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Uma cadela que eu tenho 

→ Classificação: Poesia popular 

→ Assunto: Quadras glosadas em décimas sobre uma cadela/fêmea/mulher... 

 

→ 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: 00:01:22 

 

→ Transcrição:  

• Transcritor: Ana Sofia Paiva  

• Data de Transcrição: Novembro 2012 

• Palavras: 197 

 

→ Versão literária:  

• Execução: Ana Sofia Paiva  

• Data de execução: Novembro 2012 

• Palavras: 197 

 



Transcrições integrais / Montemor-o-Novo / Uma cadela que eu tenho 

www.memoriamedia.net geral@memoriamedia.net 

 

Uma cadela que eu tenho 

  

Uma cadela que eu tenho 

Deixou-nos surpreendidos 

Quase com dezassete anos 

Anda agora com os amigos 

 

Eu por mim não quero saber 

Nem condeno o animal 

Mas não parece normal 

Este caso acontecer 

Mas se algum bebé nascer 

Vou ser eu que o entretenho 

Que não faço grande empenho 

Em aumentar a matilha 

Mas vou ficar com uma filha 

Duma cadela que eu tenho 

 

Eu custo-me a convencer 

Que este parto vá avante 

Se ela tem mais que um amante 

Ela tenta-o desfazer 

Para não comprometer 

Algum destes indivíduos 

Os que estão comprometidos 

Podem ir ter à prisão 

No meio desta confusão 

Deixou-nos surpreendidos 
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Se isto tudo correr bem 

E que nasça algum cãozinho 

Posso ser o padrinho 

Tal como fui da mãe 

E quero mostrar também 

Que não somos desumanos 

Por não serem seres humanos 

Merecem dignidade 

Teve esta fatalidade 

Quase com dezassete anos 

 

Esta cadela, coitada 

Merece consideração 

Eu tenho a obrigação 

De a ter muito bem tratada 

Lá por ser mal comportada 

Ou usar preservativos 

Isso podem ser artigos  

Que lhe diz respeito a ela 

Afinal a cadela 

Anda agora com os amigos 

 

Informante: Manuel Domingos da Silva 
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