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Introdução 

 

    O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de ser utilizado numa aula 

de Ciências Naturais de 7º ano, após a conclusão do subtema vulcanismo, 

    Pretende-se que  os alunos sejam capazes de aplicar os conceitos adquiridos 

nas aulas à realidade local, a partir de uma saída de campo, ou seja, identificar 

os cones vulcânicos na paisagem circundante,  que tipos de atividade 

apresentavam, materiais vulcânicos por eles libertados e formas de relevo.  

    Conhecer algumas formas de aplicação dos produtos da atividade vulcânica 

e o enquadramento geográfico e geológico   da Madeira. 

    Ao longo de todo o trabalho fizemos referência a todas às freguesias do 

Concelho de Santa Cruz, tentando conhecer os aspetos geológicos, litológicos, 

geográficos, geossitios e topónimos associados. 
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Enquadramento Geológico 
Localização Geográfica do Arquipélago da Madeira 

Localização do 

Arquipélago da Madeira 

na parte oceânica, 

imersa da 

Placa Africana.  

 

As suas ilhas encontram-

se implantadas entre a 

Planície  Abissal da 

Madeira, a Oeste, e o 

Continente Africano a 

Leste. 

A área total do arquipélago é de 796,8 km² 

 
Madeira 736 ,7 km², Porto Santo 42,2 km², Ilhas Desertas 14,2 km² 

e Ilhas Selvagens 3,6 km². 
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Enquadramento Geológico 
Localização Geográfica do Arquipélago da Madeira 

  O Arquipélago foi originado a partir de dois hots spot distintos: hot spot Madeira que 

originou além da ilha da Madeira e Desertas, o Porto Santo; Hots spot Canárias a 

partir da qual se formaram as Canárias. 

  É constituído por três edifícios vulcânicos distintos: 
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1 A Madeira e Desertas corresponde a um 

único edifício; 

2 O Porto Santo; 

3 As Selvagens correspondem a um terceiro 

edifício. 

Canárias 



Enquadramento Geológico 
Localização Geográfica do Arquipélago da Madeira 

 A Madeira e Porto Santo tiveram a sua formação no mesmo ponto quente 

em dois episódios diferentes sendo o do Porto Santo mais antigo. Como 

podemos comprovar quando se observa a morfologia dos fundos 

oceânicos das ilhas do Grupo Norte.  

  Verifica-se que existe uma certa continuidade entre a Madeira e as 

Desertas enquanto a Ilha de Porto Santo, 45km a Nordeste, pelo contrario, 

aparece separada daquelas por profundidades superiores a 2000m. Outro 

dado a reter e a disposição radiada que apresentam com a Madeira 

grosseiramente orientada E-W, a de Porto Santo, NE –SW e as Desertas, 

NNW – ESE . 
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Enquadramento Geológico 
Hot Spot - Formação da Ilha  da Madeira  

 A instalação de uma pluma mantelica, no local onde hoje se encontra a 

Ilha da Madeira, deu origem a ilha. Se considerarmos as principais fases 

do desenvolvimento de uma ilha oceânica:  

1 – submarina; 

2 – transicional;  

3 – aérea /consolidação insular;  

4 – rejuvenescimento/madura. 

8 



Enquadramento Geológico 
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Geocronologia do arquipélago da Madeira 



Enquadramento Geológico 
 

Enquadramento Geocronológico 

 

 

Em geral, pode dizer-se que o processo de construção da Ilha da Madeira 

ocorreu em varias etapas, tendo as diferentes fases de evolução sido 

agrupadas na cartografia geológica, como complexos vulcânicos, descritos 

dos mais antigos para os mais recentes. 

 

•CVI o mais antigo, com idade superior a 7 Ma;  

•CVM, com idades entre 7 e 1,8  Ma;  

•CVS, com idades inferiores a 1,8 Ma  a 7000a.  
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Enquadramento Geológico 

 Do ponto de vista geológico, a ilha da Madeira é, essencialmente 

constituída por rochas ígneas essencialmente vulcânicas, efusivas e 

piroclásticas, sendo as primeiras predominantes.  

 

 Existem também formações sedimentares, tais como, aluviões, 

cascalheiras e areias de praia modernas, depósitos de vertente e de 

“fajãs”, areias de duna, cascalheiras fluviais e marinhas e rochas calcárias. 
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Foto  das autoras 



Enquadramento Geológico  
Traços gerais da morfologia da Ilha da Madeira 

 A Ilha da Madeira apresenta uma forma alongada, com 46 km segundo a 

direção E –W e 23 km na direção N – S, cobrindo uma área total de 737 
km². 

 

 A morfologia da Ilha da Madeira foi influenciada pelas estruturas 

vulcânicas que a originaram, pela natureza das suas rochas (litologia), 

pelas variações do nível do mar, pelo clima e pelo tempo de exposição 

aos agentes de erosão. A combinação destes fatores levou ao 

aparecimento de formas de relevos especiais – cones vulcânicos, 

depressões profundas, arriba, ravinas, crateras, planaltos, terraços, etc. a 

que muitas vezes foram atribuídas designações locais – “paul”, “achada”, 

“curral”, “rechãs”, “leixões”, etc.  
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Enquadramento Geológico  
Localização Geográfica  do Concelho de Santa Cruz 
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Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_(Madeira) 

Gentílico  santa-cruzense 

Área 81,50 km² 

População 43 005 hab. (2011 ) 

Densidade populacional 527,67 hab./km² 

N.º de freguesias 5 ( Santa Cruz, Gaula, 

Camacha, Santo António da Serra e Caniço)  



 

Enquadramento Geológico  
Geologia e Litologia 
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Autores: A Brum da Silveira, J Madeira, R. Ramalho, P Fonseca e  Susana Prada  

,2010 



Carta Geológica atual Concelho de Santa Cruz 

15 



 

Enquadramento Geológico  
Enquadramento Geocronológico do Concelho de Santa Cruz 

 

 Os materiais predominantes no  Concelho de Santa Cruz são os do 

Complexo Vulcânico Superior (1 e 2). Este é constituído por alternâncias 

de escoadas lávicas e níveis de piroclastos, tanto mais finos quanto mais 

afastados dos centros de emissão.  O  grau de alteração da referida 

unidade, por vezes é considerável, originando grandes espessuras de 

material de aspeto argiloso, de tons acastanhados.  

 As rochas efusivas deste complexo são diversificadas variando entre 

termos fracamente basálticos até hawaitos e mugearitos. A quantidade de 

filões que corta este complexo é ainda numerosa. 
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Foto das autoras:  Aspeto do CVS na região 

do Porto Novo  

Foto das autoras:  Aspeto do CVS 

em Água de Pena - aeroporto  



Curiosidades - Topónimo Santa Cruz 

 A origem toponímica do concelho deve-se aos descobridores, que quando 

chegaram a estas terras, viram uns cepos velhos derrubados pelo tempo, 

dos quais o capitão mandou fazer uma cruz e pendurá-la no alto de uma 

árvore, dando ao lugar o nome de Santa Cruz.  

 Para comemorar a construção da cruz, por ocasião do descobrimento, fez-

se levantar no local um cruzeiro, em mármore, que foi posteriormente 

destruído, em 1889. 

 

17 Fotografia – Santa Cruz  



Topónimos de algumas localidades do  

Concelho de Santa Cruz 

 No Concelho de Santa Cruz podemos observar a utilização da horo mínia 

associadas a algumas formas de relevo relacionadas com o vulcanismo e a 

acidentes do solo ;  

 

 Lombadinha (designação utilizada em diversas localidades em especial Porto 

Novo e Gaula) – é uma denotação utilizada para faixas de terra saliente 

apresentando perfis convexos com simetria semicilíndrica situada entre duas 

linhas de água e tem a sua origem em escoadas de lava alternadas com 

material piroclástico. Ex:. Rua da Lombadinha, Gaula 

  Lajes (gaula),  topografias aplanadas correspondendo a escoadas do tipo 

fissural lávicas. 

 Terra Chã - Santo António da Serra 

  Portada - Gaula  

 Rua do Salão - Gaula 
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Topónimos de algumas localidades do  

Concelho de Santa Cruz 

 Fontes (Santo António da Serra e Gaula) - Crê-se que a origem deste 

nome surge na sequência de haver naquele lugar algumas fontes ou 

nascentes. Ex. Caminho da Fonte Gaula 

 

  Rocha Alta – são arribas de pender quase vertical, com dezenas ou 

centenas de metros de altura. Estas são formadas por escoadas 

compostas, tendo os basaltos disjunção prismática. Estas apresentam 

ainda instabilidade e queda de materiais.  ex. Sitio da Rocha Alta – Porto 

Novo 

  Achada e Achadinha (Gaula e Camacha) – são regiões aplanadas no 

topo ou na encosta de uma montanha  que tiveram sua origem nas 

escoadas lávicas . Ex Caminho da Achada da Rocha Gaula. 

 

 Pico algo que destaca na paisagem. Ex. Caminho do pico Norte -  Gaula 

 

 Estrada do lombo -  Gaula 

 Ravinas – Porto Novo e Caniço 

 Escoadas lávicas – Porto Novo 
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Aparelhos Vulcânicos e formas de relevo a ele 

associado no Concelho de Santa Cruz 

 Os cones vulcânicos, estes encontram-se distribuídos ao longo de todo o 

concelho destacando-se os cones vulcânicos;  do Garajau, do  Pico da 

Atalaia, da Abegoaria, da Azenha, do Pico de Água e o Pico de Gaula . 

 

 Vales profundos em V, estes encontram-se instalados ao longo das 

diversas linhas de água (ribeiras) que percorrem este concelho. Podemos 

destacar a ribeira do Porto Novo, ribeira da Abegoaria/caniço ,ribeira da 

Boa ventura, ribeira da Palmeira - Santa Cruz etc 

 

 Planaltos – Santo da Serra 

 

 Bofadouros –  Sons emitidos pela ação das águas marítimas em orifício 

nas rochas. Ex- Complexo balnear Galomar /Caniço 

 

 Rocha alta – Arribas com pendor quase verticais com dezenas ou 

centenas de metros de altura. Ex. Sitio da Rocha Alta  
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Enquadramento Geológico 
Cones vulcânicos da Azenha  e do Pico de Água 

 Estes cones vulcânicos são do tipo estromboliano, com emissão de 

piroclastos de varias dimensões nomeadamente areões e algumas bombas 

 

21 Foto das autoras  -  Cone vulcânico de 

Pico de água  Caniço CVS 2 

 

Foto de Carlos Costa – Cone vulcânico do 

Pico de Água  Caniço  CVS 2 

Foto de Carlos Costa – Cone 

vulcânico da Azenha  Caniço  CVS 2 



Enquadramento Geológico 
Geossitio - Aparelho vulcânico do Pico da Atalaia 

 O Pico da Atalaia é um dos locais onde a herança vulcânica é bem visível, 

onde identificamos parte de um cone vulcânico com simetria quase 

perfeita formado por vários níveis de materiais inclinados de piroclastos.  

 O cone vulcânico é subaéreo e o tipo de atividade é o estromboliano. Este 

encontra-se parcialmente destruído na vertente Sul pela erosão do mar e 

do vento. 
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Foto de Susana Prado  - cone 

vulcânico  do Pico da Atalaia  
Foto das autoras  - cone vulcânico  do Pico da 

Atalaia  



Enquadramento Geológico 
Vales e Escarpas do Caniço 

 Os Vales forma-se devido a erosão deferencial dos produtos da atividade 

vulcânica, estes são fruto da atuação das águas pluviais. Podem ser em 

forma de V.    
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Fotografia – Escarpa Caniço  

Fotografia – Erosão causada 

pelas águas da chuvas   

(aeroporto) 

Fotografia - Vale em V situado 

ao longo da Ribeira do Porto 

Novo.  

Escarpa formada pela 

erosão das águas de 

escorrência das 

chuvas junto a uma 

linha de água Caniço . 

Foto das autoras  



Enquadramento Geológico 
Geossitio Aparelho vulcânico da Ponta do Garajau 
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O cone do Garajau foi formado por uma erupção 

vulcânica recente, a sua atividade manifestou-

se sob a forma de fases hidromagmaticas e 

sub-aéreas, ocorrendo nesta última fase 

atividade explosiva do tipo  estromboliano. Por 

esta razão o cone assimétrico apresenta 

depósitos de cinzas e blocos. 

Dada  a localização da erupção, o cone foi 

edificado sobre uma arriba litoral previamente 

talhada numa sucessão de derrames basálticos 

mas antigos da mesma unidade Vulcano 

estratigráfica 

Ponta do Garajau 

Fotografias  -  Filão alimentador do  cone vulcânico da Ponta  do Garajau  

Foto das autoras – vulcão da ponta do 

Garajau   



Praia do Reis Magos Caniço  
Geossitio 

 Nesta localidade podemos observar nitidamente os materiais piroclásticos  

resultantes da atividade estromboliana. 
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Foto das  autoras -  Praia dos Reis Magos  



Praia do Garajau - Geossitios 

 A Praia do Garajau localiza-se no Caniço debaixo da arriba onde está a 

estátua do Cristo Rei. Esta fantástica praia de calhau é banhada por 

águas cristalinas e fica numa zona tranquila perto da Reserva Natural 

Submarina. Este local é muito conhecido por ter ótimas condições para a 

prática do mergulho. Podemos chegar até a praia a pé pelo íngreme 

caminho que desce a arriba ou de teleférico.  
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Fotografia -  Praia do 

Garajau  



Complexo Balnear Galomar  
Geossitio  

 O Complexo Balnear Galomar é um complexo privativo que fica debaixo 

das lindas falésias do Caniço de Baixo. O acesso faz-se por elevador 

panorâmico. Em baixo junto ao mar encontra piscinas de água salgada. 

Existe ainda neste complexo um bofadouro esta estrutura emite  sons 

devido ao ar comprimido e depois descomprimido ao entrar nos buracos 

da rocha. 
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Enquadramento Geológico   
Porto Novo  

 Arribas com pendor quase vertical com dezenas ou centenas metros de 

altura  com disjunção prismática ou colunar. Apresenta escoadas lávicas 

com sinais de instabilidade acompanhadas de queda de materiais visíveis 

pelas zonas claras e pelo material depositado na base. 

 A ação das ondas marítimas sob os materiais piroclásticos de fraca 

coesão  leva a formação  de  grutas. 
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Foto das autoras -  Porto Novo 



Enquadramento Geológico  
Porto Novo  

 O Porto novo esta assente numa escoada 

lávica composta. Um dos focos de emissão 

foi o cone vulcânico designado de Pico de 

Água. Esta escoada apresenta uma 

morfologia em degraus,  com alternância de 

material piroclástico de fraca resistência  

alternando com escodas lávicas com grau de 

resistência mais elevado.  
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Foto das autoras  



Topónimo -  Ponta do Garajau 

 Cristo Rei da Ponta do Garajau, ou Cristo Rei da Madeira, é o nome pelo 

qual é conhecido o monumento ao Sagrado Coração de Jesus erigido na 

Ponta do Garajau, ilha da Madeira . 

 Monumento mandado construir pelo Conselheiro Aires de Ornelas e sua 

esposa Maria de Ornelas, resultado de uma prece, pela cessação da 

epidemia da peste que assolou a ilha, e foi inaugurado em outubro de 

1927. (Caniço, Madeira).  

 

30 



Curiosidades  
Atalaias ou postos de vigia no Caniço  
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Forte de São Sebastião  
Mais conhecido por Forte da Atalaia  

Forte dos Reis Magos 

 Junto ao antigo solar com o  

mesmo nome 

Forte do Porto Novo  

Foto s de Carlos Costa  



Curiosidades  
Explorações de produtos da atividade vulcânica  no Caniço  
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Foto de Carlos Costa: Encosta da ribeira da 

Abegoaria/Caniço (Sitio do Livramento) 

Foto  de Carlos Costa: Ribeira do Porto Novo  

 

Ribeira do Porto Novo com uma 

empresa/britadeira a extrair 

inertes da encosta, desde a 

década de 70. 

Podemos visualizar um projeto 

agrícola/estufas a «tapar» a encosta 

escavada pela extração de areão e 

pedra feijoca de tonalidade 

avermelhada na década 90. 

Podemos ver a estrada do Garajau a 

jusante. 



Curiosidades  
 Utilização dos produtos da atividade vulcânica  no Caniço  
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Foto das autoras -  Calçada madeirense e Igreja do Caniço 

 

Foto das autoras: Utilização de piroclastos 

vulcânicos  na construção de muros. 



Topónimo Caniço 

 A origem toponímica desta localidade deve-se a uma planta que ai 

abundava Phragmites communis  Esta erva é vulgarmente chamada  de 

carriço e assemelha-se a  canas delgadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caniço também é a uma designação atribuída uma linha divisória , que no 

nosso caso parte da Ponta de Oliveira e terminando na Ponta do Tristão. 

Esta linha separava os domínios dos dois capitães-donatários João 

Gonçalves Zarco e Tristão Vaz em duas capitanias. 
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Enquadramento Geológico 
A Freguesia de Santo António da Serra - Santa Cruz  

 Santo António da Serra, comummente  conhecido por 

Santo da Serra , está divido entre dois concelhos, 

Santa Cruz e Machico .  

 

 Esta freguesia apresenta diversos pontos de interesse 

e destacam-se alguns de interesse geológico, 

nomeadamente: 

 

  Cratera de explosão – Esta estrutura apresenta 

contornos circulares  num cone invertido 

apresentando propriedades impermeáveis dando 

origem a uma lagoa que fornece água ao Conselho de 

Santa Cruz e Machico.  

 

  Santo da Serra fica situado num planalto, a uma 

altitude de 700 metros acima do nível médio do mar. 

       Geossitios: 

                         -  Campo de Golfe 

                         -   Mercado  
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Fonte: 

http://www.madeirarural.com/council

-area-santo-antonio-serra-machico/ 



Enquadramento Geológico  
Gaula 
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Gaula apresenta um cone vulcânico designado de Pico de Gaula, do tipo 

estromboliano. Este emitiu piroclastos do tipo hidromagmáticos, com pedra 

pomes traquítica (depósitos de cor amarelada)  



Aeroporto - Santa Cruz  
geossitios  
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Parte do aeroporto esta situada sobre uma antiga exploração de matérias de 

materiais piroclásticos. A pista do aeroporto esta assente em material 

piroclástico do tipo pomítico onde se fez no passado a exploração de argilas. 

Foto das autoras –  Aeroporto  

( Água de Pena) 



Santa Cruz   
geossitios  
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  O Aquaparque é o único parque 

aquático da ilha. Este parque de 

entretenimento fica na Ribeira da 

Boaventura em Santa Cruz 

  Praia das palmeiras de santa cruz é 

formada por uma pequena baía 

protegida, situada entre a zona 

náutica e as piscinas, facultando 

acesso ao mar 

Fonte: http://vimeo.com/27618553 Fonte:http://bastaqsim.blogspot.pt/2009/04/movimento-

por-santa-cruz-atrai-pp-e-be.html 



Enquadramento Geológico 
A Freguesia da Camacha - Santa Cruz 
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LOCALIZAÇÃO 

 

A Freguesia da Camacha situa-se no interior da Madeira a uma altitude superior 

a 700 m, dista 10 km da sede do concelho. Esta freguesia é atravessada e 

irrigada pela Ribeira do Porto Novo que aqui nasce, pelas levadas da Azenha e 

do Pico do Arvoredo, e pelo abundante caudal da levada da Serra. 

 

Destacam-se vários sítios nomeadamente; Salgados (cuja orografia é única), 

Achadinha, Rochão, Ribeiro Serrão e Vale Paraíso. Nesta freguesia predomina 

a natureza no seu estado virgem como o Poiso e o Montado do Pereiro, nos 

quais podem ser apreciados um vasto conjunto de espécies da avifauna e um 

património vegetal indígena e exótico de rara qualidade. 

 

Geossitios – Poiso 

                  - Montado do Pereiro 



Enquadramento Geológico 
Escodas lávicas - Santa Cruz  
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Podemos observar nesta zona escoadas lávicas complexas, sendo  visível o 

material piroclástico de fraca  resistência alternado com escoadas lávicas  mais 

resistente . Temos ainda junto a praia retalhos de escoadas . 

Foto das autoras  



Utilização dos produtos  vulcânicos nas 

construções Igreja de Santa Cruz  
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A torre apresenta os cunhais e as ventanas em arco de volta perfeita, 

vincados por cantaria contrastando com o branco dos panos. 



Curiosidades  
 Igreja de SANTA CRUZ 
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Igreja de Santa Cruz – a sua base foi construída sobe depósitos de ribeira que 

pela sua natureza não são estáveis. Podemos caminhar sob o  seu chão e ver 

estes matérias, existe ainda na cave uma comunicação das diferentes seções 

da igreja através de um canal e podemos observar parte da ribeira. 

Foto das autoras - cave  da igreja de Santa Cruz 



Curiosidade 
Utilizações de produtos  vulcânicos na construção 

Santa Cruz  
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Marmoreados – Pedra pintada a imitar o 

mármore   podemos encostar  

frequentemente nas igrejas mais antigas.  

Ex. Igreja de Santa Cruz. 

Respiradouros – orifícios 

feitos com o objetivo de fazer a 

ventilação do edifício ex.  Igreja 

de Santa Cruz 

Calçada madeirense 

Fotografias: Utilização de produtos da atividade  

na construção de muros. 

Foto das autoras  



Curiosidades  
Utilidades dos produtos piroclásticos 
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Cantaria Mole -  Igreja de SANTA CRUZ  

Foto das autoras - peças em cantaria mole 



Santa Cruz Catástrofes Naturais   

Aluviões  
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1956: em novembro ocorreu um "Aluvião duma tromba de água que atingiu 

devastadoramente as freguesias de Machico, Santa Cruz, Porto da Cruz, Água de 

Pena e santo da Serra. Este aluvião causou prejuízos incalculáveis em prédios 

urbanos e rústicos, destruição de pontes e estradas, arrasamento de campos de 

cultura, morte de pessoas e gado com a proporção e violência dum verdadeiro 

cataclismo”. 

Foto de João Monteiro -  Imagem Foto 



Santa Cruz Catástrofes Naturais   

 Aluviões  
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   O concelho de Santa Cruz conjuntamente com outras localidades da região tem 

si alvo das forças  da natureza desde a sua origem . Mas destacamos as de: 

 

1803 

   O aluvião de 1803 foi a mais severa calamidade natural, de que há registo, a 

assolar a ilha da Madeira desde o seu povoamento. Este desastre natural, 

ocorrido no dia 9 de outubro de 1803, resultou na morte de centenas de pessoas 

principalmente nos concelhos do Funchal, Machico, Ribeira Brava, Santa Cruz e 

Calheta. A sua capacidade destrutiva só viria a ser igualada, 206 anos mais tarde, 

no dia 20 de fevereiro de 2010 pela Temporal da Ilha da Madeira 



Mapa do Itinerário Do Concelho de 

Santa Cruz 
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Geossítios nas paragens assinaladas 

 

Ponto 1 – Caniço 

•Cones vulcânicos da Azenha, do Pico de água, da Abegoaria, do Pico do 

garajau e do Pico da Atalaia; 

•Praias do garajau e dos Reis Magos; 

•Complexo balnear do  Galomar; 

•Reserva natural do Garajau; 

•Cristo Rei do Garajau; 

•Forte de São Sebastião ou da Atalaia; 

•Forte dos Reis Magos;  

•Escarpa junto a Ribeira do Caniço. 

1.1 Porto Novo 

•Vales em V situado na Ribeira do Porto Novo 

•Forte do Porto Novo. 

1.2 Gaula   

•Cone Vulcânico do Pico de Gaula 

Ponto 2 – Camacha 

•Poiso 

•Montado do Pereiro 

 

 

 

Geossítios das paragens assinaladas 

no  Itinerário do Concelho de Santa 

Cruz 
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Geossítios das paragens assinaladas no  Itinerário do 

Concelho de Santa Cruz 

Ponto 3 -  Santo Anónio da Serra 

•Cratera; 

•Campo de Golfo; 

•Mercado; 

•Planalto. 

•Ponto 4 – Santa Cruz 

•Aquaparque; 

•Igreja matriz se Santa cruz; 

•Piscinas; 

•Praia das Palmeiras; 

•Aeroporto. 



Conclusão 
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  A possibilidade de conhecer e observar as formações  geológicas, 

características da Ilha Madeira, é igualmente deslumbrante e diversificada.  

  Esta formação veio despertar os sentidos para a parte da constituição 

geológica da nossa Ilha e fazer uma introspeção de tudo o que podemos 

aprender com as rochas que vai para além da matéria. 

  No desenrolar da ação, mais propriamente nas saídas de campo foram 

adquiridos conhecimentos e reavivado outros, fundamentais para a nossa 

prática profissional bem como a nível cultural. 



Poema : Sou como rocha 
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“Sou como rocha...  

Desgasta-me o tempo,  

perco pedaços de mim  

com as fortes tempestades...  

 

Sou "mutilada"  

com o passar dos anos...  

As erosões devastam  

pequenas partes daquilo que sou...  

 

Mas mantenho-me firme...  

Desistir não cabe nas palavras  

com as quais preencho a minha vida...  

 

O cansaço provocado pelas erosões que sofro  

é duro...Faz doer as entranhas do meu ser...  

Mas cada pedaço que arrancam de mim,  

deixa-me mais forte...Mais dura...  

Mais preparada para enfrentar  

os vendavais que a vida me prepara...  

 

Sou como rocha...  

Cada pedaço que de mim caí,  

deixa-me mais perto do alto...  

 

Só tenho aquilo de que preciso  

para sobreviver...  

Aquilo que se parte,  

que se desfaz, que me mutila  

ajuda-me a tornar mais perfeita  

e faz-me crescer espiritualmente...  

 

Fico erosada por fora  

e apesar de com isso  

me sentir tantas vezes desgastada,  

consigo sentir-me também  

muito mais completa por dentro!...  

 

Sejamos como rochas...  

 

Desgastadas pela vida  

mas fortes de alma e coração...  

Preparadas para enfrentar sempre  

qualquer erosão!!! “ 

 

Autora: Rómy Pinto 

 Fonte: http://rosapoesiaemflor.blogspot.pt/2011/08/sou-como-

rocha.html 
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