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 [Mentiras]  
 → Classificação: � Duas décimas (patranhas). � Classificação: Paulo Correia (CEAO/ Universidade do Algarve) em Julho de 2007.  

  → Assunto: Criação poética que uma cadeia de mentiras.  

 → Palavras-chave:  mentiras, arapouco, carro, mosquito, boca, boi, bofetão, verão, soldado, 

praça, sapador, tropa, maquinista, Alcobaça, vapor, carreira, forte, arraiana, Turquia, América, 

romana, alto, Alentejo, mora,  

 → Região:   
• Distrito: Évora 

• Concelho:  Mora  

• Localidade: Mora 

 → Entrevistado:   

• Nome:  Edmundo Manuel 

• Data de nascimento: 1930 

• Residência: Mora → Vídeo:  
• Entrevista: José Barbieri 
• Data de Recolha:  Junho de 2007 
• Filmagem:  José Barbieri 
• Duração:   

 → Transcrição:   
• Transcritor:  Maria de Lurdes Sousa  
• Data de Transcrição: Outubro de 2007 
• Palavras:  109 

 → Versão literária: 
• Execução:  Maria de Lurdes Sousa  
• Data de execução: Maio de 2010 
• Palavras: 106 
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[Mentiras]  
 

«Eu estive em Arapouco(1) numa (…) empregado 

Olhe que eu tombei um carro carregado  

Numa (…) que era oca.  

Eu vi um mosquito com um boi na boca!  

Vinte metros em proporção.  

Dei-lhe tamanho bofetão. 

Pelo ar o fiz subir 

 e estive à espera de ele cair,  

alguns dez anos no Verão! 

 

Eu fui soldado e *assentei praça*(2) 

E em tropa de sapadores(3). 

Eu até fui maquinista de vapores 

na carreira(4) de Alcobaça! 

 

Eu venci o Forte da Graça  

E estive em Arraiana. 

Eu combati com outro a Turquia   

E venci toda a (…) lá na América Romana!  

 

(É tudo mentiras!) 

Edmundo Manuel, 77 anos, Mora, Junho 2007.  

 

Glossário:  

 

(1) Arapouco:  presume-se a localidade do concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.  

(2) Assentei praça:  alistou-se e foi incorporado no exército.  

(3) Sapadores:  soldados de engenharia preparados para assaltar fortificações com explosivos.  

(4) Carreira: Veículo colectivo de transporte público. 

Para a execução deste glossário consultaram-se os seguintes websites: 

http://mapadeportugal.net/localidade.asp?n=arapouco&c=1501&l=60677&t=gr;http://aulete.uol.com.br/site.ph

p?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=assentar;http://www.infopedia.pt/lingua-

portuguesa/assentar; http://www.priberam.pt/DLPO/default.aspx?pal=assentar. 

 

 


