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Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar uma recolha de cantigas do Entrudo que se costumavam 
cantar em meados do século XX, no Alentejo, em particular no concelho de Reguengos de Monsaraz, 
juntamente com o levantamento de algumas tradições já caídas em desuso e apenas presentes na 
memória popular.
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Abstract: The aim of this article is to present a collection of Shrovetide songs that used to be sung 
in the mid twentieth century, in Alentejo, particularly in the municipality of Reguengos de Monsaraz, 
together with the survey of some traditions already fallen into disuse and only present in popular memory.
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Um pouco por todo o Alentejo, o Entrudo foi sempre bastante celebrado, com 
brincadeiras, música e dança. Contudo, ao longo do tempo, perderam-se vários 
costumes e mantiveram-se os conhecidos corsos ou cortejos carnavalescos muito 
apreciados desde sempre2 e mais próximos dos gostos da era global. Nesse sentido, 
através da realização de diversas entrevistas, realizadas em algumas localidades do 
concelho de Reguengos de Monsaraz, tentámos recuperar a memória das principais 
tradições alentejanas do Entrudo.

Nesta quadra de liberdade e de excessos, quer nos folguedos, quer na comida 
e na bebida, antigamente, recuando, sobretudo, aos anos 30-60 do século XX e de 

 1 CLEPUL-FLUL. Email: lina.santosmendonca@gmail.com.
 2 Em meados do século XX, Manuel Joaquim Delgado refere que os corsos carnavalescos com carros 
alegóricos e batalhas de flores pelas ruas das cidades e vilas estão muito arreigados no gosto popular, em 
diversas localidades portuguesas, apesar de em Beja o seu uso estar a perder-se, nessa altura (DELGADO, 
1955a: 9).
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acordo com a tradição transtagana, a gastronomia costumava estar presente com 
o arroz doce, as azevias e as filhoses, em abundância. A mulher alentejana não 
deixava faltar estes doces na sua mesa e garantia o hábito solidário de oferecer 
arroz doce e «fritos» aos familiares e vizinhos enlutados. Também se assinalava 
a quadra festiva com os tradicionais e fartos pratos de carne de porco e de galo 
e com vinho e aguardente. Segundo Ernesto Veiga de Oliveira, a predileção pela 
carne de porco prende-se ao facto de ser «carne gorda, rica e sápida por  excelência, 
e a que melhor traduz a ideia do prazer ventral» (1984: 66). Em 1955, o professor 
Manuel Joaquim Delgado reparava nos excessos, no distrito de Beja, o espelho 
dos distritos vizinhos: 

«Durante os três dias de Carnaval os adoradores de Baco bebem-lhe à farta. 
(…) A salgadeira leva grande volta. No Domingo Gordo bebem-se caldos e comem-se 
gorduras com fartura. Na segunda e na terça ainda mais se come e bebe. Perante tais 
regabofes, é bem verdade o que diziam os antigos: O Entrudo / Leva tudo» (1955a: 9).

A diversão era o «mote» principal do espírito carnavalesco, com copiosas 
partidas e folguedos. Pelas ruas, andavam vários mascarados, polvilhando com 
farinha, quem por eles passava e, ao mesmo tempo, lançando jatos de água, com 
bisnagas (S. A., 1913: 1). As raparigas gostavam de «pregar partidas» aos rapazes, 
por exemplo, com oferta de azevias recheadas de algodão, ao invés do tradicional 
doce de grão ou gila, ou com o envio de “encomendas” (presentes) aos namorados 
– por exemplo, uma informante recordou a “encomenda” de uma amiga enviada ao 
namorado, uma caixa com um ratinho. No Baixo Alentejo, os presentes de Entrudo 
eram enviados às amigas, bonecos feitos em massa com o feitio de um animal que 
causasse susto, podia ser um rato ou uma lagartixa, entre outros. Depois, o relato 
do susto era motivo de galhofa e diversão (GUERREIRO, 1965:10).

No campo, usava-se «dar calças», por parte das raparigas e senhoras, e «dar 
saias», por parte dos rapazes e homens. A seguinte explicação elucida a partida 
feita pelo género masculino: «Iam dois moços, no campo, agarravam a senhora, 
um pelos braços e o outro pelas pernas e batiam com o rabo no chão»3.

Perto de Reguengos de Monsaraz, na vila de Portel, Pombinho Júnior registou 
o costume de riscar as paredes das casas mais caiadas, com «fungões» (variedade 
de cogumelo, ou antes, de túbara, mas não subterrânea nem comestível, de cor 
arroxeada e que, pela fricção ou esmagamento, produz tinta), durante a noite. Este 
era um entretenimento dos rapazes já «galhavanas» (mais crescidos) (1934: 75). 

 3 Informante: Sertório O. B., 73 anos, reformado, 4.º ano de escolaridade, natural de S. Pedro do 
Corval, residente em S. Pedro do Corval. Recolha realizada em S. Pedro do Corval, a 22 de outubro de 
2011.
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O mesmo autor também mencionou que, em muitas terras do Alentejo, havia o 
hábito de «aventar casquelhadas» para dentro das casas, cujas portas, postigos ou 
janelas estivessem abertas. Explica ainda que, em Portel, atiravam «casquêlhos» 
aquecidos, em panelas velhas, envolvidos em imundícies ou até dejetos (1933: 87).

De igual modo, na Beira Baixa, era costume deitar «cacadas» ou «caquei-
radas», com panelas velhas cheias de latas, cacos, etc. No Algarve, em Vila Real 
de Santo António, os rapazes deitavam «testadas» (1933: 87).

Os divertimentos tinham início, cerca de duas semanas antes do Entrudo, com 
o «Dia das Comadres» / «Quinta-feira das Comadres» (penúltima quinta-feira, antes 
do Carnaval) e o «Dia dos Compadres» / «Quinta-feira dos Compadres» (última 
quinta-feira, antes do Carnaval)4, em que se exaltava, primeiro, o sexo feminino, 
e, depois, o sexo masculino. João Leal apelida esta exaltação de «glorificação» e 
faz a sua explicitação:

«Subjacentes a elas, encontram-se, por um lado, ideias de ‘glorificação do 
próprio grupo sexual no seu dia respectivo — os homens na quinta-feira dos 
compadres e as mulheres na quinta-feira das comadres’ — e, por outro, ideias de 
«oposição para com o grupo contrário, traduzindo-se em troças, perseguições ou 
lutas jocosas, simbólicas ou mesmo por vezes efectivas, e na solidariedade operante 
entre todos os indivíduos do mesmo sexo» (1993: 59).

As celebrações do «Dia das Comadres» e do «Dia dos Compadres» assina-
lavam a chegada do Entrudo em várias localidades do continente português e ilhas 
(OLIVEIRA, 1984: 52).

Eram dias vividos de diversas maneiras, nas localidades do concelho de 
Reguen gos de Monsaraz5 e por todo o país, importando, acima de tudo, o convívio 
e a diversão, entre sexos opostos. Em São Pedro do Corval, durante os trabalhos 
do campo, no «Dia das Comadres», as mulheres faziam um boneco (uma efígie do 
Compadre), que deveria ser roubado pelos Compadres; no «Dia dos Compadres», 
invertia-se a brincadeira. Isto acontecia no campo, durante o período de descanso.

Muitas vezes, fazia-se uma refeição partilhada, com bolos, pão, chouriço 
assado, etc., ou no campo, durante a pausa do trabalho, ou, em casa de uma das 
convivas, à noite, no caso das mulheres. Os homens, por sua vez, reuniam-se na 
taberna / «venda». Este convívio estabelecia o laço de «comadre» ou «compadre», 

 4 Em algumas localidades do país, inclusive do Alentejo, a ordem de realização desta tradição  inverte-se 
(OLIVEIRA, 1984: 52).
 5 O concelho de Reguengos de Monsaraz compreende as seguintes localidades: Barrada, Campinho, 
Caridade, Carrapatelo, Cumeada, Ferragudo, Gafanhoeiras, Monsaraz Motrinos, Outeiro, Perolivas, Reguen-
gos de Monsaraz, Santo António do Baldio, São Marcos do Campo, São Pedro do Corval, Telheiro.
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entre as/os convivas, que perdurava para sempre (este laço era sentido como 
 equivalente a um grau de parentes muito próximos).

Em Monsaraz, depois desta refeição-convívio, à noite, as Comadres e os 
Compa dres, na respetiva quinta-feira, saíam à rua e exibiam uma efígie do  Compadre 
a arder. Também nas aldeias da Beira Alta havia este costume de «queimar os 
compadres e as comadres» (BRAGA, 1994: 192). A rivalidade entre sexos  opostos 
ganhava forma, em simultâneo, com as expressões licenciosas, que dirigiam uns 
aos outros, «Vivam nas comadres, merda para os compadres», «Vivam nos compa-
dres, merda para as comadres»6.

Na então vila Reguengos de Monsaraz, exibia-se acintosamente a boneca ou 
o boneco, que se tentava roubar, e havia quem colocasse o(a) boneco(a) à janela. 
Em Santo António do Baldio, o costume era o de colocar a efígie presa a um pau 
e enfiá-lo pela chaminé, de forma a que saísse desta e fosse visível aos rapazes, 
que a tentavam tirar.

A brincadeira e o desafio entre sexos diferentes podiam ter a forma de 
versos, criados para o momento, mostrando que a criatividade popular não tinha 
limites e que a palavra poética era um recurso ao serviço da paródia e do jocoso. 
Recordamos os versos recitados por Delmira C.7, uma espécie de ataque verbal 
aos «compadres»:

Compadres, proparem os lenços
E venham todos bem preparados,
Que o compadre Germano8

Ta na casinha enforcado.

Deu-se este caso na Freira9

Eram três horas da tarde
Tudo isto foi causado
Pela miséria dos compadres.

Durante o Carnaval, a comunidade divertia-se, rindo e dançando, em excesso, 
porque depois chegaria a Quaresma, com penitências e jejum.

 6 Informante: Rosa M. M. R. C., 73 anos, trabalhadora rural, analfabeta, natural de Monsaraz, residente 
em Telheiro. Recolha realizada em Telheiro, a 20 de outubro de 2011.
 7 Informante: Delmira C., 93 anos, comerciante, 3.º ano de escolaridade, natural de Montoito, residente 
em Reguengos de Monsaraz. Recolha realizada em Reguengos de Monsaraz, a 26 de novembro de 2011.
 8 Nome da efígie.
 9 Nome da propriedade agrícola em que a informante e os colegas de trabalho estavam a trabalhar, 
perto de Évora.
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A nosso ver, as entrevistas que realizámos e as cantigas que recolhemos 
associadas à época festiva do Entrudo (da tradição oral ou não) são importantes, 
visto que permitem conhecer algumas tradições do concelho alentejano em estu-
do, perdidas há muitas décadas. Atualmente, só mesmo as pessoas de idade mais 
avançada podem ser suas testemunhas. 

Neste sentido, procurámos entender e descrever a ligação do enunciado, com 
o enunciador e com o público, no contexto de uso e no meio social em que se 
inseriam os intervenientes.

Em algumas aldeias do concelho de Reguengos de Monsaraz, era hábito haver 
um grupo de jovens que, nesta época, memorizava algumas cantigas de Carnaval 
(escritas ou concebidas para o efeito, por quem tivesse vocação poética) e ensaiava 
uma coreografia preparada para acompanhar essas cantigas («as contradanças», uma 
espécie de marcha coreográfica). Depois, o grupo fazia a apresentação pública, na 
sua aldeia, na rua e / ou no salão público de baile. Alguns grupos gostavam de ir 
às aldeias vizinhas exibir a sua «contradança», chegando a receber gorjetas, para 
ajudar a pagar as despesas, associadas ao guarda-roupa, especialmente, preparado 
para o efeito.

Na aldeia de Caridade, conhecemos uma informante10 que se lembrava de 
algumas cantigas de Carnaval cantadas nas «contradanças», retendo ao longo dos 
anos, na memória, a sua coreografia ou os pormenores coreográficos e alguns 
detalhes do guarda-roupa. Cantou-nos a seguinte cantiga, escrita para a ocasião:

Dança de Carnaval

O Carnaval é enleio,
D’aonde é que veio?
Quem é qu’é que o trouxe?
Eu gostava de cantari,
Mas queria provari
O bom arroz doce.

 10 Informante: Maria A. V. L., 73 anos, reformada, analfabeta, natural da Caridade, residente na 
Caridade. Recolha realizada em Caridade, a 7 de novembro de 2011.
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«Depois respondia o outro», afirma:11

Arroz doce com canela,
Que coisa tã bela
Mas não pode ser
Querem qu’eu encha a barriga12

Daquela comida
Deiam-me um alqueire.

Aldeia da Caridade,
Lhe mostra a sua aliança.
Nossas estrelas de amizade13

Vão brilhando nesta dança. 

Em Reguengos de Monsaraz, um informante recordou uma quadra cantada, numa 
marcha de Carnaval, na passada década de 50. A quadra perdurou, na sua memória, 
porque fazia uma alusão direta ao seu irmão António, participante na contradança:

O António perdigoto,
Ele diz que diz,
Que fazia muito gosto
Em galar a perdiz.14

A informante Mariana R., natural de Santo António do Baldio, recitou uma 
composição poética da autoria de um senhor da aldeia do Carrapatelo, cantada 
numa contradança de Carnaval, apresentada na sua aldeia. O conteúdo versava 
sobre os oleiros de S. Pedro do Corval:

Olha o oleiro,
Com a ideia que vem.
Julgará que sempre tem
Lugar de bom cavalheiro.
São ilusões e composturas.15

 11 Explicou que «era um de cada lado».
 12 A informante toca na barriga a exemplificar a coreografia.
 13 Contou que os rapazes vestiram camisas brancas com umas estrelas nas mangas e nas costas, pois 
a composição poética referia as «estrelas da amizade».
 14 Informante: Serafim C. S. A., 71 anos, reformado, 4.º ano de escolaridade, natural de Campinho, 
residente em Reguengos de Monsaraz. Recolha realizada em Reguengos de Monsaraz, a 19 de novembro 
de 2011.
 15 Informante: Mariana R. C. R., 71 anos, reformada, 1.º ano de escolaridade, natural de Santo António do 
Baldio, residente em S. Pedro do Corval. Recolha realizada em S. Pedro do Corval, a 3 de novembro de 2011.
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Estas composições foram criadas e escritas para a ocasião, mas perduraram 
na memória popular. Contudo, ainda não entraram, totalmente, na tradição oral, 
porque os informantes ainda se lembram bem do seu contexto de escrita (espácio-  
-temporal), embora alguns estejam já esquecidos do nome do autor. Carlos Nogueira 
também reconhece a existência deste «fenómeno» singular, nas composições que 
celebram o Entrudo:

«Integradas em festividades, (…) as cantigas de Carnaval (…) são aquelas 
que oferecem maiores probabilidades de identificação cronológica e autoral. É 
o próprio informante quem revela, por vezes espontaneamente, a data exacta da 
composição e da execução de alguns desses textos» (2000: 100).

Apresentamos mais alguns exemplos, recolhidos no concelho de Reguengos 
de Monsaraz:

Anda aqui uma sujeita,
É perdida por namoro.
E aceita anéis de boleta,
Pensando que são d’ouro.16

Esta cantiga foi dedicada a uma rapariga pelo seu namorado, de acordo com 
o informante. Nesta época de brincadeiras e partidas, um rapaz fez um anel, a 
partir da casca da bolota, e ofereceu-o à sua namorada, cantando-lhe a cantiga 
acima transcrita.

Há muitos anos, em Outeiro, fez-se uma «dança de casadas» e cantou-se:

Cantar na minha aldeia
Tenho esta grande cegueira.
Eu nasci com esta ideia
De gostar da brincadeira.17

Em S. Pedro do Corval, cantou-se a seguinte composição, alusiva aos  excessos 
próprios do Entrudo:

 16 Informante: António J. M. C., 74 anos, trabalhador rural, 2.º ano de escolaridade, natural de 
 Monsaraz, residente em Telheiro. Recolha realizada em Telheiro, a 20 de outubro de 2011.
 17 Informante: Joana R. G., 80 anos, reformada, 4.º ano de escolaridade, natural de Outeiro, residente 
em Outeiro. Recolhida realizada em Outeiro, a 12 de setembro de 2011.



246 | Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2021, volume 61

Lina Santos Mendonça

Pelo Carnaval,
Há muita cegueira.
Não levem a mal
Que isto é brincadeira.

Nestes dias, o velhote
Bebe vinho e aguardente.
Aventa o cacheiro pró lado
Nem a velhice já sente.

Nestes dias, digo eu,
Não posso dizer mai nada.
De manhã é carne frita
E à noite galinha assada.18

Por vezes, os festeiros recebiam agradecimento dos populares, em versos 
cantados e da sua autoria, com alusão direta ao seu nome (no terceiro verso, a 
referência a Isabel Rosada):

Olhem lá prá nossa dança,
Toda cheia de flores.
Viva a Isabel Rosada19

Mais o nosso tocador.20

Estas composições têm a autoria ou a origem identificada pelos respetivos 
informantes, apesar de, esteticamente, se aproximarem dos textos da tradição oral 
e de poderem ter entrado ou vir a entrar na tradição21, ao longo dos anos, devido 
à sua aceitação e ao seu sucesso na comunidade (por exemplo, o mesmo acon-
teceu com os folhetos de cordel que circulavam com romances vulgares e com 
cantigas narrativas). Carlos Nogueira também comenta este tipo de transmissão: 

 18 Informante: José J. D., 74 anos, barbeiro, 4.º ano de escolaridade, natural de S. Pedro do Corval, 
residente em S. Pedro do Corval. Recolhido em S. Pedro do Corval, a 3 de novembro de 2011.
 19 Corruptela local do apelido «Rosado», apenas com circulação oral. Usada apenas para nomear 
pessoas do género feminino.
 20 Informante: Maria M. C. L., 72 anos, reformada, 4.º ano de escolaridade, natural de Reguengos de 
Monsaraz, residente em Reguengos de Monsaraz. Recolhida em Reguengos de Monsaraz, a 6 de novembro 
de 2011.
 21 Quando estas composições entrarem na tradição oral, já serão muito antigas na memória popular 
e, por isso, já se terão tornado completamente anónimas e sem localização geográfica e temporal. Além 
disso, já se terão difundido e tornado persistentes nos repertórios orais (CASCUDO, 1967: 13-14).
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«No processo de transmissão, os textos originalmente compostos em registo escrito 
constituem muitas vezes a fonte inicial, ficando o seu sucesso a dever-se, antes de 
mais, à sua natureza oral» (2000: 44).

A entrada destes textos no campo da literatura de tradição oral é e será veiculada 
pela finalidade primeira dos mesmos, a transmissão oral, durante a performance, 
a partir da qual intérpretes / executantes e público poderão apropriar-se do texto 
e incluí-lo, num processo de transmissão oral, com diversas realizações, ao longo 
dos tempos, sem relevância de autor (individual). Neste processo de transmissão 
e receção, o desempenho dos intérpretes durante a performance (a execução da 
contradança), proporcionando prazer e espetáculo ao público, é importante para a 
transmissão das cantigas que se perpetuarão, na memória popular, pois a palavra 
é cantada e dançada; o canto e a dança (a música) exaltam o seu poder e afirmam 
a presença física dos intérpretes, com a reivindicação da totalidade do seu espaço 
(ZUMTHOR, 1983: 509-510).

Com o passar dos anos, o que acaba por acontecer, diversas vezes, é que a 
comunidade (representada aqui pelos nossos informantes) associa uma cantiga ou 
uma quadra à pessoa que a cantou, em determinada circunstância, neste caso, o 
Entrudo. Estamos de acordo com Paul Zumthor quando explicita que, na prática 
da poesia oral, a regra do executante afirma-se mais do que a dos  compositores. 
Manifesta-se na performance e contribui para determinar reações auditivas, corpo-
rais, afetivas do auditório, a natureza e a intensidade do seu prazer. Portanto, a 
ação do compositor, preliminar à performance, comporta uma obra ainda virtual 
(ZUMTHOR, 1983: 590).

Também se organizavam bailes, nesta quadra festiva, nas diversas associa-
ções locais, desde o «Domingo Gordo» até à terça-feira de Carnaval. Estes bailes 
eram organizados, por alguns jovens, que contratavam um conjunto musical para 
fazer a animação (por vezes, bastava um músico com uma concertina). No final, 
era realizado um peditório, com vista à angariação do pagamento das despesas 
do baile, segundo o relato dos nossos informantes. Nestes bailes, era costume a 
participação de alguns mascarados (S. A., 1914: 1).

Como vimos, as composições poéticas que reproduzimos eram cantadas e 
dançadas nas várias circunstâncias festivas do Entrudo. Juntamente com elas, 
circulavam outras composições cuja feição oral e tradicional se afirma por serem 
anónimas (é assim que os informantes as reconhecem) e por serem cantadas  durante 
o Entrudo, de ano para ano (e não pontualmente numa determinada marcha ou 
contradança), em momentos em que alguns populares se juntavam na rua ou em 
locais de lazer, a cantar e a dançar.
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Algumas das composições que recolhemos, junto dos informantes, foram 
cantadas por eles. Além de a música favorecer a recordação de uma composição 
poética, também pode ser uma prova de oralidade. É assim que Paul Zumthor vê 
o texto poético transmitido com notação musical, pois autoriza a reconstituição 
parcial da performance (1983: 152).

Os informantes recordaram bastante a folia dos dias carnavalescos, repletos 
de música e dança, até ao nascer do sol. Nesta altura, também era frequente o 
canto de algumas cantigas que se podiam cantar em qualquer altura do ano (foram 
aqui incluídas em respeito às indicações dos informantes que as recordaram como 
cantigas do Entrudo, isto é, de acordo com a sua funcionalidade):

Algum dia eu era,
Agora já não,
Na tua roseira,
O melhor botão.22

Os dias que eu canto mais
São os de maior paixão.
(…)
Em casa não tenho pão.23

Chora a Videirinha,
Chora, chora,
Chora a videirinha,
Qu’eu me vou embora.24

 22 Informante: Raimundo L. G. C., 68 anos, agricultor, 9.º ano de escolaridade, natural de Campinho, 
residente em Reguengos de Monsaraz. Recolha realizada em Reguengos de Monsaraz, a 4 de junho de 
2011. José Leite de Vasconcelos e Manuel Joaquim Delgado recolheram uma quadra semelhante no Baixo 
Alentejo:

Algum dia era eu,
Agora já não,
Da tua roseira 
O melhor botão. (LEITE DE VASCONCELOS, 1979: 37; DELGADO, 1955b: 74).

 23 Informante: Maria M. C. L., 72 anos, reformada, 4.º ano de escolaridade, natural de Reguengos 
de Monsaraz, residente em Reguengos de Monsaraz. Recolha realizada em Reguengos de Monsaraz, a  
6 de novembro de 2011.
 24 Informante: Iria M., 89 anos, reformada, analfabeta, natural de Reguengos de Monsaraz, residente 
em Reguengos de Monsaraz. Recolha realizada em Reguengos de Monsaraz, a 8 de fevereiro de 2012.
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Algumas cantigas eram acompanhadas de coreografia, como já vimos. Na 
Caridade, recolhemos uma cantiga que, normalmente, era cantada em baile de 
roda, nesta quadra festiva; a roda era formada por rapazes e raparigas, os quais 
dançavam de forma encadeada. O primeiro verso anuncia a tipologia da cantiga 
e a sua coreografia:

Pois agora desanda a roda,
Desanda a roda assim, assim.
Já pode ir buscar à roda 
Um raminho de alecrim. 

Um raminho de alecrim,
Outra mimosa flor.
Pois agora desanda a roda,
Não é este o meu amori.

Não é este o meu amori.
Não é este, eu não o quero.
O meu tem o chapéu preto,
Esse tem o amarelo.25

Por sua vez, em Reguengos de Monsaraz, a informante Josefa R. G.  cantou-nos 
uma composição poética que ouviu na sua juventude, na «altura do Carnaval». 
Explicou que, na rua, se colocava uma cana enfeitada com fitas, à volta da qual 
se dançava e cantava o seguinte: 

Ó minha verde caninha,
Ó minha caninha verde,
Salpiscadinha de amores,
Bem há pouco casadinha.

 25 Informante: Maria A. V. L., 73 anos, reformada, analfabeta, natural da Caridade, residente na 
Caridade. Recolha realizada em Caridade, a 7 de novembro de 2011.



250 | Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2021, volume 61

Lina Santos Mendonça

Ó i ó ai, bem há pouco casadinha,
Ó i ó ai, bem há pouco casadinha.26

Também, no trabalho da monda, no campo, celebravam o Entrudo com can-
tigas. Costumava-se cantar:

Sou cigana, sou cigana,
Sou cigana, não o nego.
Eu sou a maior cigana
Que apareceu no Alentejo.27

 26 Informante: Josefa R. G., 88 anos, reformada, 3.º ano de escolaridade, natural da Luz (Mourão), 
residente em Reguengos de Monsaraz. Recolha realizada em Reguengos de Monsaraz, a 17 de outubro 
de 2009.

Ó minha caninha verde,
Ó minha verde caninha,
Salpicadinha d’amores,
D’amores salpicadinha… (LEITE DE VASCONCELOS, 1975: 114).

 27 Informante: Rosete F. R., 68 anos, reformada, 4.º ano de escolaridade, natural de Gafanhoeiras, 
residente em Reguengos de Monsaraz. Recolha realizada em Reguengos de Monsaraz, a 24 de novembro 
de 2011. Esta quadra é similar a uma quadra que faz parte de uma composição denominada “O Cigano” 
(quarta estrofe), recolhida em Colos (Odemira), por Manuel Joaquim Delgado:

Cigano, lindo cigano,
Cigano, meu lindo bem;
Já lá vai cigano preso
Sem roubar nada a ninguém.

Sem roubar nada a ninguém,
Sem roubar coisa nenhuma;
Foi só por achar uma corda
Que, na ponta, tinha a mula.

Que, na ponta, tinha a mula,
Noutra ponta tinha o trem;
Cigano, lindo cigano,
Cigano meu lindo bem.

Sou cigano, sou cigano,
Sou cigano, mas não nego;
Eu sou o maior cigano,
Que anda no altar do pego.

Que anda no altar do pego,
Que anda no altar do chão;
Sou cigano, não o nego,
Não o nego à geração. (DELGADO, 1955b: 58).
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Certas cantigas foram difundidas em locais diferentes do concelho, com 
diferentes versões, como por exemplo:

Olha o Entrudo,
Que agora veio.
Faz andar as moças
Todas num enleio.

Todas num enleio,
Todas enleadas,
Ai que belo Entrudo
Prá rapaziada.28

Esta cantiga foi recolhida na aldeia de São Pedro do Corval. Todavia, recolhe-
mos outra versão, com variantes na segunda estrofe (recordamos que a existência 
de versões e variantes é uma das características da literatura oral tradicional):

 28 Informante: Mariana R. C. R., 71 anos, 1.º ano de escolaridade, reformada, natural de Santo António 
do Baldio, residente em S. Pedro do Corval. Recolha realizada em S. Pedro do Corval, a 3 de novembro 
de 2011.
 Na Vidigueira, foi recolhida a seguinte cantiga, cuja quadra inicial é quase idêntica à da composição 
que recolhemos (tem uma variante no 3º verso):

Olha o Entrudo,
Que inda agora veio!
Faz andar as moscas
Todas num enleio!

Todas num enleio
Pelo que seria:
Faz agora o que quiseres
Agora em três dias!

Agora em três dias,
Deviam ser quatro;
Faz andar as moças,
De cabelo ao alto!

De cabelo ao alto,
De laço caído.
Olha o Entrudo,
Já ‘stava esquecido! (LEITE DE VASCONCELOS, 1983: 252).
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Dança de Carnaval

Viva o Entrudo,
Qu’inda agora veio.
Faz andar as moças
Todas num enleio.

Todas num enleio,
Todas enleadas.
Olhem o Entrudo,
Que vai d’abalada.29

A difusão ou circulação de composições cantadas, no Entrudo, também se 
fez, entre concelhos próximos. O informante António J. M. C. lembra-se de um 
espécime, que aprendeu na Amareleja (freguesia do concelho de Moura), enquanto 
trabalhador rural:

Pró ano que vem,
Já não há Entrudo.
Morreu o Galhorda,
Acabou-se tudo.

Isto do Entrudo
É um tempo louco.
Faz sair as velhas
Fora dos atoucos.30

Fora dos atoucos,
Fora do convento,
Isto do Entrudo
É um lindo tempo.31

 29 Informante: Maria A. V. L., 73 anos, reformada, analfabeta, natural da Caridade, residente na 
Caridade. Recolha realizada em Caridade, a 7 de novembro de 2011.
 «Estar de abalada» significa estar prestes a ir embora.
 A informante canta e faz os gestos com os braços de quem dança em roda, reproduzindo os gestos 
coreográficos.
 30 O informante explicou que os «atoucos» são as casas.
 31 Informante: António J. M. C., 74 anos, trabalhador rural, 2.º ano de escolaridade, natural de 
 Monsaraz, residente em Telheiro. Recolha realizada em Telheiro, a 20 de outubro de 2011.
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A referência onomástica, no terceiro verso, ao Galhorda leva-nos a crer que 
se trata de uma composição que se tradicionalizou, com o passar dos anos.

A transmissão de geração em geração é outra das características da litera-
tura oral. Assim, em Campinho, ouvimos um informante cantar uma cantiga que 
costumava ouvir ao seu avô, durante os dias de Entrudo:

Tenho pena, lindo amor, tenho pena,
Tenho pena, lindo amor, tenho dó,
Tenho pena de não ir à fonte
De um carro de uma roda só.

De um carro de uma roda só,
Se um carro de uma roda pequenina,
Tenho pena, lindo amor, tenho pena,
Tenho pena mas não é só minha.32

A informante Mariana G. C. referiu uma quadra (ensinada pela sua mãe) que 
era cantada no final do Carnaval, na aldeia natal da sua mãe, Outeiro. Foi a sua 
mãe que lhe contou que, para se «matar o Carnaval», se dava um tiro, no final 
do baile de terça-feira, à meia-noite, e se cantava:

Já lá vai o nosso Entrudo
De galinhas com capões.
Vem a Santa Quaresma
De alabaças com feijões.33

 32 Informante: Joaquim José R. L., 74 anos, reformado, 3.º ano de escolaridade, natural de Campinho, 
residente em Campinho. Recolha realizada em Campinho, a 9 de abril de 2011.
 33 Informante: Mariana G. C., 80 anos, reformada, 3.º ano de escolaridade, natural de Telheiro, resi-
dente em Telheiro. Recolha realizada em Telheiro, a 13 de setembro de 2011.
 No Alandroal, localidade perto de Reguengos de Monsaraz, foi recolhida a seguinte versão por José 
Leite de Vasconcelos:

Já se acabou o Entrudo,
Já não se fazem funções;
Agora vem a Quaresma:
Calabaças com feijões. (LEITE DE VASCONCELOS,1983: 253).

 José Leite Vasconcelos recolheu uma quadra em Vila Nova de Ficalho (c. de Serpa), com um último 
verso bem diferente que apela à prática de se acentuar a reza de orações, no período quaresmal:

Já lá vai o Entrudo
Com galinhas e capões;
Agora vem a Quaresma,
Rezemos as orações. (LEITE DE VASCONCELOS, 1979: 188).
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A quadra anuncia a chegada da «Santa Quaresma», conhecida,  popularmente, 
por «Magra Quaresma», pelo jejum de «alabaças e feijões», após os excessos 
gastronómicos de «galinhas com capões».

A demonstrar a satisfação do gozo de uma época cheia de diversão, aquando 
do aproximar do seu final, temos a seguinte quadra:

Está de resto34 o Carnaval,
É hoje o último dia.
Eu nã fiquei bem nem mal
Fiquei mesmo como eu queria.35

Para encerrar o Carnaval, realizavam-se as «Cavalhadas» (uma tradição 
inspirada nos torneios medievais), na Quarta-feira de Cinzas, à tarde. Eram uma 
espécie de jogo, em que alguns rapazes, montados em burros, batiam, com um pau, 
em bilhas de barro, que se encontravam penduradas, até que estas se partissem. 
A diversão era escapar ao conteúdo das bilhas, quase sempre algo que deixava os 
participantes sujos — podia ser farinha, lixo ou bichos, por exemplo.

Em 1994, a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz organizou a 
 recriação da Cavalhadas, em Reguengos de Monsaraz, junto à Praça da Touros, 
numa tentativa única de recuperação desta tradição, à qual assistimos na nossa 
juventude.

Até esta altura, também à tarde, havia quem organizasse e fizesse o enterro 
do Entrudo, que ainda vimos nas ruas de Reguengos, com um desfile que encenava 
a morte do Entrudo, colocado num caixão, sob a forma de boneco (também podia 
ser um homem disfarçado de morto), acompanhado de foliões, vestidos de preto, 
que representavam simbolicamente os familiares enlutados mais próximos. Deste 

 Por sua vez, Idália Farinho Custódio recolheu em Borno (f. de Querença, Município de Loulé) as 
seguintes quadras que fazem parte de um total de seis quadras que dão corpo a uma “Cantiga de Entrudo”: 

Já se lá vai o Entrudo,
com galinhas e capões,
já lá vem santa Quaresma,
com as suas orações.
Já lá vem santa Quaresma,
com as suas orações,
já se lá vai o Entrudo, 
com galinhas e capões. (CUSTÓDIO, GALHOZ, 2011: 73).

 34 A expressão «está de resto» significa que «está no fim».
 35 Informante: João V. R., 71 anos, reformado, 9.º ano de escolaridade, natural de Capelins — Alandroal, 
residente em Reguengos de Monsaraz. Recolha realizada em Reguengos de Monsaraz, a 16 de setembro 
de 2010.
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modo, neste cortejo fúnebre simulado, uns carregavam o caixão e outros  simulavam 
o choro e os gritos de dor, entoados bem alto e de forma histriónica, a fim de 
provocar o riso ao público-espetador. Em alguns locais de Portugal, o enterro reali-
zava-se à noite, depois da meia-noite, na terça-feira de Carnaval (COSTA, 1938: 
295); noutros locais organizavam o «enterro do bacalhau» (DELGADO, 1955a: 9).

Portanto, o Entrudo era e é uma época de excessos, de galhofa e de  diversão, 
de paródia e de chacota. Como tal, os seus festejos têm sido associados às cele-
brações dos ritos de passagem do Inverno para a Primavera e à antecipação de 
cerimoniais da Primavera, ligados à ideia de regeneração da fertilidade e do retorno 
da abundância (LEAL, 1993: 63). Porém, há autores que remetem a origem do 
Carnaval para as «Saturnales», as festas do inverno; outros há que encontram a 
sua origem na festa medieval «Fête des Fous» (a festa dos loucos), pela presença 
de um mundo às avessas, em que os valores sociais invertidos e a paródia das 
práticas religiosas imperavam nesses dias (GRAÇA, 2000: 98).

As tradições registadas e as composições poéticas apresentadas (as  cantigas 
do Entrudo), juntamente com a indicação e/ou descrição do seu contexto de ocor-
rência, com base nos relatos dos informantes, isto é, a partir da memória popular, 
permitem a reconstituição de «cenas» ou «quadros» já perdidos e quase esquecidos 
de uma festividade cíclica que ainda faz parte da cultura portuguesa.

Algumas das cantigas recolhidas não fazem parte apenas do repertório dos 
informantes ou de uma tradição oral local, cingida exclusivamente ao concelho de 
Reguengos de Monsaraz. A partir do cotejo com algumas obras de referência (Subsí-
dio para o Cancioneiro Popular do Baixo Alentejo, de Manuel Joaquim  Delgado; 
Cancioneiro Popular Português, de José Leite de Vasconcelos, e Cancio neiro. 
Património Oral do Concelho de Loulé, de Idália Farinho Custódio e Maria Aliete 
Farinho Galhoz), observamos, em concomitância, a sua integração na tradição oral 
das regiões do Alentejo e do Algarve, o que nos permite falar de tradição oral e 
não de criação poética individual, isto é, houve uma transmissão oral de geração 
em geração, com difusão alargada no sul do país.

Foi nosso objetivo não só recolher, transcrever e sistematizar, mas também 
preservar e divulgar um património cultural imaterial, desconhecido de uns e 
esquecido por outros. Trata-se, identicamente, de um trabalho de valorização e 
conservação do relato dos mais velhos, guardiães da memória, enquanto fonte oral 
que permite documentar as vivências de uma comunidade, durante o Entrudo, ao 
longo de várias gerações.
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