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No dia 03 de março de 2017, das dezanove horas às vinte e uma horas, a formadora e coordenadora 

Mónica Lobo do Curso de Educação e Formação de Adultos – EFA - Nível Secundário e Habilitação 

Escolar – S (percursos formativos S, tipos A, B e C) e os seus formandos participaram na atividade 

extracurricular denominada “I Sarau Musical Literário Intergeracional” em parceria com o “Centro de 

Promoção Cultural de São Vicente”, nas instalações deste centro, com o tema “Mulher”. 

A formadora primeiramente propôs aos formandos da turma EFA S1 a leitura, análise e interpretação 

dos poemas: “A Mulher”, “A uma Mulher” e “O mar dos meus olhos”, com exercícios coletivos, de 

análise, de exposição oral, com a apresentação de exemplos para reflexão, o debate e a declamação 

dos poemas, com vista à memorização destes. 

Mas esta ideia floresceu com o amável convite da Professora Analita Andrade que brindou São Vicente 

com um “Sarau” como expressão, interação e partilha de saberes entre gerações, enaltecendo a arte, a 

cultura e a educação.  

Então, nas sessões de “Cidadania e Profissionalidade (C.P.)”, “Cultura, Língua, Comunicação (C.L.C.)” 

e “Portefólio Reflexivo de Aprendizagens (P.R.A.)”, como forma de treino da capacidade de 

memorização, os formandos memorizaram e declamaram os poemas de Florbela Espanca, Antero de 

Quental e Sophia de Mello Breyner Andresen. Para alguns não foi nada fácil, mas no final todos 
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conseguiram! O mais importante foi o contacto direto com o género lírico, a descoberta de uma 

expressão singular dos sentimentos, dos desejos e de uma visão do mundo. 

No momento da declamação os formandos apresentaram-se a pares e em grupo e destacou-se a 

parceria e cumplicidade entre a dupla de formandos: Ana Simone Costa e Victor Matos, tal como as 

declamações das crianças e idosas que declamaram poemas associados à mulher. O público foi 

surpreendido com a emotividade, empenho e coragem das crianças, jovens e idosas na declamação dos 

poemas selecionados pela Professora e Técnica Pedagógica Analita Andrade. O Sarau teve como 

principal intuito aliar as vertentes da leitura e da música através de apresentações artísticas, 

fomentando cultura e unindo gerações que têm em comum o amor pela arte. 

No final, gerou-se uma pequena partilha e troca de experiências acerca da lírica portuguesa de 

diferentes poetas, ligada à mulher, que foi homenageada por todo a sua beleza e encanto!  

Esta atividade revelou-se diferente, uma vez que suscitou nos formandos um misto de sentimentos e 

emoções, também pautada por muito stress e nervosismo, já que os formandos não escolheram os 

poemas, mas prepararam o recital muito bem, em termos de expressividade e declamação. Logo, todos 

os nossos formandos se empenharam, como já vem sendo habitual, para darem a conhecer um pouco 

de poesia e participarem nas mais diversificadas oportunidades que têm e aproveitaram para mostrar 

os seus talentos. De realçar o fabuloso espírito de grupo e de pertença a esta “família EFA”, unida na 

alegria e na tristeza, como pudemos constatar em mais esta atividade. 

Nos dias que antecederam esta atividade, à noite, os formandos e a formadora e coordenadora de 

curso treinaram com afinco e dedicação. Porém, no dia, os formandos deixaram-se consumir pelos 

receios, anseios e medos e isso gerou neles o sentimento de frustração e a ideia de que podiam ter 

feito muito melhor, pois não estavam à espera do “palco” na declamação de poemas. 

No término da atividade, à noite, os formandos e a coordenadora de curso discutiram e debateram 

fervorosamente sobre os aspetos positivos e negativos desta atividade, com uma certeza: surpresa, 

interesse e admiração foram alguns dos sentimentos que esta iniciativa despertou entre os presentes. E 

ainda concluíram que é importante levar a todos a poesia, sobretudo àqueles que talvez tenham menos 

oportunidade de ter contacto com este tipo de escrita e ainda a programação destes eventos com 

apresentações musicais, leituras e declamações de poemas com a participação de crianças, jovens e 

idosos do concelho de São Vicente deve repetir-se.  

Esta atividade visou materializar a arte poética em objeto de consumo para diferentes faixas etárias e 

fazer com que os nossos jovens EFA participassem, contribuíssem e que sentissem sempre que devemos 

dar um pouco do nosso tempo, da nossa alegria, da nossa capacidade de “fazer”, da nossa vivacidade a 

toda a comunidade, não apenas a escolar. Esta atividade motivou ainda para um maior conhecimento 

no domínio da Língua Portuguesa, incutiu o gosto pela leitura expressiva e dramatizada de poesia, e 

congregou crianças, jovens, adultos, idosas, dinamizadores e entidades públicas, em torno de uma 

atividade cultural. Por isso, todos somos capazes até de declamar (mesmo sendo a primeira vez que os 

jovens EFA tenham participado numa atividade destas). A festa invadiu o Centro de Promoção Cultural 

de São Vicente em forma de sala convívio, impregnando a “Baixa de São Vicente” com um novo 

ambiente e outras linguagens em harmonia com o tema que deu o mote – “Sarau Musical Literário 

Intergeracional”. A cultura deve ir até às pessoas e, neste caso, a poesia, a música e o canto. 

Muito obrigada aos formandos do Curso EFA – noturno, sem eles mais esta atividade não seria possível. 

 

Muito Obrigada! 
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A Coordenadora de Curso agradece a colaboração do formador Leonel Soarez na preparação desta 

atividade e em nome da equipa técnico-pedagógica agradece a colaboração dos formandos, dos 

formadores, da Exma. Senhora Professora e Técnica Pedagógica Analita Andrade e ainda o apoio e 

presença da Exma. Senhora Coordenadora Maria do Céu Leça Freitas e da Exma. Senhora Vice-

Presidente Ana Paula Catanho que estiveram presentes e também o apoio do Conselho Executivo da 

escola. 

 

Esta atividade não teria sido possível sem o convite da Coordenadora Maria do Céu Leça Freitas e da 

Professora e Técnica Pedagógica Analita Andrade. Gostaríamos, por este facto, de expressar toda a 

nossa gratidão e apreço a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para que mais esta 

atividade se tornasse uma realidade. A todos os nossos sinceros agradecimentos. 

Bem hajam! 

Mónica Lobo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


