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[A vida na Zebreira]
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Transcrições integrais /Idanha-a-Nova/ [A vida na Zebreira]

[A vida na Zebreira]
«Naquele tempo, onde é que estava a televisão?! Então, o que é que havia? Muito! Até
prà[s] raparigas se divertirem, talvez até mais do que actualmente, eram os bailes. Eu tocava
num, o Zé tocava noutro, o Joaquim tocava noutro baile& Com, com o bandolim, com violino,
acompanhado por uma viola, e às vezes, sem nada! A gente a tocar e pronto! E tudo a dançar.
As raparigas dançavam e aquilo, naquele tempo, era homens num& [Não havia] outras, outras
distracções como há agora. Aquele tempo era maravilhoso! As pessoas procuravam os seus
divertimentos que agora não procuram, como por exemplo, neste tempo maravilhoso – Verão.
(1)

Naquele tempo, na Zebreira , as pessoas passavam o serão

(2)

às suas portas falando umas

com as outras, contando anedotas, contando histórias, etc., que agora isso já& Já não
acontece.»

João Sousa, Zebreira, Idanha-a-Nova, Setembro de 2010
Glossário:
(1) Zebreira – vila e freguesia do concelho de Idanha-a-Nova, situada na região Centro de Portugal, sub-região da Beira Interior Sul, distrito de
Castelo Branco.
(2) Serão − tempo entre o jantar e a hora de dormir.

Na construção deste glossário consultaram-se: http://aulete.uol.com.br;http://www.priberam.pt; http://pt.wikipedia.org
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