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Mulher cravo de amor 
Sempre firme mas serena 
és mote deste poema 
um poema feito mulher 
singela como uma flor 
bela rosa de rubra cor 
simples como um malmequer 

 

Desde a linda rapariga 
à mulher, mãe e amiga 
companheira duma vida 
é um todo, sendo parte 
e por todos se reparte 
nunca se dá por vencida 

 

Na luta p’la igualdade 
pelo pão e liberdade 
tanta batalha travaste 
se alguma não venceste 
não esqueças que perdeste 
todas as que não lutaste 
 

Pelo pão e agasalho 
em casa ou no trabalho 
sem nunca mostrar canseira 
heroína, mãe do povo 
da luta p’lo mundo novo 
fizeste a tua bandeira. 

Poema de João Paixão – Ex.-Trabalhador da Gestnave  

 

 

Avançar na Igualdade – Com Emprego de Qualidade 
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