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LENDA DA VELA DE NATAL 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 

 

          SER AFRICANO 
 

 
Ser africano... 

é saber andar descalço 
é trabalhar sem descanso  

é ser aldeão  
é saber honrar o ancião.  

Ser africano... 
é falar as línguas nacionais 

é vestir os trajes tradicionais  
é respeitar a ancestralidade  

é conservar a irmandade. 
Ser africano... 

é, de manhã, sentir a poeira 
é, à noite, ficar à roda da fogueira. 

Ser africano… 
é ter amor para dar 

                                                               é ter amor para  partilhar. 
                                                                       

             Juliana Gando (7.ºD) - Poema 
               Tiago Silva (9.ºA) - Ilustração  

Morava num casebre um certo sapateiro; era no cruzamento de dois caminhos, 

não longe de uma aldeia pobre e triste. Nesse tempo, as pessoas ainda usavam 

velas e candeeiros a petróleo para se alumiarem, e lenha para se aquecerem e 

cozinharem. 

     Apesar de pobre, o sapateiro era homem bom e amigo de auxiliar quem pre-

cisasse. Por isso gostava de ajudar os viajantes que por ali passavam quando já 

era escuro, deixando todas as noites, na janela da sua casita, uma vela acesa, de 
modo a guiá-los. E, mesmo doente e às vezes com fome , o pobre homem nunca 

deixou de acender a vela, ajudando assim as pessoas a não se perderem.  

 



    Até que o rei e os homens mais poderosos do país entraram em guerra com os do país vi-

zinho. E, com isto, todos os jovens da aldeia tiveram de partir, para combater no exército do 

seu rei, deixando a aldeia ainda mais triste e desgraçada.  

     Passaram meses, senão anos, e os habitantes do país, como acontece sempre que há 

guerras, viviam com privações e dificuldades cada vez maiores. Mães e pais, mulheres e noi-

vas sofriam com a ausência dos seus filhos, maridos ou noivos. E não foram poucas as famí-

lias que perderam os seus jovens na guerra. 

     Vendo a persistência do pobre sapateiro, que mesmo naqueles tempos duros e difíceis 

continuava a viver a sua vida com esperança e um coração bondoso, os habitantes da aldeia 

resolveram imitá-lo e, certa noite, precisamente na véspera de Natal, todos acenderam uma 

vela nas janelas das suas casas, iluminando assim toda a povoação. Como que por encanto, 

pela meia-noite os sinos da igreja começaram a soar ininterruptamente, anunciando a boa 

nova: a guerra terminara e os jovens regressavam enfim a casa!  

     Mulheres e homens puseram-se a gritar: “É milagre! O milagre das velas!”. 

     E é por isso, reza a lenda, que a partir desse dia, acender uma vela na véspera de Natal se 

tornou tradição em muitos povos da Terra.  

                                                                                             Texto inédito do escritor João Pedro Mésseder 

                                                                                                   Recolha feita por Ana Catarina , nº 2, 5º N 

                     Poema de Natal 

 

Uma estrela no céu distante, 

Veio ao meu quintal. 

Visitar o pinheirinho, 

Que enfeitei para o Natal. 

 

 

 

Vinte e cinco de dezembro, 

É o dia de Natal. 

Todos se reúnem, 

E ninguém fica mal. 

 

Natal é alegria, 

Paz e harmonia. 

E todas as crianças, 

Recebem presentes, nesse dia. 

 

Para acabar este poema, 

Quero-vos aqui dizer. 

Desejo-vos um bom Natal, 

Com muito prazer. 

 

Sara Guedes Gomes, nº 20, 5º D 

 

 

 



QUERIDO PAI NATAL 

 

    Esperamos que faças uma viagem da Lapónia até Portugal e que chegues 

em segurança com as tuas renas.  

    Neste Natal, desejamos que todos os meninos do Mundo tenham o melhor 

Natal possível: Saúde, família, comida e uma casa. 

    Desejamos que todos os adultos tenham emprego para poderem pagar as 

despesas das suas famílias. E que os sem-abrigo, sejam protegidos e ajudados. 

    Nós desejamos que o COVID passe para que tudo volte a ser como era dan-

tes. 

    No final das festas, desejamos que regresses em segurança a tua casa e que 

tenhas um Natal e Ano Novo Feliz! 

 Obrigada e até ao próximo ano! 

                           BEATRIZ FERNANDES, 4ºB 

EB Nº2 (BSVP) 

    

A 

Estamos de quarentena 

Só me apetece brincar 

Ser livre como um pássaro 

Correr e saltar 

 Mas uma coisa é certa 

Vamos todos ficar bem 

E não é só para as crianças 

Para os adultos também 

 

Acredita em mim 

O dia vai chegar 

Em que vais abrir a porta 

E à rua vais parar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irás brincar com os amigos 

Ser livre por fim 
Porque antes do Corona 
A nossa vida era assim 

 
Leonor , 4º D 

EB Nº2 (BSVP) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verão de S. Martinho 
 

Num dia de outono duro e frio, 
Um cavaleiro gaulês galopava. 

Sentindo um grande arrepio 
Ao ver um mendigo que o chamava. 

 
Esmolas não tinha para lhe dar… 

Só um manto que o aquecia. 
Por isso, cortou-o ao meio, sem hesitar, 
Dando ao mendigo uma grande alegria. 

 
Logo, a tempestade desapareceu… 

E um sol radioso começou a brilhar, 
O que realmente aconteceu… 
Foi um milagre espetacular! 

 
Devido a esta grande façanha, 
Surgiu o verão de S. Martinho. 
As pessoas comem castanhas 

E provam o vinho… 
      

  Leonor Fundão, nº8, 5º D 
 

 
Provérbios 

 
No dia de S. Martinho, come-se a castanha 
e bebe-se o vinho. 
 
Ó meu S. Martinho, que regadinho com sol, 
castanhas e vinho. 
 
O verão de S. Martinho é um dia de bocadi-
nho. 
 
Pelo S. Martinho, há sol, castanhas e vinho. 
 
Pelo S. Martinho, vai à adega e prova o vi-
nho. 
 
Arre o burrinho para o S. Martinho, carrega-
dinho de castanhas e vinho. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lengalenga 
 

Lá vem S. Martinho 
Em cima do burrinho 

O burrinho é cego 
Em cima do martelo 

O martelo bate a sola 
Em cima de uma bola 

A bola é redonda 
Em cima de uma pomba 

A pomba é branca 
Em cima duma tranca 

A tranca é de pau                
Biri- Biri Bau   

 
Recolha feita por Alice Sofia Alves, nº 1, 

5ºD 
 
 

S. Martinho 

Vamos manter a tradição, 

Com afeto e carinho. 

Este dia é importante, 

Pois é dia de S. martinho. 

 

A lenda de S. Martinho, 

Dá-nos uma grande lição. 

Ajudou o pobrezinho, 

Estendendo-lhe a mão. 

 

No dia de S. Martinho, 

As castanhas vou comer. 

Vou comprar uma dúzia, 

E os bigodes lamber. 

 

Sara Guedes Gomes, nº 20, 5º D  



 

No dia de S. Martinho, pinta a cara ao teu vizinho. 

A cada bacorinho vem o seu S. Martinho. 

Em dia de São Martinho atesta e a batoca o teu vinho. 

No dia de São Martinho, mata o teu porco e bebe o teu vinho. 

Martinho bebe o vinho, deixa a água para o moinho. 

No dia de São Martinho, come-se castanhas e bebe-se vinho. 

No dia de São Martinho, lume, castanhas e vinho. 

No dia de São Martinho, mata o teu porco, chega-te ao lume, assa castanhas e prova o teu 

vinho 

Alice Sofia Alves, nº 1, 5º N 

 

Receita para fazer uma Mãe 
Ingredientes: 
 

O peso de 3 dezenas de anos de idade; 
Um quilo de amor; 
Um frasco de beijos; 
Um pacote de beleza; 
Uma raspa de carinho; 
Uma pitada de alegria; 
Uma colher de sopa de gratidão; 
q. b. de paciência. 

 
 
 
 
Modo de preparação: 
Junta-se a idade com os beijos. A seguir en-
volve-se tudo com o quilo de amor. Depois, 
mistura-se um pacote de beleza e bate-se 
tudo até ficar um creme fofinho. 
Deita-se o creme numa forma untada com 
carinho e coze lentamente a boa temperatu-
ra. 
Por fim, cobrimos com alegria, beleza e a 
devida gratidão. 
Servimos com muita paciência, …  
… A descansar no cadeirão! 
 

                                                                                                  
3ºAno - EB1 

Nº6 Vila Real 



A importância da imprensa regional 

 

“A Imprensa Regional é importante porque serve para informar as pessoas daquela região sobre 

o que acontece lá. Pode informar sobre crimes, desportos, acidentes, eventos, festas e outras 

coisas mais.” Mafalda Sousa 

 

“A imprensa regional tem como objetivo a recolha, tratamento e divulgação de factos noticiosos 

que ocorrem em determinada área. Neste tipo de imprensa, a região é explicada e especifica-

da, de acordo com as rotinas e preocupações, daqueles que dividem o mesmo espaço geográ-

fico. No nosso caso, a nossa imprensa é importante porque fala de factos e notícias que acon-

tecem por aqui.” Leonor Sousa 

 

“O jornal serve para dar a conhecer o que se passa no nosso distrito (Vila Real) ”. Martim Pinto 

 

“A importância e o valor da imprensa regional é fazer chegar as notícias e as informações mais 

facilmente às populações da região; valoriza a região e dá aos seus leitores mais conhecimen-

to sobre a sua terra; normalmente esta imprensa é distribuída de forma gratuita.” Tomás Duro 

 

“A Imprensa Local é importante para podermos saber o que se passa na nossa localidade, cida-

de e na nossa região.” Maria Leonor Pinto 

 

“A imprensa regional é importante para nos deixar informados sobre o que se passa em Vila 

Real." Matilde Raposo Pinto 

 

“A Voz Trás-os-Montes é um jornal regional da região de Vila Real. Faz entrevistas às pessoas 

da localidade para os leitores saberem o que se passa de importante. Eu acho que a Voz Trás

-os-Montes ajuda as pessoas de Vila Real porque lhes dá as notícias recentes sobre a sua ter-

ra.” Hugo Matos 

 

“A imprensa regional é muito importante porque nos dá 

informações acerca de acontecimentos importantes e 

científicos”. Salvador Vaz 

                                                                                          

Coordenação da EECE / Equipa da BE  
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Vila Real 

(Timpeira)  


