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Tudo no mundo era diferente 

→ Classificação: Poesia popular 

→ Assunto: Quadra glosada em décimas propondo mudanças para o futuro.  

 

→ Região:  

• Distrito: Évora 

• Concelho: Montemor-o-Novo 

• Localidade: Ciborro 

 

→ Entrevistado:  

• Nome: António Relvas Inácio 

• Data de nascimento: 1931 

• Residência: Ciborro 

 

→ Vídeo:  

• Entrevista: José Barbieri 

• Data de Recolha: Maio de 2012 

• Filmagem: José Barbieri 

• Duração: 00:01:54 

 

→ Transcrição:  

• Transcritor: Ana Sofia Paiva  

• Data de Transcrição: Novembro 2012 

• Palavras: 207 

 

→ Versão literária:  

• Execução: Ana Sofia Paiva  

• Data de execução: Novembro 2012 

• Palavras: 207 
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Tudo no mundo era diferente 

 

Tudo no mundo era diferente 

Se houvesse mais educação 

Seria bom para toda a gente 

Se houvesse melhor formação 

 

Devia haver alguém 

Que pudesse pelo mundo inteiro 

Ser um anjo verdadeiro 

Só ensinasse a fazer bem 

Mas não aparece ninguém 

No mundo onde há tanta gente 

Tudo ficava contente  

Quando vissem tudo isto 

Cumpriam-se as leis de Cristo 

Tudo no mundo era diferente 

 

Todos no mundo temos direito 

Em seguir este conselho 

Seja novo ou seja velho 

Todos merecem respeito 

Isto era um dever perfeito 

Se houvesse mais compreensão 

Porque este povo é todo irmão 

E hoje e daqui para a frente 

Tudo seria diferente 

Se houvesse mais educação 
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Tanta gente que se consome 

Com um desgosto profundo 

Por causa de ver no mundo 

Pessoas morrer de fome 

Devia haver muito homem 

Com um sentido diferente 

Que era bom e urgente 

Dividirem mais a riqueza 

Para evitar tanta pobreza 

Seria bom para toda a gente 

 

Aos jovens quero lembrar 

Neste mundo afinal 

Em tudo aquilo que está mal 

Não se deixem embalar 

Tentem sempre evitar 

De cair na ilusão 

Porque esta nova geração 

Para viver mais seguro  

É ter um lugar no futuro 

E haver melhor formação 

 

Informante: António Relvas Inácio 
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