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Estudo publicado no semánario
O Elvense, n.<-s 99J e seguintes,
(1890-1891); e na Revista do Minho (1902 a 1909).

Em 1882 publicou o sr. dr. leite de Vasconcel/os

os seus Ditados topicos de Portugal, de que f tz a fi#
neza de me offerecer um exemplar.
Ao /e-los, referentes na sua grandíssima maioria
a logares do alem -Mondego, /emb1ou-me logo dos in«
numeros, que corriam n'esta vasta, e a todos os res~
peitos riquissiflla p10vincia do Alentejo, e dos quais
eu sabia grande quantidade. que mericiam ser pub/f..
eados.
Só hoje é possível levar a effeito- este intento, e,,
ainda mal. só posso aoresental-os d' este districto e d"o.
de Evora, colhendo pouquíssimos de Beja, que é, .,egundo ·me parece, a parte da província meno$ explorada e mais opulenta em ele'Tlentos do saber popular.
A difficuldade, a grande dificuldade d'estas publicações consiste nas classificações.
Adopto a de leite de Vasconcelus, Elogios, Apodos e Referencias diversas.

Dentro d'estes grupos procurei se._guir a classifica,ão proposta por D. Luiz Rom~ro y Espinosa na re·
vista EI Folk-Lore Frexnense, num. 1, enero-abril de
1883.
1890.
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Ditados tópicos rdtrtotes ao Rlentdo
elogios áe Ctrrae

O' Brinches. Ó linda Brinches
Já não te chamam aldeia;
Chamam te nobre cidade,
Aonde o meu bem passeia.
Salvada e Quintos,
Serpa e Baleizã9
São nas quatro terra&
Da minha paixão.
Formosa villa de Crasto [1]
Onde o Senhor apar'ceu
Ao rei D. Affonso Henriques
Que a batalha venceu.
Campe Maiori
Terra bôa
Gente melhori.
(1) Castro Verde.
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Já Beja não vale nada
Ferrê,ra varum vintem
Pero-Guarda vale tudo
Só pelas moças que tem. [1]
Raparigas d,Alegrete,
Nã quêram morar na serra;
Venham p'ra villa d'Arronchea
Tomar amor's nesta terra.

11

A) Indeterminados

a] CONTRA GENTE
Dos de Evora diz-se:

Ou forca ou lndia ou marco de estrada.
para significar que é má gente.
Tambem lhe perguntam pela Beata, e se beijaram o pé á
Beata, :referindo-se ao caso conhecido de sim tlação de morte
a que os frades obrigaram uma mulher, sendo descoberta a
fraude por urna sentinella que guardava o cor~o da santa
expolita á veneração dos devotos.
1

Os do Alandroal não teem [usam] ceroulas.
Aos de Barbacena diz -se:
O' Senhora da cu.veta
Accudi à charoleta.
(1) Como se vê esta cantiga póde ter Jogar entre os apo-dos. Assim acontece a muitos dictados, e por isso é difici}jr
ma a classificação.
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[b] CONTRA POVOAÇÕES
Os do Vimieiro. concelho de Arrayollos, dizem do&
das terras circumvi&inh<:ts:

Móra nem uma hora,
Pavia nem um dia,
Cano nem um anno,
. <.:abeção netn um serão,
Souzel nem um quartel,
Vimiei'ro um anno inteiro
para significar que são más terras, onde se não póde vivu.

O' Serpa serpente
Boa terra e má gente.
De Beja diz-se que:
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem

Sé,

fé.
grei,
lei,
monte,

Nem fonte,
Nem ponte.
Aos d'Estremoz pergunta-se-lhes se tambem são
do Almazem, e pérgunta·se-lhe pelos machados. fate
remoque refere-se aos morticinios sobre os prezos li·

berae& pela guerra civil.
Villa

boi~

terra boa e gente ruim.

A que elles respondem :
Você mente.
Se a terra e boa melhor é a gente.
Ande-lhe ó redori
s'a terra ei boa a jeinte ei m~lbori.
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Aos de Portalegre pergunta-se-lhes:
A quantos de maio ••• /teve o seu bom successo}
Portalegre?
A que elles respondem com uma injuria que termina,
para rimar, em .......... e o diabo que te leve.

Gáfete, Tolosa e Arez [1J
Olha que trez !
Respondem os d'e&tas terras:
E mais o Crato:

Olha que quatro f
De Monforte conta-se que um ' certo rei passou a
Monforte e a camara reuniu logo em sessão extraor~
dinaria para nomear um dos vereadores que fosse
cumprimentar o monarcha, levando-lhe como presente alguma producÇão da terra.
Não ha lá senão pinhas ou abeboras. Houve dis·
cussão e venceram as abeboras.
O emis&ario adiantou -se pois a receber el-rei,
s~guido de um creado com um cesto de esta especie
de figos.
Depois de beijar a real mão, arengou assim :
Muito forte está Monforte com Voss'Alteza aqui.
Mas mais forte ella estivera: se voss'excellencia
cá não viera.
O illustre senado da camara manda a . voss'senhoria este cabaz d'abeboras .•.
[Interrupção do rei].
- · Por modos ha cá muitas.
- Saberá vossemecê que são tantas qu'até s'a·
ventam ós porcos.
- Deitem lá as calças a baixo a esse mar(>to e
aventem-lhe c'as abeboras ó e •..
(1J Terras do concelho. de Niza.
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- Senão d'aqui a nada chama-me por tu.
Executou-se a ordem regia e o paciente dizia
então:
.
-Olha lá se fossem pinhas!
Aviz.

E' terra que Deus não quiz.

Villa de frad.es
Villa de farrapos:
Cinco réis d'agulhas
E dê réis de trapos.
[c] CONTRA COSTUMES E COISAS
Em Juromenha até os gatos teem sezões.
Reguengos, não é comarca
Nem villa lhe chamarão
foram buscar, não trouxeram
O concelho de Mourão.
Nem Pedro [ser],
Nem burro negro,
Nem boi barroso,
Nem mulher
D' Alter, [1]
Nem homem de Pedroso [2]
No distrkto d'Evora chama se à preguiça Maria
de Pavia.

No de _Portalegre é Maria de Borba.
E' com'ós burros de Borba que acarretam vinho
e bebem água.
(1) Alter do Chão, villa do Alentejo.
( 2)

Alter Pedroso. Idem.
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H) Determinados

[a] CONTRA GENTE
Os de Montemor [o novo] são cascabu/hos, porque, havendo n'aquella villa muitos pêros, os habitan~es vão vendei-os ás povoações limitrophes, e,
quando vão para a venda, como ha muita fartura, tiram da gorpelha e vão comendo e atirando os cascabulhos ao c. . . dos burros. Quando voltam de vender, ,
e a fome os aperta, vão apanhando os cascabalhas
que na abundancia não esburgaram bem, e roem-nos _
para lhes extrahir o mesocarpo que restou.
L~mbram-se, porem, que na ida os a~iraram ao
e ... dos burros, e para descargo de consciencia, ao
apanhar o cascabulho, dizem: Este não deu, e róem
n'elle.
·
O ditado é, pois:
- E5te deu, este não deu •••
Os de Arrayollos são judeus1 porque uma vez,
quando passava a procissão do Senhor dos Passos,
desatou a chover água se Deus a dava •.• Lembraram-se de recolher o Senhor até passar a pancada
d'agua. Na rua direita apenas havia uma casa com
porta bastante larga pela qual coubesse a image'. Desgraçadamente o morad•)r d'ella era um sapateiro appellidado o Pilatos •••
Meteram, pois, o Senhor em casa de Pilatos!

Os do Vimieiro, concelho de Arrayollos, são favas fritas e favas torradas, porque não comiam senão favas que era a colheita predilecta. tia tambem a
historia de que passando a procissão dos Pas&os, que
se dirigia de um convento de franciscanos, fóra da
villa, para a egreja matriz, ao atravesE>ar um faval, Je·
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vanta-se um pé de vento e aventa com a cabelleira do
Senhor dos Passos para dentro de um faval.
V3e o rendeiro, vendo isto, encoimou a cabelleira do Senhor.
Tambem lhes chamam :
Cabos Verdes (terra de degradados) e Escravos do sr.
Conde, por ter sido a terra solar dos Condes do Vimieíro.

Os de Móra são escaravelhos [isto é: são trigueiros].
Os d'Elvas são parvos.
O motivo é porque, acolhendo com dificuldade
sardinhas por e5tarem longe do mar, semearam umas
poucas na costa de Villa fria, e, passado tempo, foram ver se já tinham nascido. Encontrando os esqueletos das sardinhas cheios de vermes, concluiram que
era producção nova.
D'outra vez combinaram em desviar a Sé que es·
tava a um canto mais para o meio do largo. Ataram,
pois, um fio de lã à porta da egreja e foi o povo todo
puxar. Como o fio estendia, concluiram que a Sé se
deslocava. Excedida porem a elasticidad.e, o fio partiu-se e cahiram todos; ficando com as pernas e braços de tal fórma emaranhados uns pelos outros, que·
não sabia nenhum quaes os membros que lhe pertenciam.
Passou um forasteiro com um pau e os d'Elvaa
pediram-lhe que começasse à pazada para .saberem
quaes eram o& seus braços e pernas. O estrangeiro
assentiu e pegou á bordoada, recolhendo cada um o
braço ou perna dorida, dizendo : Este é meu, á proporção que o pau lhe ía batendo.
Levantados todos, reconheceu-se que a Sé tinha
desandado. pois ficara debaixo d•ena o capote que um
dos que puxavam tinha tirado e posto ali para trabalhar mais á vontade. Más linguas ha que affirmam ter
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sido o forasteiro que roubou o capote quando os viu
entretidos co'a azafama.
Este caso foi recolhido no Vimieiro. Dizem-nos
em Elvas ·que a ultima parte pertence a um conto de
uns gallegos.
Os d'Elvas quando lhes chamam parvos dizem:
Parvos em Elvas, filhos d. . . em toda a parte.

Aos de C:impo Maior chamam-lhes contrabandistas, e diz-se que uma vez, quando, em Agosto, foi lá
um dos nossos reis, para o obsequiar logo á entrada
fizeram -lhe umas endoenças, que puzeram cumulo á
fadiga do monarcha já incommoctado pela jornada.
Muitos devotos de S. João ·Baptista, pegaram-s·e
com elle para os livrar dos francezes. Conseguido isso
diziam todos orgulhosos:
·
As peças levárão elles [os francezes]
MJs o Baptista?! •.•
Está e .•.
Os de Aviz são cães.

Do Ervedal são pellados.
De Souzel judeus.
De Evora Monte lagarteiros.
De Villa Viçosa loba/os.
De Borba ceboleiras.
De Castello de Vide, cardadores.
Do Crato escalda favaes; trajam bem com pouco
fato.
De Portalegre são estudantinhos.
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Ah! Cães de Niza que matastes o vosso Dé's !
Não fômos nós foram os d'Arez. Não fômos ,nós foram os d'Alpalhão por môr d'um bocadinho de pão.
D' Alter do Chão são mulatos. .
D'Amieira são bagaceiras.
D' Arez, iscariotes.
De -Tolosa, cucos;
De Gáf ete, potros.
De Val!e-do-P.eso, doutores.
De flor da Rosa, pisa flores.
De Veiros, tronchos.
De Santa Eulalia, carvoeiros.
Pero Guarda,
Gente parda.
[b] CONTRA POVOAÇÕES
Adeus ó villa de Castro
Que terra tão desgraçada!
Já não ha trabalhadores
P'ra fazerem a calçada.
Adeus Cabeço de Vide,
Toda cercada de neve.
Terra filha da ••.
Quem não tem escalho [1] .não bebe.
(1) Chocalho. Em muitas outras terras empregam chocalhos grandes a que mandam pôr azas como baldes para tirar água dos ~oços.
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O apodo consiste na recordação de que o gado é
que tem [usa] chocalho.
D'Evora diz-se tambem que não bebe quem não

tem cana e corno.

Com effeito as fontes da cidade teem as bicas
altas qu'e era preciso uma cana ôca com um copo
de pau do ar para fazer o papel de funil que con~u
zlsse. a água para os cantaros.
Hoje já ae empregam canudos de lata com um
alargamento em cima.

~ão

Cuba, muita parra pouca uva.
[e] CONTRA COSTUMES E COISAS
Os de Casa Branca [concefüo de Souzel] são carvoeiros. Com effeito diz-se que a povoação uma das
melhores aldeias, foi iniciada por habitações de empregados na exploração por meio de fornos.
Quando alguem affecta - de valente alardeando,
que vae fazer e acontecer, diz-se-lhe:
- Veja lá _não faça c'omó Alcaide das Brotas (1]
que foi a puxar p'la'spada e cahiu de cu •••
Antão morreu e •.• nas azinhagas de Borba.
Pela manhã é Borba
A' tarde é Bórra.
Allude á bebedeira que não deixa pronunciar bem a palavra.

Os da Vidigueira zangam-se em lhe dizendo:

Larga o osso Vidigueira.
(1) Pequeno togar do antigo concelho das Aguias. Hoje
pertence ao de Mora.
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Villa Viçosa

Dê'tada na cama
Mulhé' preguiçosa.

t quer'cazari
Vô ó Landroali;
Se lá não achári,
Vô a Barbaceina,
Trag' rrtulhé p'ra câma
E burr' pr'a Jeinha.
111

Ref~renciae dí"tl'Sa& que não eão
clogloB nem apodoa

No Vimieiro, concelho de Arrayollos, dizem quando sópra o vento do lado da cidade [S. 8. 0.J queestá das adegas d'Ev'ra.
QuandO' alguem espirra, no Vimieiro diz-se:
Para o Cano, [1] que é terra fresca!
Quando alguem tem só um sdpato ou meia calçada diz-se:
Você é c'm'ó Juiz de Cabeção, c'um pé calçado outro
não.

E tambem:
E' com'ó juiz de Cabrella,
C'um pé calçado outro á véla.
Todos os portugueses ao norte do Tejo são gal·
legos, dizem os do Alemtejo.
Os marginaes do mesmo rio são bordas-d'agua.
(1) Vila do concelho de Souzel.
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Você sabe quantas leguas são de Beja aqui?
E quantas de Muge aqui?
Mourão Mourão,
Toma lá o meu dente podre,
Dá-me cá o meu são
dizem as creanças quando lhes cae algum dente de leite, devendo atiral-o para um telhado afim de lhes nascer outro.

Duas horas em Marvão
Nôte na mão.
Dizem no Riba-Tejo:
Quem quizer fartura vá pr'o Alemtejo, cada dez
saccos é um moio.
Se fores ó Alemtejo,
Traz de lá m'alemtejana,
Que seja mui pequenina,
Que me não caiba na cama.
Aos obreiro& que da Beira veem aos trabalhos
agríco.las chama-se Ratinhos.
Os da Azaruja são rolheiros.
Quando algum se queixa da chuva diz-se-lhe:
faça com'os d'Evora Monte quando chove deixam chover.
Quando se quer -depreciar uma propriedade diz-se:
Pra ter isso mais vale ter'mé1 'etêva na serra

d'Ossa.
[Tambem lhe chamam serra d'ossos].
Quem não tem nada diz:
Sou muito rico tenho uma fazenda ao pé do
Redondo.
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Quando alauem se zanga diz:
Ora, espet~s ! se vendem em Benavilla.
Os de Estremoz são tramoceiros.
Tambem lhes chamam pucarinhos e bonecos, alludíndo
ao fabrico de ceramica.

Villa d'Estremoz
Sant'André no centro
Onde eu vou à missa

C'o meu regimento.
Quando falta qualquer coisa. costuma dizer-se :
Então o que quer que lhe faça? quer que o ma·n··
de vir de Estremoz? ·
Aos de Estremoz tambem chamam os gadanhas,
porque possuindo um bello lago no rocio, em meio
d'elle se ergueu a estatua de aaturno, ou o Tempo, a
quem o povo· chama o João da Gddanha.

Ceremonia de Veiros diz-se da porção de comida
que fica na meza sem ninguem se atrever a tirar por
ser pouco.
Os de Campo Maior são manos.
Effectivamente por quasi toda a raia os visínhos de uma
povoação, e ás vezes mesmo aos das outras, tratam-se por
manos.

Quando chove e faz sol

Balizam as moças em Campo Maior.
Aos de Campo Maior tambem chamam de Cam·

po Joannes . .
E~ tradição que a atdêa, que depois foi villa, se chamou
Aldêa de joannes.
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Campe Maiori, [2]
Terra das manas,
Umas engratas
Otras tirannas.
Arronches - terra de porcos lpor &er abundante
em montados].
Niza - Côrte das areias.
Portalegre - terra das canastras.
As pessoas de Alter Pedroso teem os dentes

pretos.
Dizem que é das águas de uma fonte que ataca o esmalt~.

Por brincadeira diz-se a alguem que tosse ou se
engasga:
S Braz de Montoito
P'ra acudir a urn
Afogou oito.
Quem quer aprender A andar
Vá d'Arronches ó Assumar,
Quem quer outra légu' assim
Vá d'Elvas â Villa Boim. Pl
Alfundão
Todos p'lejam e ninguem tem rezão
Elvas pela manhã, Badajoz á tarde.

(1) «Revista Lusitana.•
(2) Idem.

DO AUTOR
Vimieiro - 24 pags.
Elvas,
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