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Jantar de feijão

→ Classificação:


Quadras ao desafio.



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

→ Assunto:


Versos jocosos à esposa sobre as refeições cozinhadas.



Alentejo, almoço, ano, contas, dia, feijão, Ficalho, mês, jantar, semana, Serpa

•
•
•
•

Região: Baixo Alentejo
Distrito: Beja
Concelho: Serpa
Localidade: Ficalho

→ Palavras-chave:
→ Região:

→ Contador:
•
•
•

Nome: Francisco Galamba
Data de nascimento: 31/10/1922
Residência: Ficalho

→ Vídeo:
•
•
•
•

Entrevista: Cristina Taquelim
Data de Recolha: Fevereiro 2006
Filmagem: José Barbieri
Duração: 0:00:56

→ Transcrição:
•
•
•

Transcritor: Maria de Lurdes Sousa
Data de Transcrição: Julho 2007
Palavras: 151

→ Versão literária:
•
•
•

Execução: Maria de Lurdes Sousa
Data de execução: Março 2010
Palavras: 144

→ Montagem de vídeo e Web design: José Barbieri
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Jantar de feijão
«E eu e eu fiz um aqui à minha mulher, aí nessa mesa. 'Távamos assim a… comendo,
mas ela fez aqui um jantar de feijão. Um dia comemos, ó'pois no outro dia… Ao fim dos três
dias, vamos almoçar o feijão…Eu digo assim: – Olha… Eu disse assim:

Sabes que eu gosto de ti, tu pra mim na’ cais no chão,
dás o almoço já há três dias feijão.
Mas já tenho as contas feitas, não as deixo ir abaixo,
sei que o resto da semana que o almoço é um gaspacho(1).

A‘ pois diz ela:

Deixa-te estar caladinho,
na’ respondas outra vez.
Não é só essa semana
é assim já todo o mês!

Depois disse-lhe eu:

As minhas contas ‘tão certas!
Para mim não há engano.
Se isto fosse só um mês,
mas é assim já todo o ano!»

Francisco Galamba, 84 anos, Ficalho (conc. Serpa), Fevereiro 2006.
Glossário:
ȋ͕Ȍ

Gaspacho: sopa fria, preparada com pão, com tomate, pimento, cebola e alho e temperada com azeite, sal e
vinagre,

usada

no

Alentejo.

Para

execução

deste

glossário

consultaram-se

os

websitesǣ
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