
No meu jardim,
Eu vejo uma flor,
Que para mim,
É o meu amor.

Na minha cidade,
Que é Almada,
Tu dás-me felicidade.
És a minha amada. 
João Guarita

A minha mãe é como uma flor,
que me dá carinho, tal como amor.
Ela está sempre com bom humor,
me dá felicidade e muita amizade. 

Eu adoro a minha mãe.
Ele me faz rir e divertir.
Ela é amável e me põe confortável.
Ela brinca comigo, rimos, dançamos 
e é o que nos faz alegrar. 
Carolina Ferreira

O amor está no céu
E o calor está no ar.
E tu estás aqui
Para me abraçar.

Tu olhas para mim,
Eu olho para ti.
Dançamos juntos
Com um amor sem fim. 

Eu gosto de ti,
Tu gostas de mim,
Ficamos juntos
Como um conjunto. 
Benvinda Tulera

Tu és lindo como uma flor
Há muita gente no mundo,
Mas só tu és o meu único amor.

Quando te vejo à minha frente,
Vejo que és um menino muito contente.
Quem me dera entrar
Na tua mente
Para saber o quanto estás sorridente. 
Alícia Reis

Há gente que diz que o amor é uma desgraça.
Há gente que diz que o amor é uma desilusão.
Mas, na minha opinião,
O amor é bom para o coração.

Há gente que diz que o amor não é bom.
Há gente que diz que o amor é uma comichão.
Mas eu com isso
Não concordo não! 
Armandinho Monteiro

Tu deixas-me sorridente
Ao ver-te contente.
Quando te vejo a tocar
Sinto o teu olhar.

Quando estou contigo,
Sinto o meu coração a saltar.
Quando estás comigo,
Eu só consigo amar. 
Ayla Caciano

O amor é o que eu sinto por ti,
Quando estou contigo
E também quando vens falar comigo.

Quando estás comigo
O meu coração fica quente
E quando passas à minha frente.

Às vezes sinto um tremor,
Mas na verdade é o amor. 
Babucar Mendes
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De todas és a mais bela,
Tens uns olhos de sentinela,
Que abre a janela
Do meu coração.
Queria viajar contigo na imensidão
Para ganhar o teu coração
E amar-te na multidão.
Bela donzela, 
que me rouba a respiração;
Não consigo abandonar-te e ir para a prisão,
Que se tornou meu coração. 
Davi Campos

O amor sente-se,
Mas não se pode ver.
Borboletas na barriga.
Apaixona-se sem se saber. 
Dinis Duarte

Todo o dia é dia das mães
Não é dia sim, dia não.
A minha mãezinha querida
Mora dentro do meu coração. 
Inês Segurado

Uma menina bonita,
Graciosa como uma flor.
Sempre que passa por mim,
Enche-me de amor. 
Inês Estevão

O amor é como uma flor,
Que desabrocha com o tempo
E me leva com o vento. 
Luana Vilhena

O amor é mais belo que o mar.
Quando te vejo fico sem ar. 
Eu já tive aquele humor,
Que parece amor.
Luís Fiorio

O amor é como o chocolate.
Pode ser linda por fora, mas por dentro
É doce como uma barra de chocolate doce. 
Rafael Silva

Amor é uma flor 
Que brilha 
como uma estrelinha no céu
Como o meu coração. 
Rafaelis Lopes

Amor é tão bonito
Como uma flor.
Amor é uma palavra forte,
Que dá sorte.
Amor
Rima com bom humor. 
Ruana Fortado

A minha mãe é como uma flor
Mas como um amor.
O amor é algo importante. 
O meu pai é um trabalhador
Mas como um amor.
O meu pai é algo importante. 
Vasco Castro
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Tem o meu coração para chorar
quem de amor necessitar
estou aqui para vos sentir
e a todos sorrir.
Dinis Quinta 

Para voltarmos a sentir o amor 
a máscara é necessário usar, 
pois só eliminamos a dor 
quando a família voltarmos a abraçar.
Patrick Viegas

O amor não se vê nem se toca,
não se ouve como o canto de uma foca,
mas não quer dizer que não exista,
em torno da nossa vista.
Rafaela Simões

No amor estamos todos muito bem. 
Sem o amor sentimos que nos falta alguém. 
Guilherme Fernandes

O amor é como o vento, vai e vem
Mas não podemos esquecer
que o respeito é para manter.
Em plena pandemia temos o dever 
de com amor lutar pelo bem… 
Para que o amor possa vencer. 
Rafael Martins

O amor corre veloz e rodopia como ar 
Era bom se todos pudéssemos aproveitar. 
Sara Cordeiro

Amar é sentir compaixão por ti
Porque quando se gosta de alguém
Como gosto de ti
A solidão não afeta ninguém. 
Rúben Reis

Com os olhos eu te vejo 
Com a boca eu te chamo
Com os lábios eu te beijo
Com o coração eu te amo.
Rodrigo Pereira
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O amor e a amizade 
são sentimentos
que estão no nosso coração.
O amor nunca se separa
e a amizade é para sempre. 
Artur Mendes 

Tu és uma flor
e eu sou o girassol
quando olho para o sol
vejo o nosso amor. 
Enzo Mubadi 

Assim que te vi, 
sabia que não ia dar.
Assim que te vi, 
fizeste-me desejar-te,
porque já sabias
que eu ia amar-te.
Posso desejar-te,
posso querer-te,
mas eu sei que 
não me vais amar.
Posso sofrer, mas já sei!
Não vais querer saber.
Posso chorar, mas mais vale 
calar o meu coração! 
Gonçalo Santos

Tu és a flor que enche
o meu coração da mais bela cor.
Tu és o centro da minha vida, 
és o meu grande amor.
Sem ti, não sou ninguém. 
Com o teu amor, fazes-me alguém,
sem o teu amor, eu não sou ninguém. 
Jorge Cubi 

Meu amor, tenho duas vidas para te amar,
por isso, amo-te quando não te amo
e por isso amo-te quando te amo. 
Josué Figueiredo 

Sempre me considerei
uma pessoa só, 
até te conhecer.
Contigo eu sou alegre, 
por isso, quero-te,
quero amar-te sem fim,
pois sem ti, não quero amar 
para não me iludir. 
Marília Macedo 

O amor é puro
a tristeza infinita.
o ódio é eterno, 
a felicidade infinita. 
Martim Jesus 

O amor é assim
pelo menos para mim
deixa-me do avesso, 
tropeço, levanto-me e 
volto para ti. 
Paula Jesus 

Tu és uma flor
quando te cheiro, 
o teu cheiro enche
o meu coração.
Tu és o mar 
e sou o peixe, 
que na tua água 
consegue viver.
Sou uma planta 
e tu és o Sol, 
sem o teu brilho 
não consigo viver. 
Tiago Neves 

Olá, sou a Leonor
e tenho muito amor,
amizade e honestidade,
mas o que eu mais gosto 
é da palavra amizade. 
Leonor Teixeira 

Brinquei com o fogo, 
mas não me queimei.
brinquei com a água,
mas não me molhei.
Brinquei contigo, 
logo me apaixonei.
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