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À minha família, eterna cintilação e inspiração.

Os diversos registos fotográficos partilhados ao 
longo desta obra são imagens captadas por mim, nas 
muitas viagens que fiz ao mundo lusófono, e também 
selecionadas a partir de arquivos que alguns amigos 
me fizeram chegar. São documentos que guardam e 
simultaneamente libertam os intensos e visíveis traços 
que unem os povos da lusofonia. Por este motivo, expresso 
os meus reconhecidos agradecimentos à Embaixatriz 
Andrea Direito, à Sílvia Ferrão, à Sónia Veiga, à Maria 
José Almeida, à Avelina Ferraz e ao Mateus Brito.
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A Lusofonia ...
… é, apenas, o mar que te leva às minhas pátrias.
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Toda a nossa vida se passa entre os elementos da natureza.
A água, a terra, o ar e o fogo
são energia
e são a nossa essência…
… procurar esse poder noutros impulsos
é simplesmente
abandonar a nossa força e o nosso arrojo!

Os erros de Deus são humanos ...
E, alguns homens
são a personificação dos desacertos divinos!



10 11

Sobre a realidade …
há homens que apenas vêm o que querem
e outros, apenas vêm o que lhes é permitido!
Toda a realidade é neutra
E, assim 
a mesma verdade
analisada pelo consciente
será sempre desigual,
na perceção de cada homem!

À varanda do Douro,
vestida de seda olhei o infinito
e senti as conexões do rio 
desaguarem no meu interior.
Voltei a fixar além
e, sentindo a seda na ponta dos dedos,
perscrutei as fraturas da outra margem!
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O mundo Lusófono
É, hoje, uma reflexão multicolor
de compreensão e resignificação.
É um eixo geocultural
ancorado,
no âmago da nossa razão
e na íntima paixão do nosso espírito.
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Não aspiro sonhar mais ...
Hoje, apenas desejo entardecer serenamente
e alimentar-me dos momentos,
como um presente,
precoce ou tardio!

Somos um povo de marinheiros ...
Nunca chegaremos à lua!
O sopro de ar enche-nos a alma,
apenas para sonhar com o mar ...
E, se um dia estivermos na lua será apenas,
para desse corpo vulcânico obscuro,
melhor avistarmos o místico Oceano inseguro
das caravelas quinhentistas do povo luso!
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A vida é uma viagem
e eu vou continuar sempre,
até encontrar o destino.
Por mares ora calmos ora tormentosos,
as terras onde paramos
são tempos eternos
de miscigenação divina.


