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Especial Quadras de S. João

Cai a noite e o balão vai 
Perde-se na noite escura 
E das mãos, quando ele sai, 
É a tradição que o segura… 

Escura

Se um trevo rege o destino 
Que todos temos traçado, 
Rega o teu de pequenino, 
Tens meio-caminho andado!... 

Manel

Se o teu manjerico é sério, 
Trinca, mas sê comedida; 
Por trincarem sem critério 
Muitas queimaram a vida!... 

Manel

Meu S. João não me caso, 
Sem freios sou mais feliz; 
Um manjerico sem vaso 
Onde quer rega a raiz!... 

Manel

A minha velha chinela 
Há muito perdeu os saltos, 
Mas dança melhor com ela, 
Que muitas de saltos altos! 

Tucha

Entraste tão de mansinho 
Na minha roda de dança 
Que dei por mim de raminho 
A rodar numa aliança!... 

Nokinhas

O amor que te dedico, 
É eterno- não tem prazo; 
Não é como o manjerico, 
Que cedo murcha no vaso 

Arrebita

Essa gente pouco honesta 
Que procura os pedestais, 
Faz lembrar balões de festa 
Em fugazes arraiais! 

Augusto Fernando

Quem me dera ser balão, 
Ter ânsias de firmamento: 
Talvez fosse ocasião, 
De viver só de ar e vento!...

Forra Botas

Benedita Cação, 8 anos, Matosinhos 
Pedro Gonçalves, 9 anos, Cruz de Pau

Bruna Pereira, 8 anos, Biquinha 
Pedro Pereira, 9 anos, Senhora da Hora

Eloa, 8 anos, Guifões 
Breatriz Monteiro, 9 anos, Perafita

Viviane Marinho, 8 anos, Matosinhos 
Rita Cerca, 8 anos, Matosinhos

Julia Morgado, 9 anos, Matosinhos 
Tomás Firmino, 9 anos, Matosinhos

Carolina Dias, 10 anos, Matosinhos 
Inês Morais, 9 anos, Matosinhos
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3  A turma F de terceiro ano da Escola Bá-
sica do Estádio do Mar, em Matosinhos,  foi 
a escolhida, pelo estabelecimento de ensi-
no, para concorrer às quadras de S.João do 
Jornal de Notícias.  

 A turma é constituída por 20 crianças, 
sendo que escreveram as quadras em pa-
res, de modo a estimular a sua capacidade 
de trabalho em grupo. Ao todo, a turma 
apresentou 10 quadras, sendo que todas as 
crianças admitem terem como fonte de ins-
piração “as memórias e brincadeiras da noi-
te de S.João”. O entusiasmo com a ativida-
de foi tal que todos os alunos estavam an-
siosos dizerem a sua quadra de cor.  

A maioria dos versos têm rimas com Jor-
nal de Notícias, mas o que de comum todas 

têm é o facto de falarem em manjericos, 
sardinhas, balões de ar quente e martelos. 

A docente, Helena Cunha, acompanhou 
os 20 alunos na sua tarefa mas disse que o 
mérito foi todo deles, uma vez que não tive-
ram ajuda dos professores. Começaram a 
escrever no dia 15 (quinta-feira) e na sexta 
já todos tinham várias quadras escritas. A 
professora conta que alguns alunos esta-
vam indecisos “em saberem qual seria a 
mais bonita para mandarem ao JN” e, nes-
ses casos, ajudou-os na decisão. Na segun-
da-feira foi dia de decorarem os cartazes.  

 O coordenador da instituição, Pedro 
Monteiro, admite que a atividade espoletou 
o interesse de outras turmas (que não pude-
ram participar), e que se descobriram  alu-
nos “ com uma veia poética, embora muita 
gente pense que, por serem de bairros, são 
crianças problemáticas”. v

Estádio do Mar 
Vinte provas  
de criatividade 
Andreia Freitas 

andreia.freitas@jn.pt

Essa cascata que asseias, 
Melhor do que ela não vês. 
- Nunca as cascatas são feias, 
Aos olhos de quem a fez 

Samanta

Guardei tantas ilusões  
E nenhuma me sorriu 
Que importa eu ter mil balões 
Se nem sequer um subiu!?... 

Panda

Quem me dera ser também 
Como essa fogueira ardente: 
Nunca se prende a ninguém, 
E aquece tanta gente!... 

Passarada

Não vais acertar teu passo 
Com que te vende ilusão. 
Povo não rima com laço 
Nem fraque com São João. 

Romeiro

Tu rodas de tal maneira 
A curta saia de folhos 
Que o corpo salta a fogueira 
E vem bailar nos meus olhos… 

Romeiro

Turma 3ºF com a professora  
Helena Cunha e o coordenador  
da escola, Pedro Monteiro

Manjericos, 
sardinhas, 
balões  
e martelos 
foram  
a fonte de 
inspiração 
dos alunos

Esta fogueira que eu sou, 
Apesar de muito ardida, 
Tem a chama que sobrou, 
Duma vida bem vivida! 

Nandox

Saio do baile a pensar 
Que um grande amor, na verdade, 
Não diz que perdeu o par… 
… mas que encontrou a saudade… 

Sonhador

O São João é que ensaia 
Este bailar à moderna: 
Volta à esquerda, minga a saia… 
À direita cresce a perna! 

Desencontrado

O manjerico na festa, 
Muitas vezes, S. João, 
É tudo o que ao pobre resta 
Quando em casa falta o pão!... 

Dinhinha
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