
“Lendas do País do Sul” nas Ruínas de Milreu

Na manhã de terça feira dia 28 de setembro 
de 2021, os alunos do 8ºA e do 8ºC da escola 
EB2.3 Poeta Emiliano Da Costa visitaram as 
Ruínas de Milreu com o propósito de 
assisIrem a uma sessão onde houve poesia 
declamada e cantada. Os anfitriões foram 
Tânia Silva e Afono Dias, que são atores e 
cantores. 

Durante a apresentação os alunos Iveram 
oportunidade de ouvir vários poemas que se 
encontram no l ivro “Romanceiro e 
cancioneiro do Algarve” de Ataíde Oliveira. 

As ruínas de Milreu: 

As ruínas romanas de Milreu são um importante 
conjunto arqueológico em Estoi no concelho de Faro, 
tendo sido o local adequado para esta apresentação.

Tivemos oportunidade de entrevistar uma 
das alunas (Cheila Carmo do 8ºA) que 
assisIu à declamação de poemas: 

À pergunta “O que achou da apresentação?” 
respondeu: 

-Eu gostei muito da apresentação, 
principalmente na parte em que eles liam e 
cantavam juntos. 

Perguntámos também se a mesma já Inha 
assisIdo a alguma declamação de poemas 
antes e obIvemos como resposta: 

-Não, foi a primeira vez que <ve essa 
oportunidade e <ve uma boa primeira 
impressão.

Excerto de um dos poemas que os alunos ouviram: 

Saúda, por mim, Abu Bakr, 

Os queridos lugares de Silves 

E diz-me se deles a saudade 

É tão grande quanto a minha. 

Falámos também com Afonso Dias que nos contou 
que desde que era adolescente sempre teve 
interesse pela poesia e pela música tendo aprendido 
a tocar e cantar. 

Disse-nos também que sempre se interessou mais 
pelas áreas culturais mais relacionadas com a arte o 
que é perce_vel através da apresentação de “Lendas 
do país do Sul”. 

Tânia Silva disse-nos também que gosta muito de 
fazer este Ipo de apresentações aos alunos, pois ela 
fez tetro na sua época de escola e gosta de inspirar 
os alunos de certa forma.

Foi uma manhã diferente do habitual para estes 
alunos, que adquiriram algum conhecimento cultural 
e Iveram uma nova experiência. Reportagem realizada por: 

-Mafalda Faleiro         -MarIm Santos 

-Marta Cadete            -TaIana Saúde


