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1º CICLO



São Martinho na escola

Chega o calor de São Martinho,
Que vai as crianças alegrar…
Sorri o Sol, quentinho,
E a fogueira elas vão saltar!

Felizes, a caruma vão apanhar
E pôr as castanhas a assar…
Com a faca, as vão cortar
E, no lume, elas irão estalar!

Para este dia festejar,
Toca a comer e a brincar!
Todos farruscos vamos ficar,
E muito há para trincar!

1º PRÉMIO EX AEQUO
1º CICLO | INDIVIDUAL
_
Margarida Lameira Martins
EB1 Casal de Mundão



No dia do valente São Martinho
Posso pôr a roupa a secar,
Pois, não tenho medo de me sujar,
Com castanhas, água ou bom vinho.

Quando o São Martinho festejar
Muitas castanhas vou assar
Vou vê-las ainda a crepitar
Para aquele valente celebrar.

Vou comer até me fartar
Mesmo assim não devo abusar.
Os adultos bebem o novo vinho
Pois chegou o verão de São Martinho.

São Martinho onde é que tu estás a cavalgar?
Eu estou pelo mundo dos pobres a ajudar.
Pois para ti eu quero olhar
E como tu o meu manto partilhar.

1º PRÉMIO EX AEQUO
1º CICLO | INDIVIDUAL
_
Clara Mendes Rodrigues
EB1 Moselos



Quadras de São Martinho

São Martinho de Tours
Foi soldado romano
Mas não era feliz
Era homem profano.

Conta a lenda que um dia
Encontrou um pobre
Com quem partilhou a sua capa.
Era um homem nobre!

O Sol logo apareceu
No céu e brilhou.
É o verão de São Martinho
Que para sempre ficou.

Ainda hoje o celebramos
Assando castanhas e furando o pipinho
E ele premeia-nos
Com um sol quentinho.

1º PRÉMIO EX AEQUO
1º CICLO | GRUPO
_
EB1 Casal de Esporão



No dia 11 de novembro
As castanhas vou comer
Assadinhas na fogueira
Que bem que vão saber!

As castanhas vou comer
A fogueira vou saltar
A professora não dá aula
Porque hoje é só brincar.

A nossa escola é bonita
Numa aldeia de boa gente
No dia de S. Martinho
A rapaziada fica contente.

Perdoa-me S. Martinho
Se bebi uma pinga a mais,
Mas o vinho já está bom
E as castanhas foram demais

Uma quadra eu quis fazer
Para no concurso participar
O S. Martinho inspirou-me
Agora só falta ganhar!

1º PRÉMIO 
1º CICLO | GRUPO
_
EB1 Travassós de Cima



Com o Outono chega o S. Martinho
Apetece acender a lareira
Mas o que gosto mesmo
É de saltar à fogueira.

No S. Martinho
Vai-se à adega e prova-se o vinho
Como sou pequenina
Bebo o meu suminho.

São Martinho, São Martinho
Já preparei o assador
Vê lá se és nosso amigo
E trazes muito calor.

MENÇÃO HONROSA
1º CICLO | INDIVIDUAL
_
Margarida Miroto Lopes
EB1 Casal de Mundão



S. Martinho

11 de novembro é o dia,
O São Martinho está a chegar!
Na escola vou correr atrás dos colegas
Para a sua cara enfarruscar!

Castanhas, quentinhas,
Nós vamos comer.
Provar o vinho é que não!
Só os pais o podem beber!

O São Martinho é um santo
Que gostamos de comemorar.
Ele traz o sol quentinho
Para a capa podermos tirar!

É dia de brincadeira!
Na escola não vamos trabalhar.
E quando chegarmos a casa
Há mais castanhas para assar!

MENÇÃO HONROSA
1º CICLO | INDIVIDUAL
_
Ana Rita Pereira
EB1 Passos de Silgueiros



S. Martinho

Martinho era bondoso.
O pobre pediu tostão.
Martinho foi generoso.
E logo ficou verão.

Vamos comer castanhas
Assadas, sem aranhas!
Vamos provar o vinho
E brindar a S. Martinho.

Vamos para a escola
Com castanhas na escola.
Brincamos todo o dia
Com amor e alegria!

MENÇÃO HONROSA
1º CICLO | INDIVIDUAL
_
Gustavo Jorge
Jardim-Escola João de 
Deus 



Quadras de São Martinho

No dia de S. Martinho
Castanhas eu vou comer
Brinco e salto no recreio
Como até apetecer.

S. Martinho, S. Martinho
És um grande amiguinho
No teu dia de animação
Trazes um dia de verão.

Neste dia especial
Não há outro dia igual
S. Martinho brinca comigo
És meu grande amigo.

MENÇÃO HONROSA
1º CICLO | GRUPO
_
Jardim-Escola João de 
Deus 



Dia de São Martinho

O dia de São Martinho,
é dia para comemorar!
Não é para ficar sentado,
a estudar ou a jogar.

No dia de São Martinho
Há castanhas e muito vinho.
O sol envia um calorzinho
Que nos traz tirar o casaquinho!

Fazemos uma bela fogueira,
Para as castanhas assar.
É brincar a manhã inteira,
Até a criançada se fartar!

No fim, todos enfarruscados
Para casa, vamos contentes,
Felizes e muito engraçados,
Seremos sempre uns resistentes!

MENÇÃO HONROSA
1º CICLO | GRUPO
_
EB1 Jugueiros 4º B



Quadras de São Martinho

Dia onze de novembro
É uma dupla capicua
Vamos celebrar S. Martinho
Seja em casa ou na rua

Não pode faltar alegria
Convívio e reinação
Para celebrar a partilha
Até vem o sol de verão

Para as castanhas assar
O outono traz o magusto
Quando estoiram na fogueira
Até pulamos de susto

Repartimos o lanchinho
Dramatizamos a história
O dia de S. Martinho
Vai ficar na nossa memória

MENÇÃO HONROSA
1º CICLO | GRUPO
_
EB1 de Calde



2º CICLO



Neste ano, no São Martinho
Já vamos todos festejar,
Dizem a tradição e a lenda
Que o sol até vai brilhar!

No pipo está o vinho
Acabadinho de fazer…
Diz o nosso São Martinho,
Que ele é todo para beber!

As castanhas golpeadas,
Na fogueira vão assar…
Tão quentes e saborosas,
Todos nos vamos deliciar!

Tanta festa e alegria,
P’ró magusto celebrar…
Foi tanta a correria
Que agora vou descansar!

1º PRÉMIO EX AEQUO
2º CICLO | INDIVIDUAL
_
Mariana Rodrigues
EB2/3 Mundão



A herança de São Martinho

Um pouco por toda a parte,
Há saboroso vinho novo e quente,
Um ganso assado se reparte,
E o salto à fogueira é frequente.

Da Bélgica com presente a dar,
À Croácia com o mlinci a provar,
Ou à Espanha o porco matar,
Assim festejamos em qualquer lugar.

Pois, por cá, a nossa é a mais bela,
Com histórias a contar e folhas a voar,
Assim crepitam as castanhas na panela,
E com os avós, muito carinho a partilhar.

S. Martinho és uma grande lição,
Que com um gesto simples, mas profundo,
Conquistaste o coração do mundo,
Hoje és um exemplo e tradição.

1º PRÉMIO EX AEQUO
2º CICLO | INDIVIDUAL
_
Daniel Mendes Rodrigues
EB 2/3 Dr. Azeredo 
Perdigão



São Martinho, São Martinho
Cavaleiro generoso
Ensina o homem
A ser bondoso

São Martinho, São Martinho
Que ajuda os pobres na terra
Não comemos mais castanhas
Se continuar a guerra

São Martinho, São Martinho
Vou plantar um castanheiro
Ao preço que estão as castanhas
Quase fico sem dinheiro

No verão de São Martinho
Para a chuva e o sol brilha
Neste tempo de seca
A água está quase a uma milha

1º PRÉMIO EX AEQUO
2º CICLO | INDIVIDUAL
_
Dinis Ribeiro de Azevedo
EB 2/3 Infante D. Henrique



No dia 11 é São Martinho
E já está tudo a rolar!
Já temos os cartuchos
E as castanhas para assar.

Sabemos que a luz está cara
Por isso, vamos poupar:
Fazemos uma fogueira
Com paus e carumas a estalar!

E, depois de bem farruscas,
Saltam as castanhas na nossa mão,
Aquecem a boca e o estômago
Mas também o coração!

1º PRÉMIO
2º CICLO | GRUPO
_
Projeto Caminhos E8G – 
Francisco, Jénifer, Leonardo 
e Diana
Cáritas Diocesana



São Martinho

De guerreiro a Santo,
De lutador a benfeitor,
Cobriste com o teu manto,
Um mendigo com amor.

No dia de São Martinho,
Assa as tuas feverinhas,
Tem muito cuidadinho,
Com as minhocas nas castanhinhas.

Com castanhas e jeropiga,
Celebra-se o teu dia,
Não enchas muito a barriga,
Se o queres passar com alegria.

MENÇÃO HONROSA
2º CICLO | INDIVIDUAL
_
Santiago Davide Oliveira
EB 2/3 Dr. Azeredo 
Perdigão



São Martinho

A nossa escola …
A todos quer comunicar,
Que algumas castanhas,
Aos seus alunos quer dar!

Tem como grande missão
Este espaço melhorar,
Para ser um local de eleição
Onde todos querem estar.

Para esta atividade
Vários S. Martinhos queremos ter
Com a mesma finalidade:
Os alunos ver crescer…

MENÇÃO HONROSA
2º CICLO | INDIVIDUAL
_
Miguel Alexandre Almeida 
de Jesus
EB 2/3 Grão Vasco



Quadras de São Martinho

São Martinho,
Ajudou o mendigo
Com a sua capa de guerreiro,
E frio nunca mais veio!

Bom coração ele tinha,
Espalhou paz e harmonia!
Com a chuva, o Sol combateu,
E um curto verão apareceu!

No magusto, castanhas quentinhas,
Pessoas espalhando cantigas.
Alguns provando o vinho,
E outros bebendo jeropiga!

MENÇÃO HONROSA
2º CICLO | GRUPO
_
Matilde Cunha e
Leonor Almeida
EB 2/3 Mundão



S. Martinho

Neste dia de São Martinho,
Família e amigos vamos juntar,
Os adultos bebem vinho,
E as crianças vão brincar!

Para a festa começar
Vamos fazer a fogueira,
As castanhas assar,
Vai ser uma brincadeira!

As meninas a assistir,
Os meninos a jogar,
Os adultos a rir,
É mais um dia para recordar!

MENÇÃO HONROSA
2º CICLO | GRUPO
_
Inês Gonçalves Pereira e 
Maria Miguel Cesário 
Nascimento
EB 2/3  Infante D. Henrique



3º CICLO



São Martinho

São Martinho, meu amigo
Mais um ano se passou
Ainda não foi desta vez
Que a pandemia acabou.

Para agravar esta situação
Uma guerra despoletou
Ameaçando a paz no mundo
Até o preço das castanhas aumentou.

Para não gastar muito dinheiro
Um punhadinho de castanhas vou 
comprar
Para fazer um magustinho
E a barriga deliciar.

Pede novamente a Deus
Que afaste a guerra e a pandemia.
Para voltarmos à normalidade
Reinando a paz e a harmonia.

1º PRÉMIO EX AEQUO
3º CICLO | INDIVIDUAL
_
Rafael Alexandre Costa 
Rodrigues
EB 2/3 Mundão



Que falta fazes, S. Martinho!

Neste mundo tão malvado,
Tão egoísta e desumano,
Faz falta um novo soldado
Como Martinho, o romano!

Não para entrar em batalhas,
E muito menos para matar!
Mas para derrubar as muralhas
Que não deixam passar o verbo “amar”!

Os homens que governam este mundo
Deviam pôr os olhos em Martinho!
Este mostrou um amor profundo
Pelos pobres que encontrou no caminho.

Deixo o meu pedido aos poderosos
Para que pensem com o coração!
Sejam como Martinho, generosos,
Guardem as armas e estendam a mão!

1º PRÉMIO EX AEQUO
3º CICLO | INDIVIDUAL
_
Maria Inês
EB 2/3 D. Duarte



Com a Covid a acabar
E, infelizmente, a guerra a decorrer
As castanhas vamos assar
E pensar que um milagre vai acontecer!

Força à Ucrânia vamos dar
O São Martinho vamos comemorar
Para a dor aliviar
E na PAZ acreditar!

Mas tudo irá passar
Só falta a guerra acabar…
Vamos pôr as castanhas a estalar
Para o São Martinho o MUNDO ajudar!

1º PRÉMIO EX AEQUO
3º CICLO | GRUPO
_
João Duarte e Maria Ferraz
EB 2/3 Infante D. Henrique



Em memória da minha bisavó
Este ano vou participar
Ela partiu sem o prémio receber
Por este concurso ganhar.

Participo em todos os desafios
Que me possam enriquecer
“Quadras de S. Martinho”
É um concurso a enaltecer.

E que bom é recordar
Como a minha bisavó me tratava com carinho
Das tardes em que as castanhas íamos apanhar
Para na lareira, as pormos a assar.

Ainda com cuidado, há castanhas,
Festas, jeropiga e vinho
Que pandemia foi esta
Que quase nos roubou o S. Martinho

MENÇÃO HONROSA
3º CICLO | INDIVIDUAL
_
Leonor Miroto Lopes
EB 2/3 Mundão



COMUNIDADE
GERAL

- ADULTOS - 



São Martinho

Ó bondoso S. Martinho
Veste a capa e vem ligeirinho
Até à linda cidade de Viseu
Comer castanhas e cantar o “indo eu”.

Vem São Martinho sem máscara
Que já podemos comemorar
E de mãos dadas vamos
Castanhas quentinhas ofertar.

Ó meu soldado corajoso
Vem entrar nesta aventura
Assar castanhas beirãs
Ao calor de uma boa leitura.

Ó meu santo milagreiro
Que do outono fazes verão
Vai pelo mundo inteiro
Transformar a guerra em união.

1º PRÉMIO EX AEQUO
COMUNIDADE GERAL | 
ADULTOS | INDIVIDUAL
_
Isilda Paixão Valente 
Monteiro



Ensina-os, São Martinho!
Esses homens sem sabedoria,
Se aprendessem contigo
Como o mundo mudaria!

Ensina-os a ver o outro
Que está mesmo ali ao lado.
O destino é o mesmo,
Mas alguém anda enganado.

Ensina-os a dar o passo
Na acertada decisão.
Indica-lhes o caminho
Que os leva ao coração.

Ensina-os e leva-os lá,
Ao lugar onde o sol brilha.
Onde o calor é de alma
E a vida vem da partilha

Ensina-os a parar,
A dizer: “façam a PAZ,
Aprendam e compartilhem,
Que só o AMOR a traz!”

1º PRÉMIO EX AEQUO
COMUNIDADE GERAL | 
ADULTOS | INDIVIDUAL
_
Mafalda Inês Soares de 
Castro



Quadras do dia de S. Martinho

No dia de S. Martinho,
Vai à adega e prova o vinho.
Eu prefiro ir a S. Bento
Pedir-lhe mais um aumento.

Para a inflação combater,
Diz o Costa com ilusão:
Cento e vinte cinco no pacote
É a melhor solução…

S. Martinho foi exemplo
No combate à pobreza:
Partilhou com os mais pobres
Sua capa de nobreza.

Faço votos que os políticos
Passem da palavra à ação.
Eu, por mim, asso castanhas
E brindo com tinto-Dão!

1º PRÉMIO EX AEQUO
COMUNIDADE GERAL | 
ADULTOS | INDIVIDUAL
_
Teresa de Jesus Tomé 
Candoso



Martinho Convertido

Finalmente por muito esperado
O dia de S. Martinho chegou
Relembrado por todos
Cavaleiro que um mendigo ajudou

Portugal um país pequeno
Onde Viseu tem o seu cantinho
Entre tantas cidades, vilas e aldeias
Nunca se esquece o S. Martinho.

Agricultor pobre mas nobre
Mão calejada mas cheia de espinho
Sorridente apanha a castanha
Para celebrar o São Martinho.

Do castanheiro brota o ouriço
Do ouriço sai a acastanha
Seja homem ou mulher
Abençoado aquele que a apanha.

Chega o verão de S. Martinho
Semana cheia de emoções
Onde desigualdades desaparecem
E a tradição ilumina os corações.

1º PRÉMIO EX AEQUO
COMUNIDADE GERAL | 
ADULTOS | INDIVIDUAL
_
Jorge Pinto
Estabelecimento Prisional 
de Viseu



11 de novembro é o S. Martinho
Caruma para castanhas assar
Na adega o bom vinho
Para depois festejar

Em direção ao lameiro
Eu vou a caminhar
Junto ao castanheiro
Castanhas vou apanhar

Jeropiga e bom vinho
À adega fui buscar
Para neste S. Martinho
Com a família e amigos jantar

A comer e a beber
Estamos nós a festejar
Que bem que está a saber
Mais um S. Martinho relembrar

MENÇÃO HONROSA
COMUNIDADE GERAL | 
ADULTOS | INDIVIDUAL
_
Sandro Rosa
Estabelecimento Prisional 
de Viseu



Hoje é dia de S. Martinho
Vamos lá festejar
Vou chamar o meu vizinho
P’ra comigo celebrar.

Ao chegar a minha casa
Não tem nada que enganar,
Vamos assar castanhas na brasa
E um bom vinho encertar.

Mendigo, palavra triste.
Triste, mas com encanto,
Quando um cavaleiro nobre
Lhe deu metade do seu manto.

Somos um país pequenino
E temos emigrantes aos milhões,
Quando chega o Dia de S. Martinho
A saudade chega-lhes aos corações.

MENÇÃO HONROSA
COMUNIDADE GERAL | 
ADULTOS | INDIVIDUAL
_
Filipe Jorge Manteigas
Estabelecimento Prisional 
de Viseu



São Martinho, haja castanhas
E bom vinho p’ra beber
Bem melhor tudo seria
Sem a guerra a decorrer

Já posso tirar a máscara
Me disseram. Ó São Martinho
Mas ainda tenho receio
De seguir esse caminho

São Martinho estou contente
Tenho mais um dinheirito
Que o Costa me ofereceu
P’ra beber mais um copito

Já não vou ficar solteira
São Martinho me atendeu
Encontrei o meu amor
Na cidade de Viseu

MENÇÃO HONROSA
COMUNIDADE GERAL | 
ADULTOS | GRUPO
_
Família Rodrigues (José, 
Aida, Rui e Nélida)



COMUNIDADE
GERAL

- SÉNIOR - 



Ó meu rico São Martinho 
Que alegria tu me trazes
Um dia quente de sol
Para reencontrar amizades

Lembrar-me da minha juventude
É o melhor que podia acontecer
Como gostava de saltar à fogueira
Até ficar com as chinelas a arder

Castanhas assadas, quentinhas
E um bom copo de jeropiga
As velhas amizades perduram
Até nos doer a barriga.

Vamos lá, está na hora de recolher
E as chinelas deixar arrefecer
Até para o ano meus amigos
De vós, não me vou esquecer.

1º PRÉMIO EX AEQUO
COMUNIDADE GERAL | 
SÉNIOR | INDIVIDUAL
_
Beatriz Gaspar
Residência Rainha Dona 
Leonor



Com o São Martinho a chegar
Ainda muito há a preparar
Vamos lá, toca a despachar
Para a festa animar.

Castanhas não vão faltar
E a jeropiga será a dobrar
Cantemos e dancemos 
Até a voz afinar.

Aqui na nossa casa
Cantamos com animação
Vamos todos ficar ao rubro
E deitar os andarilhos ao chão.

Agora vou-me despedir
Já com o copo na mão
Viva o São Martinho,
Viva a reinação!

1º PRÉMIO EX AEQUO
COMUNIDADE GERAL | 
SÉNIOR | INDIVIDUAL
_
Teresa Almeida
Residência Rainha Dona 
Leonor



Novembro já está a chegar
Ninguém se esquece de ouvir
Que o vinho se quer provar
E as castanhas estão a abrir!

As castanhas querem ar
Querem sol e uns miminhos
Giram, brincam e, ao saltar,
Lá se vão os ouricinhos.

Depois, castanhas bem assadas
Merecem uma ajudinha:
De uvas bem trabalhadas
Oh! Que boa bebidinha!

Magusto vem festejar
E estas delícias comer
Sorrir, brincar, conversar
Tanta alegria em ver!

MENÇÃO HONROSA
COMUNIDADE GERAL | 
SÉNIOR | INDIVIDUAL
_
Antónia Laudemira
Residência Rainha Dona 
Leonor



O S. Martinho está a chegar
Castanhas e jeropiga é preciso comprar
Mas está tudo tão caro, que eu duvido
Que o subsídio do Estado dê para pagar!

Sr. Ministro Medina
Faça mais uma forcinha!
É que aquilo que nos deu
Não dá nem para uma canequinha!

Do São Martinho gosto muito,
Juntar amigos e família é comigo!
Mas, este ano, mais não posso…
Se não… esfregar o umbigo!

São Martinho, São Martinho!
Nem saber o que sucedeu…
Para te festejar, ao Governo pedi ajuda…
Mas esse coitado, não percebeu!

1º PRÉMIO
COMUNIDADE GERAL | 
SÉNIOR | GRUPO
_
Centro Social Paroquial de 
Campo



Com a chegada do Outono
Dizemos adeus ao verão
As folhas mudam de cor
E, baila, até ao chão.

O dia de São Martinho
é um dia dedicado à fé
abre-se a cuba
e, prova-se a água pé.

No mês de novembro
Junto à fogueira
Degustam-se as castanhas
Com a família inteira.

São Martinho
Num gesto nobre
Repartiu a sua capa
Com um senhor pobre.

Martinho, um soldado romano
Tem o seu dia a chegar
Em enorme correria
Vamos lá todos festejar.

MENÇÃO HONROSA
COMUNIDADE GERAL | 
SÉNIOR | GRUPO
_
Associação de 
Solidariedade Social da 
Freguesia de Abraveses

No dia de São Martinho
É dia de toda a gente
Tira-se a rolha à garrafa
E bebe-se a aguardente.

São Martinho
Castanhas e vinho
Há vinho novo
Há festa no povo.
Há saúde,
Deste rico vinho
Bebe-se um almude
Pelo magustinho

Castanha, castanhinha
Que boas elas são!
Quentinhas e assadinhas
Sabem bem até mais não!

Todos à volta da fogueira
A ouvir as castanhas a estalar
Bem quentinhas na assadeira
Com bom vinho para saborear.

Magusto, festa popular
Recheada de alegria e satisfação
Entre novos e velhos
Ficará no coração.

Há castanhas para assar
O vinho novo para evidenciar
Vem aí o S. Martinho
E alegria para o homenagear.




