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Aprende a ser educado 

 

«Aprende a ser educado. 

E aprende a ser educado. 

Aprende a ser educado. 

E aprende a ser educado. 

 

Tantas vezes na tua cama, 

em que eu te ouvia chorar, 

eu depressa te ia buscar 

prà(1) tua mãe te dar mama. 

Pois é longa a tua fama 

de seres um grande malcriado. 

Tu foste por mim beijado 

acredita, e possas crer 

hoje já me queres bater! 

Aprende a ser educado. 

 

No tempo te dei de vestir. 

Esse tempo já passou. 

E quem na vida te ajudou 

hoje queres os dentes partir. 

És falso no sorrir 

quando vais a qualquer lado. 

Foste por mim beijado 

acredita, e possas crer  

hoje já me queres bater! 

Aprende a ser educado. 

 

A tua fama ao longe soa 

do caso que aconteceu. 

O teu pai, cunhado e amigo meu, 

que era uma jóia de pessoa.  

Atão(2) morava na Alagoa, 

e em Melides baptizado, 

era por todos abraçado, 

fosse aqui ou fosse além. 

E tu respeita quem te quer bem! 

Na’(3) sejas mal-educado. 
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Será triste a tua sina 

porque és falso no coração. 

Porque na’ respeitas a situação 

de qualquer pessoa grande ou pequenina. 

Tens ideia de menina   

de certo que ‘tás errado. 

Não podes ser perdoado 

porque és uma má criatura. 

Mas pra que na’ te chegue a noite escura 

aprende a ser educado.» 

 

Paulatino Augusto, Grândola, Fevereiro de 2007 

 

 Glossário: 

 

(1) Prà: abreviatura oral de “para a”.   

(2) Atão:  regionalismo de Portugal, de uso informal e coloquial que significa “então”. 

(3) Na’:  abreviatura oral de “não”. 

(4) ‘Tás: abreviatura oral de “estás”. 
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     Aprende a ser educado 
 → Classificação dos Versos:   

 � Décimas � Quadra (mote) seguida de uma glosa em 4 décimas (em redondilha maior). De notar a 

quadra inicial: aaaa.  

Classificação: Paulo Correia (CEAO/ Universidade do Algarve) em Julho de 2007.  

 → Assunto: Conselho a alguém para ser educado se não se quiser dar mal na vida.  

 → Palavras-chave:  alentejana, educado, Grândola, malcriado, poesia, popular 

 → Região:   
• Região:  Alentejo Litoral  
• Distrito: Setúbal 
• Concelho:  Grândola 
• Localidade: Grândola 

 → Contador:   
• Nome: Paulatino Augusto 
• Data de nascimento: 25/01/1929 

 
 → Vídeo:  

• Entrevista: José Barbieri 

• Data de Recolha:  19 de Fevereiro de 2007 

• Filmagem:  José Barbieri 

• Local de filmagem:  Biblioteca Municipal de Grândola (Grândola) 

• Montagem de vídeo e Web design:  José Barbieri 

• Agradecimentos: Biblioteca Municipal de Grândola (contacto Cristina Bizarro).  

• Duração:  0:01:35 
 → Transcrição:   

• Transcritor:  Maria de Lurdes Sousa  
• Data de Transcrição: Junho de 2007 
• Palavras:  228 

 → Versão literária: 
• Execução:  Maria de Lurdes Sousa  
• Data de execução: Maio 2010 
• Palavras:  228 

 

 


