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Fui um dia visitar 

→ Classificação: Poesia popular 

→ Assunto: Quadras glosadas em décimas sobre o Arquivo Municipal de Montemor. 

 

→ 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: 00:01:17 

 

→ Transcrição:  

• Transcritor: Ana Sofia Paiva  

• Data de Transcrição: Novembro 2012 

• Palavras: 200 

 

→ Versão literária:  

• Execução: Ana Sofia Paiva  

• Data de execução: Novembro 2012 

• Palavras: 200 
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Fui um dia visitar 

   

Fui um dia visitar 

O Arquivo Municipal 

Tudo o que vi está perfeito 

E com certeza legal 

 

Este imóvel recuperado 

Com destino a este intento 

Foi decerto um bom pensamento 

Para tudo estar bem guardado 

Passei lá um bom bocado 

Para melhor apreciar 

Depois de eu observar 

Tudo bem ao pormenor 

Este Arquivo em Montemor 

Fui um dia visitar 

 

Há anos que aqui moraram 

Centos de prisioneiros 

Foram eles os primeiros 

Que este edifício estrearam 

Uns que mal se portaram 

E outros até menos mal 

Todos pagaram igual 

Segundo se ouve dizer 

E hoje isto passou a ser 

O Arquivo Municipal 
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Também já serviu bastante 

De um armazém camarário 

Onde estava um funcionário 

De permanência constante 

Hoje a obra foi avante 

Com destino a este efeito 

Tudo ficou satisfeito 

Daqueles que oiço falar 

Por isso eu posso afirmar 

Tudo o que vi está perfeito 

 

Passaram aqui noite e dia 

Os presos nesta cadeia 

Que por vezes estava cheia 

E outras vezes mais vazia 

Também tinham amnistia 

Quem não se portasse mal 

Mas tudo tem um final 

E desta vez foi a prisão 

Fez-se esta transformação 

E com certeza legal 

 

Informante: Manuel Domingos da Silva 
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