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POEMA SOBRE A POUPANÇA! 
 
 

A vida nos ensina a poupar 

Porque com a crise 

Não há dinheiro para gastar  

Poupa-se na água 

Poupa-se na luz 

Hoje em dia até na comida 

Tem que se poupar 

Feliz de quem tem 

Um tecto para se abrigar 

Porque da maneira que isto segue 

Ter casa e comida já é um luxo 

Queixam- se ao Governo 

Queixam-se ao povo 

Mas não arranjam solução 

Para que o pobre  

Viva com dignidade 

O Governo diz para poupar 

A vida leva- nos a poupar 

Feliz de quem tem  

Dinheiro para gastar. 

 
 

 

 Catarina Alves 
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SONHAR É PODER VIVER 
 
 
 

Coitado de quem é pobre 

E não tem para gastar 

Ter um cruzado já é nobre 

De quem passa a vida a sonhar. 

  

Sonhar é poder viver 

Com pouco mas com alegria 

Fazer magia é dizer 

É pouco mas tem valia. 

  

Quantos ricos gastam  

Sem pensar no amanhã 

Os pobres só pensam  

Haver de comer no amanhã. 

  

Ter um cruzado 

Para o pobre é de grande valor 

Ser abençoado 

Com a graça do nosso Senhor. 

  

Ser pobre não é defeito 

De humildade condição 

Defeito é ser rico 

E de fraco coração 

Não ter compaixão e amor  

De quem não pode ter  

Não dar valor 

Ao que é de sobreviver. 
  
 
 

Catarina Alves 
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O CÚMULO DA POUPANÇA 
 

 

 

Sempre que procuramos, 

Algo que queremos comprar. 

Em tudo o que compramos, 

Tentamos sempre poupar. 

Gastar muito pouco dinheiro, 

É como estar a poupar. 

Mas aparece sempre primeiro, 

Uma razão para o gastar. 

Quando chega a hora de ponta, 

Há corrida e desacato. 

E a única coisa que conta, 

É o que sai mais barato.  

A poupança de um momento, 

Que te trás desilusão. 

É quando tomas conhecimento, 

Que o artigo é em segunda mão. 

Tanto tu tentas poupar, 

Gastando sempre muito pouco. 

Que nada acabas por comprar, 

Fazendo papel de louco. 

 

 

Catarina Costa 
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O DINHEIRO. 
 
 
  

Com o dinheiro podes comprar a casa  
Mas não o lar 
 
Com o dinheiro podes comprar um relógio 
Mas não o tempo. 
  
Com o dinheiro podes comprar uma cama 
Mas não o sono 
 
Com o dinheiro podes comprar um livro 
Mas não o conhecimento. 
  
Com o dinheiro podes pagar a um Médico 
Mas não a saúde 
 
Com o dinheiro podes comprar Status 
Mas não o respeito. 
  
Com o dinheiro podes comprar o sangue  
Mas não a Vida. 
 

 

 

 

 

Catarina Alves 
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