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[Toda a gente é um adulto] 

 

«Toda a gente é um adulto 

o depois de se criar. 

Mas uns têm, outros não 

a cabeça no seu lugar. 

 

No dia do nascimento 

e faz na vida a presença, 

depois é enorme a diferença 

no seu desenvolvimento. 

Aquele que adquire talento 

passa a ser um homem culto. 

E há outros que são um vulto 

dentro da sociedade, 

mas atingem a maioridade. 

Toda a gente é um adulto. 

 

Há quem seja completo. 

Também há quem não o seja. 

Por tudo aquilo que enseja 

pouco terá de concreto. 

Pois assim não é correcto 

e nem na vida sabe estar. 

E nunca se chega a apurar 

e desse mal que não tem cura. 

Mas toda a gente é criatura 

O depois de se criar. 

 

Ao nascer é pequenino, 

começa com o tempo a crescer. 

E um adulto irá ser 

e pela ordem do destino. 

E até há quem faça um pino 

e  meta a cabeça no chão 

Esse inverte a situação. 

Mas a pessoa está erguida, 

mas inteligência, conta e medida 

uns têm, outros não.  
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Composto de braços e pernas 

assim será o seu corpo, 

desempenado ou torto 

que há pessoas velhas e modernas. 

E há umas que são fraternas 

e sabem-se na vida integrar. 

E quem souber analisar 

compreende e sabe bem 

que nem toda a gente tem 

a cabeça no seu lugar.»  

 

Horácio Luís Pereira, Grândola, Fevereiro de 2007 
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[Toda a gente é um adulto] → Classificação dos Versos:   

• Décimas 

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

 → Assunto:  O corpo cresce, mas nem sempre a maturidade o acompanha.  

 → Palavras-chave:  adulto, Alentejo, cabeça, cabeça no lugar, conta, corpo, desenvolvimento, gente, 

Grândola, inteligência, lugar, maioridade, medida, nascimento, poesia popular 

 → Região:   

• Região:  Alentejo Litoral  

• Distrito: Setúbal 

• Concelho:  Grândola 

• Localidade: Grândola 

 → Contador:   

• Nome: Horácio Luís Pereira 

• Data de nascimento: 27/10/1934 

 → 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:  0:01:30 

 → Transcrição:   

• Transcritor:  Maria de Lurdes Sousa  

• Data de Transcrição: Junho de 2010 

• Palavras:  235 

 → Versão literária: 

• Execução:  Maria de Lurdes Sousa  

• Data de execução: Junho 2010 

• Palavras: 235 

 


