
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

1º PRÉMIO EX AEQUO 

1º CICLO/ INDIVIDUAL 

Matilde Ferreira Almeida Sousa 

3º Ano/ Escola João de Barros 

 

Verão de S. Martinho 

Num dia de tempestade imensa 

O cavaleiro Martinho, 

Passa pelo triste mendigo e pensa: 

-“Que falta lhe faz a minha capa de linho…” 

 

Para o proteger da tempestade, 

depressa o fez: 

Dividiu a capa ao meio numa boa irmandade: 

-É para te agasalhares, vês? 

 

Então, o sol brilhou, 

as nuvens foram-se de fininho 

e para sempre se contou: 

“É o verão de São Martinho!” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1º PRÉMIO EX AEQUO 

1º CICLO/ INDIVIDUAL 

Mariana Correia Soares 

4º Ano/ EB Aquilino Ribeiro 

 

O São Martinho 

A época da praia acabou 

O Verão chegou ao fim 

O outono regressou 

E castanhas vou assar para mim. 

 

As fogueiras vamos acender 

Para as castanhas assar 

Um bom livro eu vou ler 

E à escola vou regressar. 

 

Com o outono caem as folhas 

Com elas faço um tapete musical 

Onde vou dançar até fazer bolhas 

Vai ser um divertimento total. 

 

O fogão já está a estalar 

Com as castanhas a saltitar 

Mas este ano vai dar que falar 

Porque o Covid vai estar a espreitar. 

 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

1º CICLO/ INDIVIDUAL 

Martim Duarte Pereira 

4º Ano/ EB Aquilino Ribeiro 

 

São Martinho 

São Martinho, São Martinho 

O teu dia vou comemorar 

Vou preparar o forno 

Para as castanhas assar. 

 

São Martinho meu amigo 

Fizeste uma grande ação 

Deste a capa ao mendigo 

Estendeste-lhe a mão. 

 

Este ano devido ao covid 

As castanhas não podemos partilhar 

Mas cada um com o seu cartucho 

Vamos na mesma festejar. 

 

Com as mãos desinfetadas 

As castanhas vamos comer 

Festejar com alegria 

Mas a distância sempre manter! 

 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

1º CICLO/ INDIVIDUAL 

Leonor Santos Monteiro 

4º Ano/ EB Aquilino Ribeiro 

 

O São Martinho 

São Martinho, São Martinho 

Contigo trazes calor. 

Não te esqueças de avisar 

Para preparar o assador. 

 

Castanha, castanhinha 

Saborosa e bonitinha. 

Salta para o meu cartucho 

Não quero que fiques sozinha. 

 

Foste um grande cavaleiro 

Valente e corajoso. 

A tua capa partilhaste 

Foste muito bondoso. 

 

São Martinho nosso amigo 

Tens de ter muito cuidado. 

Que este ano no ar 

Anda um vírus amaldiçoado! 

 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

1º CICLO/ INDIVIDUAL 

Maria Leonor Melo Tavares 

4º Ano/ EB Fragosela 

 

Quadras de São Martinho 

No dia de S. Martinho 

Vamos todos festejar 

Castanhas assadas vamos comer 

E o novo vinho provar. 

 

Castanhas quentinhas 

Ao lume a estalar 

Saltam da fogueira 

E nada as faz parar. 

 

S. Martinho 

É uma festa popular 

E com os amiguinhos 

Vamos celebrar. 

 

No dia de S. Martinho 

Há muita animação 

Como castanhas assadas 

E canto uma linda canção. 

 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

1º CICLO/ INDIVIDUAL 

Sofia Fonseca 

4º Ano/ Escola João de Deus 

 

Verão no outono? 

São Martinho a cavalgar, 

No meio da tempestade, 

um pobre foi encontrar. 

Nada tinha, deu-lhe amizade. 

 

S. Martinho, generoso, 

Não queria ver sofrer. 

Com o seu ato bondoso 

Fez o Sol aparecer. 

 

Em novembro, dia onze, 

Todos lhe chamam Santo. 

Sem ouro, prata nem bronze 

sua festa é um encanto. 

 

S. Martinho nos ensina 

nesta vida a partilhar. 

Seu exemplo nos anima. 

A todos devemos amar! 

 



 

 

 

1º PRÉMIO 

1º CICLO/ GRUPO 

3º Ano, Turma C 

Escola Básica da Ribeira 

 

S. Martinho 

Chegou o S. Martinho 

Vamos festejar 

Comemos castanhas 

Até nos fartar. 

 

Um mendigo implorou… 

Quando S. Martinho chegou 

Cobriu-o com o seu manto. 

Deu-lhe um pouco de alento. 

 

No meio da tempestade 

Apareceu um cavaleiro 

Que viu um mendigo 

E o encheu de bondade. 

 

Nesta época festiva 

Vamos saltitar 

E à volta da fogueira 

Todos vamos ficar. 

 

 

As castanhas assamos 

E também bebemos 

O S. Martinho chegou 

Toda a gente comemorou. 

 

Os adultos bebem vinho 

As castanhas a assar 

As folhas a cair! 

E as crianças a brincar. 

 

Arrefece o tempo 

Cai uma chuvinha 

Sopra logo o vento 

Soltando a folhinha. 

 

Começa a estar frio 

Vamo-nos aconchegar 

Colhemos as romãs 

É tão bom saborear. 

 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

1º CICLO/ GRUPO 

3º e 4º Ano 

 EB1 Loureiro de Silgueiros 

 

Quadras de S. Martinho 

Há uma lenda que é contada 

Sobre um soldado e um mendigo 

Que com a espada corta a capa 

E dá metade ao novo amigo. 

 

Neste dia de alegria 

Que acontece no outono 

Aparece um sol quentinho 

É o verão de S. Martinho. 

 

As castanhas neste dia 

São metidas nas fogueiras 

Estalam que nem foguetes 

E nós comemo-las inteiras. 

 

Há festa e convívio 

Entre todas as pessoas 

Bebe-se vinho novo e jeropiga 

E comem-se castanhas saborosas. 

 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

1º CICLO/ GRUPO 

3º Ano 

Escola Básica de Vila Nova do Campo 

 

Montado no seu cavalo 

Martinho, soldado generoso 

Vigiava a sua cidade 

Num dia tempestuoso. 

 

De espada presa ao cinto 

Envolto na capa de militar 

Agasalhou um pobre mendigo 

De frio, a tiritar. 

 

Esse gesto de rara bondade 

Ganhou fama e glória 

Martinho, tornou-se santo 

E ficou na nossa memória. 

 

Neste ano de pandemia 

O magusto não vamos festejar 

Mas o nobre gesto de Martinho 

Todos queremos recordar. 

 

 



 

 

 

1º PRÉMIO EX AEQUO 

2º CICLO/ INDIVIDUAL 

Marta Xavier Moita Vieira 

5º Ano/ EB Dr. Azeredo Perdigão 

 

O dia de S. Martinho 

Já pensaram o porquê de comemorar 

um dia de um ato de bondade? 

Castanhas a assar para festejar 

Não conheces a história? Vem, vou contar! 

 

Há muito, muito tempo, um solado romano 

num cavalo montado, cumpria a sua missão. 

Dotado de incrível espírito humano, 

Mais importante do que ser rico, é ter bom coração. 

 

No seu longo caminho encontrou 

Um mendigo com frio e sem roupa 

A sua capa ao meio cortou 

E com gentileza o mendigo consolou. 

 

Tenebrosa trovoada ecoava, 

Enquanto Martinho o mendigo ajudava 

De repente, a chuva parou 

E, no seu lugar, o sol espreitou! 

 

 



 

 

 

1º PRÉMIO EX AEQUO 

2º CICLO/ INDIVIDUAL 

Leonor Miroto Lopes 

5º Ano/ EB 2,3 de Mundão 

 

 

Este ano o S. Martinho 

Vai ser bem diferente 

Por causa do covid 

Que assusta toda a gente! 

 

Por causa do covid 

Juntos, as castanhas não vamos assar 

E as crianças na rua 

As fogueiras não vão saltar. 

 

Ao contrário deste vírus 

A bondade temos de espalhar 

Para que o verão de S. Martinho 

Se possa notar. 

 

A câmara lançou o desafio 

Eu estou cá para o aceitar 

Tal como a bondade de S. Martinho 

Que a tempestade conseguiu domar. 

 



 

 

 

1º PRÉMIO EX AEQUO 

2º CICLO/ INDIVIDUAL 

Afonso Almeida Ferreira 

5º Ano/ EB Dr. Azeredo Perdigão 

 

S. Martinho 

O S. Martinho está a chegar, 

Mas este ano não dá p’ra festejar 

Pois a Covid-19 anda aí 

Não nos podemos contaminar! 

 

As castanhas vamos comer 

Juntinhos à lareira, 

Quentinhas e boas 

Vai ser uma noite à maneira! 

 

Para o meu avô, 

Sai um copinho de jeropiga, 

Tem cuidado, oh avô! 

Não te vá doer a barriga! 

 

Este ano foi assim, 

Sem festa na escola 

Para o ano vai ser melhor 

Pois será uma grande festarola! 

 

 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

2º CICLO/ INDIVIDUAL 

Salvador Cruz 

6º Ano/ EB 2,3 Infante D. Henrique 

 

São Martinho 

O São Martinho está a chegar! 

Agora só em castanhas vamos pensar. 

Cozidas ou assadas, sempre quentinhas 

Sujam-nos as mãos, pois ficam muito farrusquinhas. 

 

Vamos fazer um magusto 

Colocamos as castanhas na fogueira 

Lentamente elas vão assar 

E todos ficam desejosos de as provar 

 

É altura de festejar 

De alegria vamos saltar 

Vem aí o São Martinho 

Não te esqueças de, em casa, o comemorar! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

2º CICLO/ INDIVIDUAL 

Beatriz Marques Fernandes 

5º Ano/ EB Dr. Azeredo Perdigão 

 

O São Martinho em 2020 

Meu querido S. Martinho 

Só um desabafo me resta… 

Este ano, com o Covid 

Nem apetece fazer festa. 

 

Em vez de pintar a cara 

Com o carvão da fogueira 

Tenho que usar em todo o lado 

Uma máscara ou viseira! 

 

As castanhas assadinhas 

Que costumava partilhar 

Este ano, serão pouquinhas 

Comidas na escola… Se calhar! 

 

A velha tradição do povo 

Com a família e os vizinhos a dizer 

“Mata o porco e prova o vinho!” 

Este ano… Não vai acontecer!... 

 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

2º CICLO/ INDIVIDUAL 

Filipa Rodrigues 

6º Ano/ EB 2,3 de Mundão 

 

Quadras de S. Martinho 

S. Martinho que este ano 

Não vamos festejar 

Nos vai impedir o covid 

Que não era para aqui estar. 

 

S. Martinho com animação 

Como é habitual 

Seria para comemorar 

Mas este ano já nada é normal. 

 

São Martinho com castanhas 

Podemos sempre festejar 

No recanto do lar 

As podemos saborear. 

 

A tradição vamos manter 

Mas sem exagerar 

Para a pandemia não alastrar 

E o sol de S. Martinho voltar a raiar. 

 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

2º CICLO/ INDIVIDUAL 

Mariana Almeida Vicente 

5º Ano/ EB do Viso 

 

Quadras de São Martinho 

Meu querido São Martinho 

Vê lá o que nos vais dar 

Queremos um dia soalheiro 

Para podermos brincar! 

 

São Martinho olha por nós 

Manda o covid passear 

Queremos fazer a fogueira 

Para as castanhas assar! 

 

Que saudades nós temos 

Do magusto festejar 

Cantar lindas canções 

E a cara enfarruscar! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

2º CICLO/ GRUPO 

ATL – Centro Social Paroquial 

Rio de Loba – Viseu 

 

As castanhas vou assar, 

Numa fogueira bem porreira. 

Com os amigos festejar, 

Numa tarde de muita brincadeira. 

 

S. Martinho ia a passar, 

Quando um mendigo encontrou. 

Metade da capa lhe ofereceu, 

O sol raiou. 

 

No verão de S. Martinho, 

As crianças brincam muito contentes. 

Bebem sumo e comem castanhas, 

E depois vão lavar os dentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1º PRÉMIO 

3º CICLO/ INDIVIDUAL 

Linda Inês da Costa Leitão 

EB 2,3 de Mundão 

 

São Martinho é divertido! 

Este ano não é exceção, 

Mesmo com o vírus intrometido 

Dentro de casa, há diversão! 

 

Os dois metros vamos respeitar 

Para o São Martinho receber 

E na escola o festejar 

Com as castanhas a ferver! 

 

Para haver diversão, 

A máscara não vamos tirar 

E as regras de higienização 

Vamos todos respeitar! 

 

Meu querido São Martinho, 

Ajuda quem está a estudar 

Uma vacina e um caminho 

Para este vírus matar! 

 

 



 

 

 

1º PRÉMIO 

3º CICLO/ GRUPO 

João Figueiredo 

Tiago Afonso 

7º ano/ EB 2,3 Infante D. Henrique 

 

“São Martinho” 

Em tempos passados, 

Juntos podíamos estar. 

À volta da fogueira, 

A rir e a brincar. 

 

Agora com o covid, 

Pessoas não pudemos juntar. 

Para assar umas castanhas, 

E comer, até nos fartar! 

 

Para ir buscar as castanhas, 

Temos as mãos de desinfetar. 

Cumprir a distância, 

Para a máscara tirar. 

 

Que tudo passe depressa, 

Para as mãos enfarruscar. 

Pegar nas castanhas assadas, 

Colocar na boca e mastigar. 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

3º CICLO/ INDIVIDUAL 

Afonso Gonçalves 

8º ano/ EB D. Duarte 

 

São Martinho 

Hoje é o dia de São Martinho… 

Reúne a família e sai do ninho! 

O sol vai estar sempre a brilhar 

Está na hora de parar de jogar. 

 

Há tantas coisas para fazer 

Neste dia maravilhoso 

Não fiques no quarto a comer, 

Como um grande preguiçoso. 

 

Com as castanhas e o vinho 

Vai ser uma festa cheia de diversão! 

Neste dia de São Martinho, 

Vou deixar de ver televisão. 

 

Vamos assar a castanha 

Numa grande fogueira, 

Iremos ver quem ganha 

A saltar nesta brincadeira! 

 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

3º CICLO/ INDIVIDUAL 

Beatriz Almeida Carvalho 

8º ano/ EB 2,3 de Mundão 

 

São Martinho 

São Martinho, São Martinho 

Que Santo tão bondoso 

Partilhou a sua capa 

Com quem mais precisava 

 

Hoje celebramos este dia 

Com muita alegria 

Vamos todos brindar 

E o magusto começar 

 

As castanhas vamos assar 

E vinho quente, os adultos vão provar 

Hoje é dia de São Martinho 

E a festa vai começar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

3º CICLO/ INDIVIDUAL 

Vasco Gouveia Almeida 

7º ano/ EB D. Duarte 

 

É dia de São Martinho 

e castanhas vamos comer 

vamos acender uma fogueira 

para todos aquecer. 

 

Vamos beber jeropiga 

e belas castanhas comer, 

festejar com uma amiga 

e a amizade fortalecer! 

 

Vamos a Viseu festejar 

e uma capa usar 

mas com o distanciamento, 

para o covid não chegar! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1º PRÉMIO EX AEQUO 

COMUNIDADE/ ADULTOS/ INDIVIDUAL 

Carla Teresa C. R. Costa Leitão 

Viseu 

 

São Martinho 

Cá voltamos novamente 

Para o São Martinho celebrar 

Com máscara, certamente, 

P’rá tradição não celebrar! 

 

Manter o distanciamento 

É regra a não descurar 

Evitar qualquer ajuntamento 

É certo que vamos acatar! 

 

A castanha bem assadinha 

Traz alegria ao paladar, 

Estaladiça e bem quentinha 

Vamos em casa saborear! 

 

Neste novo normal, 

Continuaremos a festejar, 

De forma muito especial, 

Em casa, o nosso lar! 

 



 

 

 

1º PRÉMIO EX AEQUO 

COMUNIDADE/ ADULTOS/ INDIVIDUAL 

Maria Helena Tomé Candoso 

Rio de Loba – Viseu 

 

Sol de São Martinho 

Covid e confinamento 

Não casam com São Martinho 

São limites do momento 

Ao convívio e ao carinho. 

 

Para os danos minimizar 

E não encher hospitais 

A máscara devemos usar 

Manter distâncias e mais… 

 

Vinho, castanhas e broa 

Vai havendo pra comprar 

As novas tecnologias 

Ajudam-nos a aproximar. 

 

Um sorriso e uma mensagem 

Com amor e alegria 

São o sol de S. Martinho 

Para acabar com a pandemia. 

 



 

 

 

1º PRÉMIO EX AEQUO 

COMUNIDADE/ ADULTOS/ INDIVIDUAL 

Sandra Cristina Espiguinha Cuco 

Viseu 

 

São Martinho vem chegando, 

Num outono bastante frio, 

A sua capa aconchegando 

Num mundo que parece vazio. 

 

São Martinho não reconhece 

nem pessoas, nem caminhos. 

Tudo estranho lhe parece 

Neste mundo sem carinhos. 

 

Pergunta: “O que se passa? 

O que é isso que tens na cara?” 

Respondo-lhe que há uma desgraça, 

Que todos têm que usar máscara. 

 

Uma luz ilumina o meu rosto 

Quando São Martinho me diz: 

“ Não fiques com esse desgosto, 

Para o ano serás feliz!” 

 

 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

COMUNIDADE/ ADULTOS/ INDIVIDUAL 

José Manuel Sousa Baptista 

Rio de Loba – Viseu 

 

Veio de lá! De muito longe! 

Aquele cavaleiro andante 

Que, por sinal, é um monge 

Com capa de estudante. 

 

A tempestade que surgiu acabou! 

E, de repente, o sol nasceu! 

O mendigo se aconchegou 

E o cavaleiro chegou a Viseu. 

 

Vem daí! De rotunda em rotunda 

E aparca junto ao largo da Sé 

Onde a castanha assada abunda 

E onde não faltam o vinho e a água-pé. 

 

Onze de novembro festa bonita 

Composta de excelentes odores 

Onde S. Martinho, todo catita, 

Encontrou um dos seus amores. 

 

 



 

 

 

1º PRÉMIO 

COMUNIDADE/ ADULTOS/ GRUPO 

Família Rodrigues (José, Aida, Rui e Nélida) 

Viseu 

 

Quadras de S. Martinho 

Ó meu rico São Martinho 

Nunca se viu nada assim 

Sem castanhas, sem copinho 

O que há-de ser de mim 

 

Não há castanhas, nem festas 

Nem jeropiga, nem vinho 

Mas que pandemia é esta 

Que me rouba o São Martinho 

 

Que tristeza São Martinho 

Não vou saltar a fogueira 

Este vírus é do demónio 

Não vai haver brincadeira 

 

São Martinho estás a ver 

Este mal que até nos mata 

Anda, vem nos proteger 

Cobre-nos com tua capa. 

 



 

 

 

1º PRÉMIO 

COMUNIDADE/ SÉNIOR/ INDIVIDUAL 

Manuel Lopes Pinto 

Viseu 

 

Concurso Quadras de São Martinho 2020 

Ao pobre que esmolava, 

Meia capa o Santo deu, 

E a mim, sem pedir nada, 

Seu verão ofereceu. 

 

Castanha assada no chão… 

O pipo já está espichado… 

E cumpriu-se a tradição, 

Fiquei todo enfarruscado. 

 

Há castanhas e caruma. 

Há “Dão” novo a jorrar. 

São Martinho, sai da bruma, 

Vamos todos festejar! 

 

São Martinho, Oh meu Santo, 

“Racha” o COVID insurrecto, 

Acaba já com meu pranto, 

P’ra “magustar” com meu neto! 

 



 

 

 

1º PRÉMIO EX AEQUO 

COMUNIDADE/ SÉNIOR/ GRUPO 

Centro de Dia do Centro Social e Cultural de Orgens 

Orgens – Viseu 

 

São Martinho das castanhas 

da água-pé e da empatia. 

Este ano não há fogueiras 

Procissões ou alegria. 

 

Ficou suspenso o Magusto 

e todas as comemorações. 

Ficaram adiados os festejos 

Resumidos a orações. 

 

Oh nosso São Martinho, 

põe fim a esta etapa. 

Precisamos de um milagre, 

Quem sabe de “espada e capa”! 

 

Que se “abra”o verão, 

que se acabe a “tempestade”. 

São Martinho te pedimos: 

Traz-nos, de novo, a felicidade. 

 

 



 

 

 

1º PRÉMIO EX AEQUO 

COMUNIDADE/ SÉNIOR/GRUPO 

Nuclisol Jean Piaget – Lar de Bigas 

Lordosa – Viseu 

 

Martinho, valente guerreiro 

Mas de grande coração. 

No frio, rasgou a sua capa ao meio, 

E para o pobre, foi grande consolação! 

 

Feitas as sementeiras 

O arado, há que arrumar. 

No dia de São Martinho 

É dia de festejar! 

 

Castanhas vamos comer 

E o vinho vamos provar. 

Com a fogueira para nos aquecer 

Os vizinhos, vamos convidar! 

 

O dia de São Martinho 

É dia de grande animação! 

Faz-se o magustinho 

E até o sol vem para alegrar o coração! 

 

 



 

 

 

1º PRÉMIO EX AEQUO 

COMUNIDADE/ SÉNIOR/ GRUPO 

IPSS – Centro Social Paroquial 

Rio de Loba – Viseu 

 

Quadras de S. Martinho 2020 

S. Martinho bem comportado 

Vem este ano com cautela. 

Temos a festa limitada 

E de usar máscara na barbela. 

 

Assadas e quentinhas. 

Com castanhas vamos festejar. 

Apesar da pandemia, 

Com jeropiga vamos brindar. 

 

Na época dos cachos, 

As sardinhas e as fêveras não podem faltar. 

Uma fogueira bem acesa, 

Para ver as castanhas a estalar. 

 

Com a animação do costume, 

Em Rio de Loba vamos celebrar. 

Faremos um magusto bonito, 

E as caras iremos enfarruscar. 

 



 

 

 

MENÇÃO HONROSA 

COMUNIDADE/ SÉNIOR/ INDIVIDUAL 

José Rodrigues de Figueiredo 

Rebordinho – Viseu 

 

No dia de São Martinho 

A pinguinha não faltou 

Mas foi o copo cheiinho 

Que a testa me esmorrou. 

 

Castanhas e jeropiga 

E com fartura bom vinho 

Quando me entra na barriga 

Até perco o caminho. 

 

As castanhas do magusto 

Quem as deu foi São Martinho 

Eu por mim até aposto 

Que as roubou ao vizinho. 

 

Fiz quadras a São Martinho 

Mas nada tão semelhante 

Não ofenderam ninguém 

Porque não tinham picante. 

 


