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Em Serpa, como noutras localidades do Alentejo, as histórias e os contadores de 

histórias são considerados pela comunidade como um património impar que teve 

um papel importante na transmissão cultural e, por isso, deve ser preservado. 

 

A equipa do MEMORIAMEDIA esteve em Serpa em 2006 e entrevistou os 

primeiros contadores de histórias com presença no site www.memoriamedia.net.  

 

Em parceria com a Biblioteca Municipal de Beja e com o apoio de Cristina 

Taquelim contactou com Francisco Galamba e Mariana Valente de Vila Verde de 

Ficalho, concelho de Serpa. Entrevistados em suas casas, no caso de Francisco 

Galamba na presença da sua esposa, as gravações decorreram entre a conversa 

e as histórias que os contadores iam recordando. 

 

Francisco Galamba nasceu em 1922 em Ficalho e sempre viveu naquela aldeia. 

Na infância aprendeu muitas histórias com António Rodrigues Lagarto, o seu avô, 

a quem apelida de “grande contador de histórias e poeta”. O avô trabalhou 28 anos 

no Monte “o Alto da Ferradura”, Francisco, ainda criança, acompanhava-o e ouvia 

os seus contos. Ao longo da gravação, Francisco Galamba fala sobre o seu 

percurso de vida, diz versos, canta e conta vários contos, alguns mais longos - a 

exemplo, o “Príncipe Pele-de-Burro” (versão com cerca de 40 minutos sobre um 

príncipe que se perde e tem de trabalhar para um grupo de ladrões) e “Os Animais 

do Guadiana” (um burro, um carneiro, um galo, um gato, um pato e um peru que 

fogem à crueldade dos seus donos).  
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De Mariana Valente destacam-se os contos “A Peregrinita”, sobre uma rapariga 

que procura o seu príncipe encantado; “Maria da Silva”, um conto sobre um bebé 

encontrado num monte de silvas e a “História das Laranjas”, sobre um milagre que 

devolve a vida a um menino morto pela sua mãe. Contos que Mariana aprendeu 

com o avô e a avó, à noite, nos serões junto à lareira. 
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