


A vida talvez seja uma viagem, mas alguns de nós são obrigados a cumprir uma exigente digressão em defesa da própria 
vida. É o caso dos heróis e heroínas que enfrentam o cancro. O que fazer para os homenagear? Como animá-los nesse 
exigente percurso, tão cheio de poderosos obstáculos? E, de caminho, como recordar-lhes o conjunto de «pequenos 
nadas» de que é feita a vida? Eis as premissas deste CALENDÁRIO, simultaneamente um roteiro de esperança e uma 
evocação de algumas das coisas boas que esperam os nossos heróis e heroínas à chegada, quando lhes for consentido 
retomar a sua viagem. Aquela que todos deveríamos ter o direito de percorrer inteira até ao fim.

Bem hajam, campeões.

Este disco é vosso.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro assume-se como uma entidade de referência nacional no apoio ao doente 
oncológico e sua família, no prosseguimento de uma missão que se estende também à promoção da saúde, à 
prevenção do cancro e ao estímulo à formação e investigação em oncologia. 
No âmbito da sua missão, a Liga prossegue nos seguintes objetivos: apoio social e humanização da assistência ao 
doente oncológico; defesa dos direitos dos doentes e dos sobreviventes de cancro; divulgação de informação sobre o 
cancro; promoção de educação para a saúde; prevenção primária e secundária da doença oncológica; cooperação com 
instituições envolvidas no tratamento da doença oncológica; cooperação com entidades congéneres, nacionais e 
estrangeiras; apoio à formação e fomento da investigação em oncologia.  



8 setembro | Dia Mundial da Alfabetização
(Música: Calendário | Letra: José Guedes)

REFRÃO
No princípio era a palavra
e só depois houve o mundo
coisa que não teve nome
nunca existiu, lá no fundo...

Em casa do alfabeto
nunca ninguém passou fome
com três letras se faz pão
com quatro a boca que o come

A casa do alfabeto
tem sempre vista para o mar
basta acrescentar um 'm'
a um pedaço de ar

Na casa do alfabeto
ninguém liga ao dinheiro
é que um touro sem o 't'
já faz um tesouro inteiro

A casa do alfabeto
é uma enorme mansão
tem o vasto céu por teto
e a Terra toda é o chão

12 maio | Dia Internacional do Enfermeiro
(Música: Calendário | Letra: José Guedes)

O meu anjinho da guarda
já não é uma criança
usa bata, não tem asas
traz-me sempre na lembrança

Não toca lira o meu anjo
nem tem voz celestial
mas a sua voz conforta
e encanta um hospital

O meu anjinho da guarda
não sabe tocar trombeta
mas imita muito bem
o motor de uma lambreta

Por vezes conta-me histórias
ou leva-me a passear
numa maca-limusina
que me prometeu quitar

O meu anjinho da guarda
sabe sempre no seu lugar
é num sítio bem pertinho
para quando eu precisar

De noite, não tenho medo
sei que ele me vai guiar
nesses lugares mais escuros
onde às vezes vou sonhar

O meu anjinho da guarda
sabe o que deve dizer
até mesmo nos momentos
que ninguém escolheu viver

Um anjo assim dedicado
não o trocava por nada
ele agasalha-me a alma
quando a trago resfriada.



8 junho | Dia Mundial dos Oceanos
(Música: Calendário | Letra: José Guedes)

O Mar Amarelo pintou no cabelo
três grandes madeixas cor de caramelo.
Já o Mar Vermelho esfolou um joelho
raio de fedelho, parece um coelho!

Velando o Mar Morto, à boca do porto
nadava a faneca com ar absorto
e muito a medo, de longe o Mar Negro
de luto choroso guardava em segredo.

De todos os mares, tocou ao Menor
receber um prémio por alto valor.
E não é que o Mar, do Norte chamado
ficou amuado?  Olha-me o estupor!

Já lá vai o tempo em que o mar era azul
por vezes damasco, outros dias tule;
não havia vozes, só o marulhar
de plácidas ondas no seu derivar.

4 fevereiro | Dia Mundial da Luta Contra o Cancro
(Música: Calendário | Letra: José Guedes)

Não é fácil enfrentar
estas trevas invernais
até parece que o frio
não vai acabar jamais

Mas eu sei que há muitas coisas
que me esconde hoje o olhar
como um céu cheio de estrelas
ou um mergulho no mar.

Guardei mil e uma ideias
para os dias de bonança
maior do que a tempestade
há de ser sempre a esperança

Sonho lindos com baías
de uma riqueza sem par
dessas que o sol cobre de ouro
mesmo antes de deitar

De olhos fechados, ao sol
fecho a tua mão na minha
com nossos mantos de sal
nós somos rei e rainha

É preciso resistir
ver mais longe, ver além
o sol ainda vai brilhar
e com ele hei de eu também



19 março | Dia do Pai
(Música: Calendário | Letra: José Guedes)

Outro dia era alpinista
chefiava a expedição
tinha o cume mesmo à vista
quando caiu o nevão
voltar ao acampamento
estava fora de questão
e era tão forte o vento
que me atirou ao chão
Tombei na neve fofinha
quando ouvi gritar: «oh não!
esse saco de farinha
era para fazer o pão!»

Era um plano bem esgalhado
já os tínhamos na mão
eu estava tão fisgado
em prender o capitão
Mas de repente, Bang! Bang!
apanharam-me à traição
eu via no chão o sangue
tu a geleia no chão
e ao ouvir-te ralhar
aprendi bem a lição
nunca os índios vão ganhar
nem sequer na reinação

Eu também já fui bombeiro
ti-nó-ni no camião
claro que cheguei primeiro
na hora da aflição!
sozinho enfrentei as chamas
e apenas com uma mão
salvei mais vidas humanas
do que pulgas tem um cão
mas em vez de ser louvado
recebi outra missão
acudir ao chão molhado
com o balde e o esfregão

REFRÃO
Nem sempre será primavera
Bem sei que a chuva também cai
mas na borrasca mais severa
 tenho um abrigo em ti, meu pai

2 abril | Dia Internacional do Livro Infantil
(Música: Calendário | Letra: José Guedes)

Fui colher flores ao campo
desse campo que é só meu
onde um nabo é um troqueu
e uma ideia um pirilampo.

Até o tempo é diferente
neste campo de magia
Passa a hora num repente
Ou dura então todo um dia

Florescem versos garridos
neste solo consagrado
entre sulcos remexidos
por uma caneta-arado.

Guiado pela vontade
junto versos, faço um ramo
e com total liberdade
poema às vezes lhe chamo.

As águas do pensamento
correm perto em turbilhão
beijadas pelo etéreo vento
que é a imaginação.

Neste rincão ideal
tudo é paz, remanso, alvura
nele tudo é mais que real
nele tudo é só literatura





27 março | Dia Mundial do Teatro
(Música: Calendário | Letra: José Guedes)

Sobe o pano, casa cheia
já está quase a começar
o balcão e a plateia
trazem o nariz no ar

brilha o sol incandescente 
no alto do céu pintado
como é tão mais convincente
um mundo assim imitado

Logo entra um cavaleiro
falando de um sonho mau
corre o rio do tinteiro 
pasta o cavalo de pau

Por entre mil aventuras 
num vasto reino encenado
sucedem-se as diabruras
de um malvado maquilhado

Segundo ato, terceiro
Ao longe um mar de cetim
como tarda o justiceiro!
Chegará antes do fim?

Cai o pano, fim da história
a honra foi bem lavada
Ao herói, a palmatória
Para o vilão, a reguada

REFRÃO
O teatro tem magia
estranhamente divertida
numa cena passa um dia
e em três atos uma vida

1 junho | Dia Mundial da Criança
(Música: Calendário | Letra: José Guedes)

Agora sou um pirata
meu destino é navegar
os vastos mares de prata
pintalgados de luar

de espada em riste, na ponte
grito ordens sem parar
e de olhos no horizonte
ponho o meu gancho a afiar

uso argola na orelha
muito grande, de espantar
onde uma arara vermelha
gosta de se pendurar

tenho verruga gigante
no nariz para recordar
que não sou nenhum farsante
mas pirata de assustar

um pirata verdadeiro
nunca pode dispensar
olho de vidro matreiro
desses de pôr e tirar

e quando quero dormir
deixo o olho a vigiar
ai daquele que não fingir
que aquele olho sabe olhar

REFRÃO
eu sou um pirata
não me posso demorar
tenho uma banheira
inteira para navegar

eu sou um corsário
e acabo de derrotar
o meu travesseiro
um malandreco sem par



(Música: Calendário | Letra: José Guedes)

inverno
Passado o Natal, chegado o janeiro
congela o poema dentro do tinteiro
se calha o fevereiro ser mais folgazão
lá vai espevitando a inspiração
o março travesso faz o sol sorrir
e logo uma rima começa a florir

primavera
chega o mês de abril, mas vem encharcado
e o poema encalha, meio acabrunhado
 então entra o maio com o sol pela mão
e os versos germinam, cheios de emoção
junho já chegou, cheira a maresia
que o mesmo é dizer, cheira a poesia

verão
olha o mês de julho, trigueiro e ardente
declamando versos à luz do poente
o tórrido agosto entoa a canção
de um amor eterno que dura um verão
sempre foi das musas o setembro amado
com as suas rimas de risquinho ao lado

outono
ao cair da folha, o outubro recita
os versos mais belos que a tristeza dita 
sopra com novembro um vento gelado  
e sofre o poema forte resfriado
em dezembro neva, mas já não faz mal
pois sempre o poeta amou o Natal.

REFRÃO
é no calendário que vais inscrever
os versos que brotam desse teu viver
colhe a flor garrida que há em cada dia
quando a vida passa fica a poesia

16 outubro | Dia Mundial da Alimentação
(Música: Calendário | Letra: José Guedes)

Faz hoje precisamente
setenta milhões de anos
ou talvez um quarto de hora
não interessa a data agora

saí a caçar no lago
que era o meu prato de sopa
mas nem sinal de uma presa
sobre a planície da mesa

já pensava em desistir
quando vi umas bolachas
que pastavam tresmalhadas
prontas a ser devoradas

mas logo a mamã rugiu
como um feroz T. Rex 
«acaba a sopa depressa 
antes que ela arrefeça»

Ainda resmunguei um pouco
tentei puxar dos galões
mas com o caldo entornado
decidi ficar calado

Dinossauro à maneira
não traz a mamã à perna
pode caçar gulodices
livre de quaisquer chatices

REFRÃO
Eu sou um tiranossauro
mesmo com sardas e óculos
sou é de uma espécie nova
do tipo tiranobrócolos



1 outubro | Dia Mundial da Música
(Música: Calendário | Letra: José Guedes)

No país dos instrumentos
há canaviais de flautas
que o vento toca ao passar
soprado do mar das pautas

Desponta no céu azul
um forte sol sustenido
e um bombo encalorado
grita coisas sem sentido

Um piano agita a cauda
ressonando em fá menor
 um violoncelo aluado
passeia em roupa interior

Moreias posam sorrindo
com dentes de xilofone
e um paquiderme babado
assobia pelo trombone

A sonata delicada
recolhe a roupa corada 
do seu quarteto de cordas
que lhe colore a fachada

Ao longe ralham guitarras
está quase a acabar o dia
e quando passa a batuta
irrompe uma sinfonia. 

REFRÃO
Timbalão
AdUFe! adUFe!
Um fagote afogueado

Tuba, tuba
Cavaquinho
O acordeão? Coitado!...

21 março | Dia Mundial da Poesia
(Música: Calendário | Letra: José Guedes)

Na pressa do dia a dia
todos deixamos espalhadas
toneladas de palavras 
sujas e amarrotadas

Coisas da vida moderna
bem sei que não é por mal
mas palavra descurada
mata uma língua, afinal

Alguém tem de recolher
essas palavras usadas
dar-lhes uma escovadela
e guardá-las bem dobradas

E uma vez rearrumadas
de maneira diferente
ganham uma alma nova
(as palavras e a gente)

REFRÃO
 sou um arrumador
mas de palavras apenas
minhas gavetas são versos
e os meus armários poemas

Por amar muito as palavras
e lhes dar arrumação
já me chamaram poeta
em tempos que já lá vão...
Poeta!
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