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Ó Alentejo rural 

→ Classificação: Poseia Popular 

→ Assunto: Quadras glosadas em décimas sobre o Alentejo.  

 

→ Região:  

• Distrito: Évora 

• Concelho: Montemor-o-Novo 

• Localidade: Nossa Senhora da Vila 

 

→ Entrevistado:  

• Nome: Manuel Domingos da Silva 

• Data de nascimento: 1936 

• Residência: Nossa Senhora da Vila 

 

→ Vídeo:  

• Entrevista: José Barbieri 

• Data de Recolha: Maio de 2012 

• Filmagem: José Barbieri 

• Duração: 00:01:20 

 

→ Transcrição:  

• Transcritor: Ana Sofia Paiva  

• Data de Transcrição: Novembro 2012 

• Palavras: 205 

 

→ Versão literária:  

• Execução: Ana Sofia Paiva  

• Data de execução: Novembro 2012 

• Palavras: 205 
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Ó Alentejo rural 

   

Ó Alentejo rural 

Tu tens umas lindas paisagens 

Com vários rebanhos de gado 

A percorrer as pastagens 

 

Tens fama por todo o lado 

Que aqui respira-se ar puro 

Eu por mim estou bem seguro 

Por estar cá associado 

Tens também muito montado 

Pinhais e eucaliptal 

Tens zonas de matagal 

Com gado por lá escondido 

Mesmo assim és o meu querido  

Ó Alentejo rural 

 

Tens vinhas e olivais 

Modernos e mais antigos 

Tens clubes desportivos 

E muitos grupos corais 

Tens milho para cereais 

E outros para silagens 

Tudo rega de barragens  

Com o melhor equipamento 

Por isso eu digo e sustento 

Tu tens umas lindas paisagens 
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Tens também muito sobreiro 

Receita dos lavradores 

Onde vão trabalhadores 

Pra ganhar o seu dinheiro 

Seja pastor ou vaqueiro 

Tudo é aproveitado 

Cada um vai para seu lado 

Lá para a sua obrigação 

E há um que tem a missão 

Com vários rebanhos de gado 

 

Por vezes vê-se também 

Mais tipos de regadio 

 Talvez seja um desafio  

Para as gerações de amanhã 

Não se sabe o que aí vem 

Se é prejuízo ou vantagem 

Sabemos que há personagens 

Que adoram esses locais 

E adoram ver animais 

A percorrer as pastagens 

 

Informante: Manuel Domingos da Silva 
2012/Montemor-o-Novo 

 


