1º CICLO

1º PRÉMIO
1º CICLO / INDIVIDUAL
Margarida Lopes
2º ano
Casal de Mundão

No ouriço a castanha espreita
e todos temos medo de a tirar
mais vale o dedo picar
do que não a saborear.
O magusto festejo com os meus pais
Saltam à fogueira e provam o vinho
Este dia é demais
Eu como castanhas e bebo suminho.
São Marinho é uma lenda
que devemos saber contar
para que toda a gente aprenda
que devemos partilhar.
É tempo de S. Martinho
de colocar a castanha na brasa
que bom é o cheirinho
que fica na rua ou em casa.

MENÇÃO HONROSA
1º CICLO / INDIVIDUAL
Daniel Mendes
4º ano
Escola Básica de Moselos

S. Martinho
Um homem, certo dia
Partilhou a capa sem valor
Com um pobre sem alegria
Na verdade, foi ternura e amor.
Num instante o sol brilhou
Festa com alegria, brindes de vinho
Castanhas a que todos encantou
Louvando o calor de S. Martinho
Foi assim que aprendemos
Que quem com amor partilha
Não divide o que temos
Mas multiplica, que maravilha!

1º PRÉMIO
EX EAQUO
1º CICLO / GRUPO
Turma do 3º A
Colégio da Imaculada
Conceição

O São Martinho
É a onze de novembro
Que festejo o São Martinho,
Mas por causa do Covid
Fica tudo pelo caminho!
E vocês sabem porquê?
Não pode haver multidões
E como assamos as castanhas?
Lá tem de ser nos fogões!
Mas acho mais divertido
Com caruma no recreio
Há mais enfarruscadelas
Uma roda e eu no meio!
Na turma do 3º ano
Este ano será diferente
Não deixaremos de comer castanhas
Nem de estar com toda a gente!

1º PRÉMIO
EX EAQUO
1º CICLO / GRUPO
Turma do 3ºC
Escola Básica da Ribeira

Pelo São Marinho
As castanhas vamos apanhar
Vemos nos ouriços
Que elas estão a acordar!
O sono foi profundo
Durante toda uma estação!
Amadureceram as castanhas
Para dar vida à tradição.
Juntamos os amigos
Ao redor de uma fogueira
Para assar as castanhas
Num clima de brincadeira.
Abertas as castanhas
As mãos mudam de cor
Caras enfarruscadas
São sinal de bom humor.
O dia de São Martinho
É muito especial
Pois é a última festa
Antes de chegar o Natal.

MENÇÃO HONROSA
1º CICLO / GRUPO
3º ano
Escola Básica de Santiago

Quadras de São Martinho
No dia de São Martinho
a fogueira vou saltar.
Vai ser divertido
ouvir as castanhas a estalar.
Castanhas, castanhas
Lindo castanheiro.
Dá cá um punhado delas
que eu quero ser o primeiro.
Oh São Martinho bondoso,
A tua capa foste dar
Àquele mendigo amoroso,
Para o poder acoitar.
O milagre ainda acontece
e até nos faz pensar.
Um sol dourado aparece
para nos aconchegar!

MENÇÃO HONROSA
1º CICLO / GRUPO
Projeto Caminhos E8G/
Cáritas Diocesana de Viseu

Quadras de São Martinho
Castanhas do São Martinho
Assadas no forno com sal,
Ou então, bem cozidinhas
Que também não ficam mal!
E assadas nas carumas?
Dão um sabor especial!
Podemos saltar as fogueiras,
É um magusto tradicional!
Convivemos com amigos,
Com o tio, a avó e a mãe,
Mas, com a COVID ainda à espreita,
A máscara tem que ir também!

2º CICLO

1º PRÉMIO
EX AEQUO
2º CICLO / INDIVIDUAL
Rodrigo Marinho Mendes
6º ano
Escola Infante D.

Quadras de S. Martinho
Para a fogueira fazer
Precisamos de solinho
Não te esqueças São Pedro
De que é dia de São Martinho
No dia de São Martinho
Castanhas vou comer
A casa do meu avozinho
Que é meu amigo a valer
Com ele vindimei
Com ele andei no lagar
Com ele brindarei
Quando o vinho for provar
E para terminar
Um viva ao São Martinho!
Que está quase a chegar
Vamos às castanhas e ao vinho!

1º PRÉMIO
EX AEQUO
2º CICLO / INDIVIDUAL
Mariana Almeida Rodrigues
5º ano
E.B. 2/3 Mundão

Quadras de S. Martinho
Crianças, jovens e adultos
Todos muito animados
A festa dura o dia inteiro
E nunca ficam cansados.

Neste ano o S. Marinho
Já podemos festejar
com os devidos cuidados
para o covid não apanhar
Neste convívio não falta
castanhas assadas na fogueira
No pipo o vinho novo
grande festa se faz na eira.

1º PRÉMIO
EX AEQUO
2º CICLO / INDIVIDUAL
Inês Lameira Martins
5º ano
E.B. 2/3 Mundão

Quadras de S. Martinho
As crianças à volta da fogueira
Contentes, aprendem a saltar
E com tanta brincadeira
Todas farruscas vão ficar!
As castanhas já assavam
Debaixo do fogo da caruma
Felizes, todos olhavam
Quem saltava, uma a uma!
Neste dia, o avô me contava
A história do bispo S. Martinho,
Que foi soldado romano e cavalgava
E metade da sua capa deu ao pobrezinho!

MENÇÃO HONROSA
2º CICLO / INDIVIDUAL
Carlota Luísa Domingues
Mendes
6º ano
Colégio da Imaculada
Conceição

S. Martinho
Sem Verão, com outono.
castanhas chegam a estalar,
quentinhas saem do forno,
logo vão todos espreitar.
Está na hora de aproveitar,
a colheita do verão,
com a família reunida,
lendas e tradições no coração.
Enquanto isso as folhas caem.
E tudo já está a acabar
vermelhas, verdes ou castanhas,
Adoram andar pelo ar!
É numa piscada de olhos,
que o outono voa sem parar!
Adeusinho ó magusto,
tradição que sempre nos irá marcar.

MENÇÃO HONROSA
2º CICLO / INDIVIDUAL
João Marques Dias Santos
6º ano
EB 2/3 Mundão

São Martinho a capa repartiu;
Para o mendigo de agasalhar;
E neste dia tão especial;
Vamos todos celebrar.
O coronavírus bem nos atrapalhou;
Mas não nos vamos deixar levar;
E para isso demonstrar;
À fogueira vamos saltar.
As castanhas vamos assar;
E as sopas de outono saborear;
Mas quando estamos na escola;
Não nos podemos esquecer de estudar!
Quando S. Martinho terminar;
Com saudades iremos ficar;
Mas para o próximo ano;
As castanhas voltaremos a provar.

1º PRÉMIO
2º CICLO / GRUPO
Centro Comunitário de
Paradinha – Cáritas
Diocesana de Viseu

São Martinho vamos festejar
No bairro a saltitar
Comemos castanhas e bebemos
suminho
Para no Insta ficar.
A cantarolar no Magusto
Com as castanhas a estalar
Enfarruscamos a cara toda
Para o Tik Tok instalar.
No dia de S. Martinho
Queremos um dia de verão
Para que no nosso bairrinho
Possamos fazer um festão.

MENÇÃO HONROSA
2º CICLO / GRUPO
Iris Rodrigues e
Leonor Correia
5º ano
Escola Básica Infante D.
Henrique

Quadras de S. Martinho
Uma estação acabou
Para outra começar
Veio o frio do outono
Para as castanhas assar.
S. Martinho, S. Martinho,
Uma moral nos ensinaste
Ajudar os necessitados
Foi por aí que nos guiaste.
Uma capa vermelha
Pudeste repartir
Um coração bondoso
Em todos deve existir.
Com o teu bom ato
Tornaste-te lendário
Assim foste sensato
E com o outro solidário!

3º CICLO

1º PRÉMIO
EX AEQUO
3º CICLO / INDIVIDUAL
Rafael Alexandre Costa
Rodrigues
7º ano
E.B. 2/3 de Mundão

São Marinho, meu amigo,
Aqui estou eu novamente
Para te dedicar estas quadras
Que saíram da minha mente.
Esta pandemia mundial
Não permitiu a socialização.
Pois este maldito vírus
Até impediu a tradição.
Dois anos se passaram
Estamos a voltar ao normal.
Queremos saltar á fogueira
E comer castanhas, afinal.
Agora pede, também, a Deus
Que afaste esta pandemia.
Para que a felicidade regresse
Aos nossos corações, no dia-a-dia.

1º PRÉMIO
EX AEQUO
3º CICLO / INDIVIDUAL
Bruna Cunha Amaral
7º ano
Agrupamento de Escolas do
Viso

A caruma está pronta
O lume também.
Há já quem festeje,
Mas ainda falta alguém.
A protagonista da festa,
Com uma fama sem igual!
É a castanha modesta,
A personagem principal.
Ela saiu do ouriço,
Do seu espaço quentinho,
Pois não podia faltar
Ao magusto de São Martinho.

MENÇÃO HONROSA
3º CICLO / INDIVIDUAL
Margarida Lustosa
Figueiredo
7º ano
Infante D. Henrique

Poema de São Martinho
Vai chegar o grande dia
Da festa de São Martinho
Prepara já as castanhas,
A jeropiga e o vinho.
O forno está bem quentinho
Para as castanhas assar.
São tão boas! Que gostinho!
Que perfume anda no ar!
Existe uma lenda antiga
Da capa de São Martinho
Que cobriu, com o seu manto,
O corpo d’ um pobrezinho.

MENÇÃO HONROSA
3º CICLO / INDIVIDUAL
Tiago Lopes Rodrigues
E.B. 2/3 Mundão

No dia de São Martinho
Há alegria e diversão
A comer castanhas assadas
Todos sentados no chão.
Cozidas e assadas
Caem sempre bem
E sabem ainda melhor
Na companhia de alguém!
No dia anterior
Há que as golpear
Depois no meio da caruma
Aquilo é que é saltar!

MENÇÃO HONROSA
3º CICLO / INDIVIDUAL
Beatriz Martins Malta
EB 2/3 Grão Vasco

São Martinho, cavaleiro valente,
Abandonaste a guerra para fazer o bem.
Ajuda-nos nesta luta recente
Contra um vírus que não poupa ninguém!
Protege-nos com o teu manto
Deste outono q’arrefece o coração
Traz de volta o doce encanto
Para te festejarmos com emoção.
As castanhas já estão à espera
Na fogueira a crepitar.
Faltam os risos das pessoas
Ansiosas por se poderem abraçar!

MENÇÃO HONROSA
3º CICLO / GRUPO
João Duarte Figueiredo
Maria Campos Ferraz
8º ano
Infante D. Henrique

As festas não vão ser como antigamente,
Pois os cuidados vão ter de continuar,
Não há bicho só nas castanhas
O outro bicho, ainda paira no ar.
Mais um ano para celebrar
As castanhas vamos assar,
O magusto de 2020 foi para esquecer
O de 2021 é para recordar.
As castanhas vamos apanhar
Mas, antes, a máscara colocar,
Com o covid 19
Não nos podemos desleixar.
O São Martinho vamos festejar
Com as novas regras da DGS,
A máscara e o desinfetante temos de
usar
Para, assim, as castanhas saborear.

COMUNIDADE
ADULTOS

1º PRÉMIO
EX AEQUO
COMUNIDADE / ADULTOS /
INDIVIDUAL
Mafalda Inês Soares de
Castro

Vem daí ó São Martinho
Vem daí ó São Martinho
E cobre-me com o teu manto
Peço-te que me protejas
Mais aqueles que eu amo tanto!
A chuva que tem caído,
Parou o mundo e em casa nos fechou.
Há dois anos que não cessa
E tanta gente matou!
A alegria ela não mata,
Vamos lá fazer a festa.
Comer castanhas à distância
Para ainda não ser desta.
Vê se a mandas embora!
Dá-nos o teu sol quentinho!
Se este mal acabar,
Brindamos-te com um bom vinho!

1º PRÉMIO
EX AEQUO
COMUNIDADE / ADULTOS /
INDIVIDUAL
Ana Paula Albuquerque Vila
Maior

Na montanha encontrei
Na montanha encontrei
Um homem como eu
Com ele partilhei
Um pedacinho do céu.
Do caos fez-se luz
E da chuva, coração.
Nesse instante descobri
- Qualquer homem é meu irmão.
No perfume da memória,
Fica o meu manto salvador.
Não o fiz pela glória
- Foi um gesto de Amor!

1º PRÉMIO
EX AEQUO
COMUNIDADE / ADULTOS /
INDIVIDUAL
Maria Helena Tomé
Candoso

São Martinho 2021
O frio está a apertar
E o outono arrefece
Mas pelo São Martinho
Um lindo sol aparece!
Dos ouriços a sorrir
Caem castanhas pró chão
Que nós comemos assadas
Na lareira ou no fogão!
Jeropiga a acompanhar
Como manda a tradição
Fazem-se os belos magustos
Em alegre reinação!
Com a pandemia a passar
Respiramos de alívio!...
Celebremos São Martinho
Em alegre e são convívio!!!

1º PRÉMIO
COMUNIDADE / ADULTOS /
GRUPO
José, Aida, Rui e Nélida

Viva lá meu São Martinho
Viva lá meu São Martinho
Santo de grande bondade
Ajudaste o pobrezinho
Com amor e caridade
Celebramos o teu dia
É a tradição do povo
Onde são rainhas as castanhas
E também o vinho novo
A caruma vai ardendo
As crianças animadas
Enfarruscando o amigo
Soltam grandes gargalhadas
Rezo a ti meu São Martinho
Para que olhes por mim
E também que abençoes
Nossa Cidade-Jardim.

1º PRÉMIO
EX AEQUO
COMUNIDADE / ADULTOS /
INDIVIDUAL
Paulo Pereira Viegas

No São Martinho o calor
Das castanhas a estourar,
Acalente o amor
Que há nos corpos a esperar.
Salta na mão a castanha;
Bate forte o coração,
Que em cada batida ganha
Pedacinhos de paixão.
Recordo bem o magusto
Em que me deste a castanha;
Desde esse tempo vetusto
Arde este fogo sem lenha.
Ouço a castanha a gemer
Por entre a caruma ardente,
Num outono de viver
Os lumes de inverno quente.

MENÇÃO HONROSA
COMUNIDADE / ADULTOS /
INDIVIDUAL
Carla Teresa C. R. Costa
Leitão

Renovar a tradição
Mais um ano passou!
Martinho está a chegar,
O Covid não nos largou,
Mas a tradição vai reinar!
Versos queremos partilhar,
Aplausos vamos ouvir,
P’ró Martinho celebrar
E ver as crianças sorrir.
Jeropiga e sardinhas
Fazem parte da tradição!
Castanhas bem assadinhas
Completam a refeição!
Sempre queremos voltar
À Biblioteca Municipal
P’rá tradição renovar,
Um momento tão especial!

MENÇÃO HONROSA
COMUNIDADE / ADULTOS /
INDIVIDUAL
Sofia Maria Barba de
Meneses

Tu és grande
Tu és grande, São Martinho,
Devias ser São Martão!
Até decantas o vinho
e encantas o Verão..
São Martinho, tu não deixes
O Covid vir à tona.
Cuidado, não te desleixes,
Mete a rolha no Corona...
O copo alto da Cultura,
por milagre, mantém cheio!
S. Martinho, põe fartura
Nessa pinga, o ano inteiro!
A um pobre desconhecido
Tua capa deste um dia.
Se aprendesse contigo,
Que bom o mundo seria.

MENÇÃO HONROSA
COMUNIDADE / ADULTOS /
INDIVIDUAL
Isilda Paixão Valente
Monteiro

São Martinho
Ó meu Santo, São Martinho
Dos magustos, padroeiro
Vem à cidade jardim
Abraçar um companheiro.
No dia de são Martinho
Há magusto de alegria
Estalam castanhas beirãs
Entre abraços e harmonia.
Com o tempo soalheiro
É o verão de São Martinho
Vamos provar água-pé
Desfrutar o tempo quentinho.
Nas margens do rio Pavia
Castanhas quentes e boas
São Martinho as assava
Pelas crianças as repartia.

MENÇÃO HONROSA
COMUNIDADE / ADULTOS /
INDIVIDUAL
Maria de Lurdes Ferreira do
Vale

São Martinho
Viseu, antiga cidade,
Da Cultura guardiã,
Espelha no São Martinho
A generosidade beirã.
São Martinho solidário
Inspira a nossa união,
Num magusto saboroso
Cumprimos a tradição.
O seu gesto de bondade
Trouxe um cheirinho do Verão.
Obrigado São Martinho,
Do fundo do coração!

COMUNIDADE
SÉNIOR

1º PRÉMIO
EX AEQUO
COMUNIDADE / SÉNIOR /
INDIVIDUAL
Hermínia Fernandes

São Martinho
São Martinho, São Martinho
Vem depressa, assim te rogo!
Valer a todas as nações
Para fortalecer uniões.
A COVID tem tal força,
Assim o tem demonstrado
Mas se a apanhares a jeito
Desfá-la em mil bocados.
Quando isso acontecer
O mundo será vencedor
Festa já vamos poder ter
Com vinho e castanhas a rigor.

1º PRÉMIO
EX AEQUO
COMUNIDADE / SÉNIOR /
INDIVIDUAL
Maria Helena Lopes

Quando chega novembro,
Do São Martinho logo nos lembramos.
Comemos a castanha
E o vinho provamos.
A COVID tentou estragar a festa
Foi um ano sem folia
Mas voltamos este ano
Com mais força e alegria.
Mas atenção!
Não nos podemos descuidar
Todo o cuidado é pouco
Para o vírus não se propagar.
Assamos a castanha na caruma
Com os amigos saltamos à fogueira
Sujamos a cara de preto
Mas divertimo-nos à maneira.

1º PRÉMIO
EX AEQUO
COMUNIDADE / SÉNIOR /
INDIVIDUAL

Festa de São Martinho
Umas quadras? A lembrar o São
Martinho?
Custa pouco e perdura na lembrança
Vamos fazer a festa

Odete Figueiredo

Sem perder a esperança!
As castanhas ao lume
A amizade e as risadas
Aliviam o cansaço
Das nossas vidas passadas.
Os festejos são pequenos
A COVID assim o aplica
Este ano fazemos menos
Para o ano a castanha já saltita.

1º PRÉMIO
EX AEQUO
COMUNIDADE / SÉNIOR /
GRUPO
Centro Social Paroquial de
Campo

A COVID 19 apareceu e tudo veio alterar
Beijos e abraços ainda não podemos dar
Mas hoje, em dia de São Martinho,
A COVID queremos afugentar!
Faz-nos um favor, ó meu rico São Martinho,
Manda lá a COVID embora,
Para que no Centro Social haja magustinho
E podermos ir lá para fora!
E para a garganta não secar,
Um copo de vinho vem a calhar!
E a sardinha não pode faltar,
Para a barriga consolar!
As castanhas vamos descascar,
Vamos todos dançar e cantar!
Mas calma! A pandemia ainda anda no ar…
Por isso, chega-te para lá para a COVID
erradicar!

1º PRÉMIO
EX AEQUO
COMUNIDADE / SÉNIOR /
GRUPO

Meu querido São Martinho

Associação de Solidariedade
Social de Farminhão

O magusto é muito patusco

Traz-me castanhas cozidas
Um copinho de água ardente
Uns beijos de uma moça para eu ficar
contente!

Apanhamos a caruma
Assamos as castanhas
Ficam quentinhas e muito boazinhas!
Vamos fazer um magusto
E não dizemos que não
Viva o nosso São Martinho
Viva Farminhão!

