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Prefácio 

Há um ser especial que se encontra à espera.

Alguém que gosta de sonhar e de voar.

Com uma vontade infinita de renascer para sentir um 

colo que o aconchegue e lhe dê um mundo com raízes.

Um Mundo que lhe conceda o afeto e a envolvência 

de uma família, qualquer que ela seja, que possa com-

pletar a sua fantasia e que lhe embale carinhosamente 

o seu pensamento.

Esse ser especial anseia por um sonho que lhe traga 

cor e lhe plante o arco-íris que tanto deseja. 

Às vezes parece que não é de ninguém, mas, lá no 

fundo, há uma porta que se abre para no silêncio do 

inesperado, o receber e o proteger, sem nada pedir em 

troca, a não ser a partilha do amor entre uma criança, 

uma mãe, um pai, duas mães, dois pais… que rapida-

mente se transforma em filho.

Este livro é um convite que a autora nos faz para 

entrar no imaginário de uma criança que sonha com 

uma família, num colorido que venha a transformar-se 

na sua realidade. 

        Ana Paula Penteado
Presidente da Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens da Póvoa de Varzim
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Mais um dia comprido chega ao fim

E eu continuo aguardando alguém

Porque um dia alguém deixou-me assim

Neste lugar onde moram os de ninguém

Há pessoas e pessoas que nos olham

Outras cuidam e dividem os carinhos

São talvez as mesmas que me chamam

Ou aquelas que ensinam mais caminhos

E agora, desta casa igual a tantas

Quero o meu lar com raízes

Vou partir num sonho de asas

E voar por mundos felizes! 
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Quem sabe o que encontrarei

Quem poderá abraçar-me?

Se a vida é livre eu serei

E deixarei encantar-me!

Abro os braços e com força

Olho tudo num segundo

Agarro o vento e o sol

Dentro de um sono profundo 

É que amanhã chegará

A surpresa prometida

Que bom vai ser acordar

E ficar surpreendida!
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O quê, vêm as duas buscar-me?

Não consigo acreditar!

De repente duas mães

São minhas para eu chamar!

Como é bom sentir o colo

A ternura e as meiguices

E num instante estou no meio

De abraços e traquinices!

Tudo à volta se transforma

Parece mais belo o que vejo

E até o escuro da noite

Vem despedir-se num beijo.


