância.

Na nossa escola
Épocas de paz e alegria
Como acabámos dominados pela ganância?

Cultura é observar e escrever.
Não aquelas desgraças,
Ir ver animais em praças 
A serem aplaudidos ao sofrer.

Foco-me no mural do pioneiro da revolução.
Homem com caráter e eficiente, 
Personificação do povo farense
Aplaudo o seu trabalho e dedicação.

Por fim, desfruto dos jacarandás
E as suas flores traiçoeiras de cor lilás.
Como a sociedade de hoje, gostam de enganar 
Bonitas por fora, mas sujas ao agarrar.

Miguel Teixeira
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Caminhamos por esta estrada barulhenta,
Sinto-me sempre a oito ou oitenta.
Inundados pelo cheiro dos pinheiros
E rodeados de trabalhadores ou engenheiros.

Entre as mulheres do marisco e os homens das obras,
Qual destes o mais trabalhador?
O sentimento de revolta é desencantador
E o futuro sinto-o mau como as cobras

Vagueamos pela baixa farense
Com o sabor das cerejas ainda na boca.
O vento despenteia-me o cabelo,
Com o sol na cara, sinto-me quase um modelo.

Caminhamos por esta 
estrada barulhenta 

Raquel Loureiro
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De manhã, vagueando pelas ruas de calçada 
Pé ante pé, sob o sol abrasador da cidade 
O barulho dos carros confundia-se com o latir dos cães 
Enquanto o chilrear dos pássaros acalmava 

Ao longe, as cores da ria confundiam-se com o azul do céu 
Um misto de cheiros e de cor que me fez voltar à infância 
Infância feliz que deixa saudade 
Onde não acontecia o que acontece hoje 
Que as pessoas atarefadas 
Abafavam o mar e a sua tranquilidade 

À medida que percorria as ruas da cidade e chegava à Sé
O meu corpo fundia-se com a alma 
E por momentos senti que não havia lugar no mundo onde desejasse viver 
Se não esta cidade que me viu crescer 

De manhã, 

Rita Gomes

vagueando 
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Às 8.20 saímos
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Às 8:20 saímos
pela professora esperámos

a caminho do mercado
logo, abalamos.

No mercado compramos 
umas belas cerejas 

compramos uma rosa 
como a professora deseja.

Entramos no mercado
veio logo um cheiro forte

era o peixe
que vinha aos magotes.

Na banca da senhora Saline
a rosa compramos 

para oferecer à professora 
com quem muitos chocolates apostamos

A caminho da baixa 
as motas a acelerar

se ouvisse mais uma,
ia-me ausentar.

Perto da Sé 
encontramos o grande impulsionador

que com a sua música
deitou abaixo o ditador.

Pela Ria Formosa passamos
o cheiro a maresia, logo veio,

senti-me enjoado
acabei por ali o meu passeio.

Aqui acabei minha viagem
obrigado por tudo 

Faro foi uma bela passagem.

Rodrigo Bolas
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Assim que alcançamos a Repsol 
Sente-se o cheiro a gasolina, 
Tão provocante como olhar para o sol 
Entulhada de carros fumarentos parecendo uma usina 

Com um barulho ensurdecedor 
Causado pelos trabalhadores
Com um zumbido aterrador 
Acorda os moradores 

Enfim, com o avistar do mar 
Faz lembrar 
A bela natureza portuguesa

Assim que alcança-
mos a Repsol

Rodrigo Cabrita
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Faro, a cidade de todos nós
Farenses, o povo que dá vida 
A este pequeno tesouro a meio da N125

É ainda jovem a nossa vida
Só se veem os autocarros da manhã 
A trazer os alunos adormecidos,
Enquanto os alunos do 11E 
Partem em deambulação 

Chegamos ao Mercado Municipal,
E para fazer uma pausa
Fico com o sabor torrado e reconfortante
De uma bica e um pastel de nata

Ao caminharmos pela parte velha da cidade 
Olhamos para as majestosas muralhas
Quase que conseguimos ver a história
Diante dos nossos olhos

Acaba assim a deambulação do 11E
Com a nossa cidade já viva e movimentada
E assim voltamos à nossa vida de escola entediada.

A Cidade A Cidade 
de Todosde Todos

Tiago Gregório
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Todos 
nos 
reunimos
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Todos nos reunimos 
E começamos a caminhar 
Mas antes de tudo decidimos 
Que uma foto de turma íamos tirar 

Desde pássaros a cantarolar 
A um brisa fresquinha
 Até com cães a passear 
Não há cidade como a minha 

Continuamos esta jornada 
E comprámos uma flor 
Tão Bela e imaculada 
Que à nossa professora oferecemos com 
muito amor 

Para a experiência concluir 
Vimos parte da nossa querida ria 
Com toda a turma a sorrir 
E um grande sentimento de alegria

Tiago Inácio
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À Cesário...

Por esta rua barulhenta 
onde cada um segue o seu rumo
sigo o odor que me atormenta 

afogado pelo fumo.

Chegando ao local 
onde quem do tempo foge 
se reúne de forma semanal 

deparo-me com a vida de quem faz o que pode.

Desci o máximo que podia 
e respirei novamente, 
o odor da nossa ria 

acalmou a minha mente.

Alvorecer místico 

Início de semana atípico do vulgar 
Naquele portão autoritário tudo começou 

Aguardamos pelo Chico para começar a caminhar 
Nas ruas que a professora mentalmente esboçou 

Ao ingressarmos no mercado 
A D.Sabine concedeu-nos uma flor 

Que pela sua venustidade 
Nos concedeu mais um valor 

Em direção à Baixa posteriormente ao mercado 
O ânimo de observar a maresia fazia-se sentir 
Apesar de alguns barcos já terem embarcado 
O aroma e a essência acabavam por progredir 

Na trajetória de regresso 
A sugestão da Lívia segui 

Entrei no Faísca sem retrocesso 
E um croissant com chocolate comi 

Foi uma manhã bem passada 
Na companhia de todos vós 

Apesar do professor Bruno não ter dado a aula passada
Não influenciou a existência da peladinha entre nós  

Tiago Rodrigues

Tomás Lopes




