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Especial Quadras de S. João

Poetas populares não se medem aos palmos
Não te chegues à fogueira 

Se estiver muito atiçada, 

Pois não consegues maneira  

De sair sem ser queimada. 

Raliv

Mesmo que eu fosse poeta 

Numa quadra não cabia, 

A emoção que desperta 

Ver todo o Porto em folia. 

Tripeirinha

Não me importo se sou cinza 

De uma fogueira apagada 

Ardi, queimei e ainda,  

Aqueço a pessoa amada 

Atrevida

Não te envaideças, beldade, 

Por serem balões teus olhos; 

Hoje por toda a cidade 

Balões assim são aos molhos! 

Octávio Filipe

Pró balão tomar subida 

Basta uma ligeira aragem; 

Prà gente subir na vida, 

Até o ar é miragem!...

Octávio Filipe

Dei-te um cravo, desfolhou-se 

Dei-te um balão, mas ardeu 

Foram cinzas o que trouxe 

Só teu amor se acendeu 

Joga

Qualquer fogueira te abraça, 

Na noite de S. João: 

Pões o pé fora de casa… 

Mas não do meu coração! 

Brazura

Recordo a quem me deixou, 

Que não pense mais voltar 

- Foi fogueira que apagou 

E nem chegou a queimar 

Só Fumaça

Dizem velhos do Restelo 

Que o S. João está morto; 

Mentira! Venham cá vê-lo 

Nas ruas do nosso Porto 

Joana Miguel

Inda que velho meu Santo, 

Atrás das rusgas eu vou. 

Perdi a dança e o canto. 

Mas a saudade ficou! 

Lukas

Quis pintá-la em aguarelas 

Não fui capaz S. João 

Ela só via as estrelas 

E eu só as pedras do chão 

Afonsus

Saltei contigo a fogueira 

Foste doce e atrevida; 

Ficou cara a brincadeira… 

Queimei-me p´ra toda a vida! 

Gavião

O balão tem um queixume 

Que faz dele um ser humano; 

Por que lhe ateiam o lume 

Uma só noite por ano?

Lume

O balão há-de cair 

Morre o cravo no inverno; 

Nós havemos de partir 

Mas São João é eterno. 

Cravo

Não, sei se é noite se é dia 

Se é estrela ou se é balão; 

São fogueiras de alegria 

A arder no meu coração. 

Alegria

Fiel à roda onde entrei, 

Fico nela até ao fim… 

Porque as voltas que não dei, 

Ninguém as dará por mim!... 

Sonhador

Apesar de o Concurso de Quadras de S. João 

do Jornal de Notícias, pujante iniciativa com 

89 anos, ser, sobretudo, dedicado aos mais 

velhos, este ano decidimos envolver os 

mais novos no desafio de escrever quadras, 

pondo à prova a sabedoria popular na saula 

de aula. Para tal, envolvemos uma turma do 

3.º ano de Escola Básica Estádio do Mar, de 

Matosinhos, que durante vários dias 

trabalhou árdua e animadamente, na 

empreitada de criar quadras alusivas à festa 

que marca a noite mais longa do Porto e 

 Francisca Lamas, 9 anos, Guinfões 

Maria Forneira, 8 anos, Matosinhos

Rafael valente, 8 anos, Matosinhos 

Beatriz Folha, 9 anos, Matosinhos



24 de junho de 2017 5

Poetas populares não se medem aos palmos
Como um balão, meu olhar 
Sobe pelo céu a dizer: 
- As voltas que eu te quis dar,  
Deste-mas tu, sem querer. 

Maria Amor

Nesta solidão d’agora, 
Meu S. João, quem me dera 
Ver o meu bem, como outrora, 
Junto à fonte à minha espera! 

Sempre Fiel

Nesta fogueira da vida 
Ninguém diga que não tem, 
Ou à vista, ou escondida 
Chama acesa por alguém 

João Grave

De manjerico na mão   
Não há um pobre que o seja, 
Nem ricos, pelo S. João, 
Com o que ao pobre sobeja… 

Amor

Este meu bailar sem jeito 
Dá-me p’ra andar agarrado; 
Ter-te longe do meu peito 
Isso sim é qu’e’ pecado! 

Zé Dançarino

Nasci no chão e a sonhar 
Qual balão, subi na vida… 
Hoje estou a regressar 
Ao meu ponto de partida! 

Saudoso Maestro

Se a intriga duma cantiga 
Te pretende magoar, 
sai da rusga rapariga 
E vai prá roda bailar. 

Mirito

Quem à mágoa se render 
Por uma fonte perdida, 
Fica de sede a morrer 
Com tanta fonte na vida!... 

Olho Vivo

Nunca se deixe abater 
Quem na dança tropeçar, 
Pois é no saber perder 
Que a gente aprende a ganhar!... 

Tinho

Quem sonha, olhando o balão 
Deve pensar que há na vida, 
Quem suba de pés no chão 
E quem desça na subida!... 

Atento

Na roda d’hoje, em tom puro, 
Vejo um menino a brincar 
Preparando a do futuro 
Porque é lá o seu lugar! 

Miragem

Nas rusgas, eu era um rei. 
Nos meus tempos de rapaz. 
Troquei as voltas que dei 
Pelas que agora me dás… 

Voltar 

Passou a rusga… que tem? 
Rusgas de amor são assim: 
Quer dances mal, dances bem… 
Tudo na vida tem fim. 

The End

Quando passaste, gaiata, 
Com teu passinho lampeiro, 
Juro que ouvi, na cascata, 
Um assobio brejeiro… 

Lá-Sol

Quer seja feita de lata 
De prata ou de latão 
É linda a minha cascata 
Tem o Porto e São João 

Pardal

S. João, ‘stou a chegar, 
Tão cedo não vou embora. 
A gente tem de cantar 
P’ra ver se cala quem chora 

Amora Negra

arredores. Como eram 20 alunos, os 

meninos foram agrupados em pares, por 

forma a incentivar não só o trabalho em 

grupo, mas também para lhes aguçar a 

criatividade. O resultado final está nestas 

páginas e só os pode deixar orgulhosos. 

Na verdade, nós também ficamos. A eles e 

aos professores que se envolveram com 

grande entusiasmo no projeto, o Jornal de 

Notícias está grato. Está visto que os 

poetas populares também nãos e medem 

aos palmos. 

Jony Snore, 8 anos, Matosinhos 
Inês Pereira, 8 anos, Matosinhos

Diana Évora, 8 anos, Matosinhos 
Mariana Oliveira, 9 anos, Matosinhos
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