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     Rosicler 
 → Classificação:   

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

 → Assunto: Tributo a uma amiga falecida. 
 → Palavras-chave:  Alentejo, amigos, camarada, caixão, Ficalho, grupo, morte, Serpa, terra, 

tributo 

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

 → 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:  0:0:55 minutos 

 → Transcrição:   
• Transcritor:  Maria de Lurdes Sousa  
• Data de Transcrição: Maio de 2007 
• Palavras: 172 

 → Versão literária: 
• Execução:  Maria de Lurdes Sousa  
• Data de execução: Abril 2010 
• Palavras:  139 

 →  Montagem de vídeo e Web design:  José Barbieri 
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Rosicler 

 

«Rosicler, Rosicler, tu tens grande coração.  

Dizes que és a mãe de todos e todos te dão razão. 

Todos te dão razão, pois. Mas escutem bem o que lhe[s] digo  

e escutem bem com atenção. 

 

Eu quero que todos digam se é verdade  

ou se é mentira o que diz Xico Atabão(1). 

Que o nosso grupo ‘tá triste. ‘Tá triste. ‘Tá triste e tem razão,  

de ver partir uma camarada nossa pra nossa terra no caixão. 

 

Mas vai para debaixo do chão, vai para debaixo do chão, 

e deixa em grande, uma grande pena e dor ao grupo da “Boa União”(2).  

O grupo da “Boa União” nunca me sai do sentido em nenhuma ocasião, 

por ser um grupo tão bem unido e todos e todas, tudo se dá como irmãos. 

 

(Pois, morreu lá uma camarada nossa).» 

 

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

Glossário: 

 

(1) Xico Atabão  – nome por que é conhecido o autor na sua terra; a sua alcunha.  

(2) Grupo Boa União  – grupo excursionista.  

 

 

 

 


