
 

 

 

 

                        

 

“25 de Abril, a Patinagem artística na RAF e… a Pandemia 

 

25 de Abril de 2021, como iremos viver esta data? Confinados e impedidos de 

festejar nas ruas, de celebrar a data, de reavivar memórias em grupo. Teremos de celebrar o 

25 de Abril, de forma diferente e criativa, porque estamos a viver tempos diferentes, 

tempos atípicos, por força de uma pandemia que está a ceifar vidas e a criar o caos em 

todo o lado. Estamos fartos deste "novo normal", das máscaras, do desinfetante, do risco 

de contágio. COVID 19 é a palavra mais ouvida e mais temida, estamos a substituir o 

sentido da vida, a alegria de viver e confraternizar pelo medo, pela mudança de rotinas, 

pela ansiedade, pelo desgaste emocional.  

No dia 25 de Abril 74 tivemos uma revolução que nos devolveu a liberdade, que 

acabou com uma ditadura, com a opressão, com um Estado policial que tinha em cada 

local, em cada esquina um bufo, um pide, que nos vigiava onde menos esperávamos. No 

antes 25 de Abril, como cantava Zeca Afonso “À toda a parte chegam os 

vampiros/Poisam nos prédios poisam nas calçadas/Trazem no ventre despojos 

antigos/Mas nada os prende às vidas acabadas”. Neste ano de 2021, passados 47 anos, 

precisamos de um “novo 25 de Abril”, que nos restitua a “liberdade” a que estávamos 

habituados, no antes pandemia.  Agora não há pides, mas há um inimigo invisível e 

implacável que nos ataca. Não há vampiros que “comem tudo e não deixam nada”, não há 

um Estado policial opressivo, mas há um vírus originário dos vampiros ou outro animal 

qualquer que sob “o céu cinzento sob o astro mudo/Batendo as asas pela noite 

calada/Vêm em bandos com pés veludo/Chupar o sangue fresco da manada”.  E, 

também há um ambiente opressivo, aumento da pobreza, perturbação nos processos 



produtivos, perturbação nos processos educativos, consequências sociais, económicas, 

culturais, desportivas.  

Precisamos de um “novo Abril” que tal como o Abril da revolução represente a 

alegria de viver, de sonhar e construir uma sociedade mais igual, mais democrática, com 

emprego, com saúde, com muito desporto, com público nas bancadas, com patinagem, com 

muita atividade física e intelectual que promova o bem-estar físico e psicológico. 

Precisamos de “uma nova alvorada” que nos traga vacinas para todos, mais saúde, 

recuperação económica, emprego, menos desigualdades sociais, mais ciência e mais 

tecnologia para pôr fim à pandemia. 

Estamos fartos de estar longe dos pavilhões, de confraternizar, de patinar. Somos 

RAF, somos a Patinagem Artística, queremos voltar a patinar, queremos festejar o 

espírito de Abril, porque para nós “Abril” é todo o ano, “Abril” é janeiro, é junho, é 

sempre! E na Real Amizade Farense, “Abril” faz-se patinando. A patinagem artística é 

entregar-se de corpo e alma a esta modalidade desportiva, é sentir o rolar dos patins, é 

emoção, é liberdade, é aumentar a autoestima, é educação, é cidadania porque educar 

implica desde sempre uma relação intrínseca com a cidadania. A patinagem artística 

enquanto processo educacional, não se resume simplesmente à aquisição de habilidades, 

é aprimoramento das habilidades básicas, dos padrões fundamentais do movimento, é 

construção de conhecimentos, é criatividade, é desenvolvimento das potencialidades 

humanas na relação entre patinadores, pais, mães, juízes e com a própria modalidade. É 

desta forma, que a Patinagem Artística na RAF, comunga dos princípios do Abril de 74, 

ao promover a inclusão, a solidariedade de grupo, a educação das crianças e jovens na 

base dos seus direitos e deveres, na educação para a cidadania. A Patinagem artística é 

dança e arte em movimento, é um fenómeno que sempre se mostrou como forma de 

expressão humana, seja como forma de lazer ou artística. É um canal de comunicação 

através de diálogos corporais que torna possível o autoconhecimento e o conhecimento 

sobre os outros e a comunicação entre pessoas. Viva A Patinagem Artística na RAF, 

viva o 25 de Abril, morte aos Vampiros que “Vêm chupar o sangue fresco da 

manada” 

 


