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Brincadeiras de Carnaval 

Era no último dia de Carnaval, no último dia. As pessoas que usavam flores às 

portas, eu tirava das portas delas e ia pôr às portas dos outros, para depois no outro dia 

elas terem o trabalho de ir acartar! Havia as selhas – não sei se sabem o que é, aquelas 

coisas que metem o vinho dentro? Então as pessoas, para terem água, chovia e tinham 

assim aquelas selhas cheias de água, não é? A gente ia ali, levantávamos para cima… 

Aquilo depois quando ia para aquele impacto da água ir a rebolar por ali abaixo, fazia 

aquele barulho… Havia lá vizinhos que ficavam coiso: 

- Ó Ilda, levanta-te que está aí uma trovoada de água a passar, daí a bocado 

temos uma cheia! 

Havia uma mercearia aqui ao de cima. Tinha lá a caixa do sabão. Púnhamo-nos 

todas assim no meio da estrada, (também, não passava carros como passa agora!), 

púnhamos os coisos ali todos no meio do caminho, que o padeiro, de madrugada, tinha 

de lá ir tirar todos! Era as patifarias minhas pelo Carnaval, eram todas assim.  

Depois as pessoas, no outro dia, era bonito, elas andarem todas com os vasos… 

“Quem seria o este e aquele!”  

 

Informante: Natércia Mota 
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