
O Amor é

O Amor é a coragem
Que tu demonstras por um amigo,
Isso é o Amor.  

O Amor é quando defendes
O teu próximo,
Isso é o Amor.

O Amor é a ajuda
Que tu dás ao teu companheiro,
Isso é o Amor.

Quando sentes a falta
De alguém,
O Amor está presente.

Quando sentes o carinho
Da tua família,
O Amor está presente.

Quando sentes um ar
De muita felicidade,
O Amor está presente. 

Se estás a escrever uma carta 
Para alguém que amas,
O Amor está contigo. 

Se estás a escrever uma história 
De guerra e tudo termina em bem,
O Amor está contigo. 

Se estás a escrever uma poesia
Sobre o Amor com boa vontade,
O Amor está contigo. 
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Love is...
Love is…
Love is not a word, it is an action,
Love is the way of joy,
Love is a decision,
Love is a feeling it is not fiction

Love is hard to find,
Love cannot be left behind,
Love is kindness,
Love is the key to brightness,

Love is a piece of God inside us.
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Amor é...
O amor é… sentir
Que estou longe de ti
Ter vontade de partir
E ficar ao pé de ti

O amor é…ter saudades tuas
Mesmo quando te abraço
Quando passeamos depois das duas
Com os nossos braços
Colados sem deixar espaço.

O meu por ti é…. sentir que estás aqui
ao pé de mim
Mesmo quando estou a viajar 
daqui até ao Infinito.
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Amor é...
Coitado do amor!
Todos caminham depressa
Ninguém cuida do amor.

Coitado do amor!
Não tem lugar para entrar
Ninguém o deixa passar.

Coitado do amor!
Foi todo rasgado
E ninguém lhe trata a dor.

Mas ele continua a andar
À procura que nós
O deixemos entrar!
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Love is...
Love is like the sun
It can brighten your day
Or it can be far away.

It is like the moon
You see one side
But the other is hidden.

It is like the night
Where it may seem dark
But there is light.

It is like the day
It can be shining
But it can be blinding.
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Amor é...
Amar alguém sem limites
Pensar só em ti
Sonhar de olhos abertos
Um mistério misterioso.

O amor é um diamante que sempre
brilha
Um coração que nunca pára de bater
Um tesouro misterioso.

Pensar em ti nas aulas
Escrever o teu nome no caderno
Dizer o teu nome sem querer.
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Amor é...
O amor é uma casa imaginária
Onde vivem memórias.
O amor é uma música extraordinária
Onde se ouve o silêncio.

O amor é uma alma visionária
Que escreve um poema fugaz.
O amor é uma guerra revolucionária
Onde vence a paz.

O amor é uma emoção primária
Que se encontra nos nossos
corações.
O amor é uma emoção contrária
Em que sentimos traições.
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Amor é...
Amor é…
O médico de todas as feridas
Mas também pode ser a razão pela
qual aparece a ferida.
Amor é a razão que faz a vida ter cor
Mas também pode ser a razão de
perder a cor da tua vida.
Amor pode ser lindo como a
primavera
Mas também pode ser chuva com
trovões.
Amor pode ser como a lua que brilha
numa noite de escuridão
Mas também pode ser como o sol
que queima o dia fresco.
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Domin née...
Domin halo kontente
Domin halo hmnasa
Maibé, dala barak
Domin mós lori matan been

Hanesan semo 
Iha tempo ha´u tur iha 
Ó nian oin

Laran haksolok
Bain hira ha´u haré
 Ó nian hmnasa

Ne´e duni ha´u husu 
Keta fahe tan ó nian
Domin ne´e.

Bele karik ó rai de´it
Mai ha´u?

Jé
ss

ic
a 

Sa
ld

an
ha 9

ºB

MENÇÃO
HONROSA



Amor é...
Tive um sonho
Um sonho secreto
Sobre um rapazinho que amo
E o mundo ficou completo.

Juntos sentados
Numa noite brilhante
A olhar para o céu
Com estrelas cintilantes.

A luz da lua refletia no seu rosto
E os seus olhos brilhavam como estrelas.
Estava tão lindo que até as estrelas
podiam chorar
Estava tão lindo que o céu começou a
chorar
Vinha a chuva.

Quero-o como a comida quer o sal
E como a noite quer a lua
Seria uma bela história
Mas era tudo fantasia.
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Amor é...
Amor era fogo que ardia sem se ver
Agora, é corações no “instagram” para
toda a gente saber
Amor era mãos dadas e beijinhos
Agora, são “posts” melados a exibir
carinho.

Amor era coisa de dois corações
Agora, é para ter cem visualizações
Amor era privado,
Agora, é bastante badalado.

Pode tudo isto ser verdade,
Mas o amor que conta, deixa sempre
saudade.

M
ón

ic
a 

N
as

ci
m

en
to 11

ºA

1º



Love is...
I’ve always wondered what love
sounded like
Whether it resembled the pit-a-pat of
rain against window sills,
Fire crackling in warm fireplaces
Or gentle winds blowing against your
cheeks.

I never thought love would sound like
you,
The sound of laughter that melts in the
air,
Kisses that buzz like honeybees
And jokes that leave me smiling for days.

I would say that we are what loves
sounds like
Whispered secrets
Stories shared within idle afternoons
A song that lasts forever, between many
moons.
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L´amour est...
Comme les changements des saisons
l’amour change aussi
quand tu tombes amoureux
c’est chaud, comme l’été
mais quand l’hiver arrive
l’amour refroidit aussi

Lorsque les saisons changent
comme les oiseaux migrateurs migrent
l’amour aussi va avec le temps
comme rien ne dure éternellement
l’amour aussi
ce n’était pas simplement
ce n’est pas qu’on n’en aît pas, l’amour
C’est juste qu’il n’était pas
Pour moi…
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