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I - Campo Maior: Sua História – Suas Gentes  

 

Sobre a época de fundação de Campo Maior e a quem se deve a eleição deste bom local, 

estendido terreno colocado entre o Xévora e o Caia de  fronte a vastíssima planície aqui e ali ondeada, 

pouco há além de conjecturas. Cerca de cinco quilómetros a sul existiu na Idade do Ferro importante 

povoação fortificada, o chamado Castro de Segóvia, mas a criação da vila foi possivelmente obra da 

romanização. 

Terá vindo também dos romanos o topónimo Campus Major; contudo a tradição popular tem 

a sua forma de o explicar, embora não incompatível com a hipótese de o ter sido com os romanos ou 

romanizados.  

Meio milénio sob domínio muçulmano, a vila seria tomada em 1219 por cavaleiros cristãos da 

família Pérez, de  Badajoz, que a doaram à Igreja de Santa Maria do Castelo, daquela cidade. 

Com o Tratado de Paz de Alcanises, firmado em 1297, D.Dinis ganhou-a para Portugal, 

pouco tempo depois conferia-lhe título de vila e foral de muitos privilégios, reedificava o castelo com 

importantes obras de ampliação e em seguida fez dela doação à infanta D.Branca ou à sua irmã, 

D.Sancha, abadessa do Mosteiro de las Huelgas, de Burgos. 

D. Manuel I beneficiou também o castelo – existe um belo marco dessa obra, a janela 

manuelina com remates renascentistas, na Torre Nova – e concedeu novo foral à vila, que ganhava 

maiores horizontes crescendo para além da cerca amuralhada. Centro de produtivo concelho agrícola, 

Campo Maior reflectia a prosperidade das suas terras na arquitectura urbana caracterizada por boa e 

nobre construção. Paulatinamente afastavam-se do castelo e da vila medieval os novos bairros de 

residência mais abastados, como refere Francisco Pereira Galego – no século XVI, contava já então a 

vila aproximadamente 3000 habitantes, ainda o bairro fidalgo se encontrava sob imediata protecção 

das torres castrenses; no século XVII o Largo do Terreiro rodeava-se de boas casas e lojas comerciais; 

a Praça Nova, a Canada e as zonas circundantes da Igreja de S. João e da Igreja Matriz marcaram 

as expansões setecentistas e oitocentistas mais notáveis; no nosso século, o crescimento segue o mesmo 

sentido, alongando-se em planos de maior horizontalidade. Impressiona o elevado número de edifícios 

com manifesta categoria estética – entre outros, o Solar Carvajal e Camaride e o chamado Assento, 

ambos setecentistas, e a casa setecentista da Canada, de vãos guarnecidos a granito e ferros forjados -

, assim como conjuntos urbanos de idêntico valor, como o do Largo da Câmara e do Pelourinho, para 

onde se entra por arco aberto sob o próprio edifício municipal. Está próxima a Canada, agora Rua 13 

de Dezembro, esplêndida colecção de casas enriquecidas por belas grades de ferro forjado em janelas e 

varandas de sacada. Noutras zonas da vila encontram-se dispersos mais ferros cujo número e 

qualidade artística justificariam livro condigno. 



A antiga matriz era a própria capela castrense, passando depois à de Nª S.ª da Expectação, 

grande templo de carácter populista e pelo povo construído de 1570 a 1646, tendo anexa uma capela 

forrada de ossos humanos, manifestação do pouco valimento dos corpos. 

Elevada sobre ruínas de outra igreja quinhentista, a de S.João Baptista é uma construção 

octogonal do tempo de D.João V e traçado de espírito classicista regional. Também a Igreja da 

Misericórdia, remodelada nos começos do século XVIII, e o convento franciscano de Santo António, 

com sua igreja e claustro, são obras arquitectónicas de considerar. Mas o grande monumento de 

Campo Maior é o castelo, que nas suas cicatrizes tem gravadas páginas heróicas e dramáticas da 

história da vila, situada num corredor natural de invasões. Longa é a lista de lutas e assédios 

sofridos, mas vale a pena referir os de maior incidência sobre a povoação e o próprio monumento 

militar. 

Em 1712 um grande exército espanhol comandado pelo marquês de Bay lançou sobre Campo 

Maior toneladas de bombas e metralha durante 36 dias, destruiu casas e igrejas, abriu brechas num 

baluarte por onde se infiltraram os assaltantes, que se retiraram por fim, sofrendo tremendas baixas. 

Ainda outro grande assédio teve lugar em 1811, com a 3ª Invasão Francesa, e de novo a 

praça resistiu tenazmente mais de um mês, até ser obrigada a capitular. Porém logo os Franceses 

fugiram à chegada de socorros luso-britânicos sob o comando de Beresford, que pelo feito ganhou o 

título de marquês de Campo Maior e a vila de «Leal e Valorosa». Esta batalha inspiraria uma balada 

a Walter Scott. Apesar de tantos golpes, o castelo mantém muito da sua grandeza e valor 

arquitectónico. 

A imaculada beleza da vila parece reflectir-se em Beatriz da Silva, aqui nascida em 1424. 

Viveu na corte de Espanha como dama de companhia de D.Isabel de Portugal e muito sofreu por ser 

bela virtuosa. Depois professou, fundou a Ordem dos Concepcionistas, e foi canonizada em 1976. 

( In – As mais belas Vilas e Aldeias de Portugal) 
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 II – Lendas  

 

Lenda: narrativa transmitida oralmente, de geração em geração, recorrendo ao maravilhoso. 

Deste modo, os factos reais transformam-se, graças à imaginação popular. Pode possuir um fundo 

histórico ou destinar-se unicamente à explicação de um facto histórico  

 

 

 LENDA DE NOSSA SENHORA DA ENXARA 

 

Diz a tradição que estava uma mulher da vila a lavar a roupa no rio, acompanhada por uma 

filha pequena. Andando a passo, a criança afastou-se para brincar, e, pouco tempo depois regressou 

trazendo um brinco em ouro que disse ter sido ofertado, para  brincar,  por  uma  senhora  muito  

bonita. 

        A mãe acompanhou a criança ao local onde esta disse estar a Senhora, e lá se deparou com a 

imagem de Nossa Senhora sobre uma pedra redonda que ainda hoje se encontra na capela. Espalhada 

a notícia do achado, a população acorreu em massa e devotamente transporta para a vila a Imagem, 

decidindo erigir uma capela na margem direita do rio, a meio caminho entre a citada pedra e a vila. 

Porém, todas as manhãs a imagem desaparecia e voltava a surgir sobre a pedra em que originalmente 

havia sido vista. Concluíram então ser esse o local escolhido para nele erguerem a Capela. 

 

 

 

 



 

TERRA DE CAMPO MAIOR 

 

 

Diz-se, desde tempos de antanho, que no Reino de D. Diniz, quando aquelas terras passaram 

para a posse de Portugal, o monarca mandou que edificassem um castelo, ali mesmo, para defender e 

dominar as fronteiras. 

Assim um grupo de fidalgos, encarregados de escolher o local ideal, acabou por encontrar um vasto 

terreno, que lhes pareceu óptimo, sob todos os aspectos, para a construção do castelo. 

       E um dos Fidalgos exclamou mesmo, apontando à sua volta: 

-Vêde! Que maravilha! É o Campo Maior que existe nestas redondezas. 

Não há outro mais adequado para o efeito. El-Rei optará pela nossa escolha!? 

E assim aconteceu, de facto, tal como reza a lenda velhinha. D.Diniz mandou erguer ali um poderoso 

castelo e passou a chamar à Povoação  a Terra de Campo Maior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

"AQUI SERÁ O NOSSO CAMPO MAIOR" 

 

 

Outra história lendária, também muito divulgada entre os amigos, refere-se ao facto desta 

região ser vítima de muitos assaltos, pela parte dos Mouros, mesmo depois de conquistada pelos 

Cristãos. 

         Deste modo, as famílias existentes na região passavam terríveis provações de terror e, muitas 

vezes, sofriam sérios dolorosos e fatais ataques. Resolveram, por isso mesmo, reuniram-se num local 

amplo, onde todos se pudessem albergar, segundo o velho ditado de que a união faz a força. E, de 

todos que se lançaram na aventura de escolher o sítio desejado, um delas foi mais feliz, ao descobrir 

um terreno magnífico, pela grandeza e pelo aspecto natural e paisagístico. 

Logo, chamou pelos outros: 

" Companheiros! Aqui será o nosso Campo Maior! Nele poderemos caber à vontade e dele faremos um 

reduto contra os nossos inimigos!" 

Foi unânime a aceitação das restantes famílias. E nasceu, pois, para o terreno encontrado e povoado 

(que depressa se começou a desenvolver) o próprio nome de Campo Maior. 

 

 

OUGUELA é uma aldeia que pertence ao Concelho de Campo Maior, Freguesia de São João 

Baptista, acerca da qual também se contam várias lendas. Eis algumas delas: 

 

 



LENDA DA PEDRA  

 

Além da lenda que está ligada à construção da Capela de Nossa Senhora da Enxara, há a 

registar uma outra relacionada com a mesma Santa que diz respeito à pedra redonda sobre a qual está 

assente, dentro da Capela a imagem Santa. 

          Diz o povo que quando não havia água nem chovia, se realizava uma cerimónia, um ritual em 

que os habitantes deitavam, por preces a pedra ao rio, para que a Nossa Senhora fizesse chover. Tal 

acontecia, procedendo-se então ao ritual inverso que consistia em retirar a pedra do rio, colocá-la 

novamente na Capela e sobre ela recolocar a imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LENDA DO TAMBORZINHO  

 

No campo militar, refere-se que, estando Ouguela cercada durante uma guerra, não se sabe 

qual, e não havendo possibilidade de contactar Campo Maior para pedir reforços, uma criança desceu 

pela figueira que se encontra ainda hoje pegada à muralha do castelo, transportando consigo a 

Bandeira e uma mensagem escrita. A criança que costumava brincar com um tamborzinho, conseguiu 

ultrapassar as linhas inimigas sem levantar suspeitas e correu até Campo Maior onde entregou a 

mensagem no hospital. 

        Esta lenda é hoje conhecida pela lenda do Tamborzinho e julga-se ter origem num facto real, não 

se conseguindo estabelecer a época em que o mesmo terá acontecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LENDA DA CRUZ DO GALINDO 

 

 

Conta a história que na era de 1475, Ouguela foi tomada pelos castelhanos, travando-se 

então uma célebre batalha entre Portugal e Castela, a batalha de Toro que permitiu o regresso à Coroa 

Portuguesa da Vila. 

          Esta batalha deu-se no lugar de Ouguela, entre João da Silva, camareiro-mor do príncipe 

D.João II e João Fernandes Galindo, alcaide-mor de Albuquerque, em Espanha. 

Do encontro morreram ambos, João Fernandes Galindo logo, e João da Silva aos vinte e oito dias 

depois, sem que houvesse mais derrame de sangue de ambas as partes.  

Diogo da Silva, bisneto de João da Silva, passando por Ouguela, mandou fazer a referida Cruz na 

Era de 1551, encontrando-se esta actualmente no museu de Elvas. 

Julga-se que esta Cruz estaria colocada perto da confluência do Abrilongo com Xévora, no local onde 

se teria travado o combate singular entre os dois capitães. O pedestal desta Cruz foi encontrado 

aquando da remodelação do castelo durante a recente década de 70. 

 

 

  

Lenda de Santa Beatriz da Silva 

 

No ano de 1424 na vila de Campo Maior, diocese de Elvas, nasceu Beatriz da Silva, filha 

dos senhores D. Rui Gomes da Silva e D.Isabel de Menezes. 

Por linha paterna era neta de Aires Gomes da Silva, primeiro alcaide-mor desta vila e por linha 

materna, neta de D. Pedro de Menezes, conde de Viana e primeiro capitão de Ceuta. Beatriz, era a 

segunda dos onze filhos deste casal profundamente religioso e dos quais recebeu uma sólida formação 

e devido à qual ela resistiu a tantas provações . 

     Na trágica manhã de 16 de Setembro de 1732 o palácio em que vivia assim como grande parte das 

casas desta vila, ficaram totalmente destruídas, devido à explosão do paiol do castelo, provocada por 

um raio. 

     Anos mais tarde, e por ocasião do casamento de D. João II de Castela com a infanta D. Isabel de 



Portugal, esta escolheu Beatriz para uma das suas damas, sendo ela a sua predilecta e melhor amiga. 

     Foi desta maneira que Beatriz trocou o seu lar calmo e recatado, por uma corte onde se vivia uma 

vida de luxo desmedido ao qual não estava habituada. 

E assim começou o seu sofrimento. Beatriz entrou na corte de Castela no esplendor da sua 

juventude e extraordinária beleza a qual aliada à sua rara discrição e realçada pela nobreza do seu 

nome, levou vários admiradores a pretender a sua mão e aos quais ela nunca correspondeu, o que 

provocou neles a inveja e os ciúmes. Sentimentos estes que os levaram a difamar Beatriz aos olhos da 

rainha, insinuando que o próprio rei se interessava por ela. Tanto bastou para que a rainha perdesse 

toda a confiança na sua dama e enlouquecida pelos ciúmes, certa noite ordenou-lhe que a seguisse, 

conduzindo-a a um local isolado do palácio e encerrou Beatriz num cofre lavrado para o efeito. Ali 

ficou Beatriz encerrada e mergulhada em trevas. Três dias passados, começou-se a estranhar a 

ausência de Beatriz, mas receando a ira da rainha, ninguém ousava perguntar por ela, até que D. 

João de Menezes tio de Beatriz o fez. 

     À pergunta, D. Isabel apenas disse «que viesse ver» e levou-o ao local onde a deixou encerrada, 

julgando encontrá-la morta. A rainha pasmou quando ao abrir o cofre a viu aparecer viva e ainda 

mais bela do que nunca e assombrada com o inesperado e temendo por haver procedido tão mal com 

quem tinha Deus do seu lado, deu-lhe licença de liberdade e autorizou-a a entrar no convento de S. 

Domingos em Toledo. Diz a lenda, que enquanto esteve encerrada no cofre, rezou com tanto fervor à 

Mãe do Céu que de súbito a sua prisão se iluminou e Nossa Senhora lhe apareceu com o Menino nos 

braços. Vestia de branco, tendo por cima um manto azul e ali lhe revelou a missão para que Deus a 

destinara. Deveria fundar uma ordem religiosa em honra do Coração Imaculado e as suas filhas 

deveriam usar um hábito igual ao que ela vestia. 

     Beatriz da Silva deu finalmente entrada no convento de S. Domingos em Toledo, onde depois de 

alguns contratempos a que foi sujeita, conseguiu, com a ajuda da rainha Isabel a Católica mandar 

construir o primeiro convento da Ordem das Concepcionistas. A sua morte deu-se entre 1490 e 1491, 

dez dias após a publicação da bula de Inocêncio VIII com a aprovação da Ordem. 
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 III – Quadras de Campo Maior  

Quadra: poema com quatro versos, de origem popular, com finalidade lúdica ou satírica, recorrendo a 

repetições e  rimas, de forma   a facilitar a sua memorização.  

 

Na feira do São Mateus 

Muita coisa lá se faz 

Uns arranjam rapariga 

Outras ficam sem rapaz 

 

O Senhor da Piedade 

Tem vinte e quatro janelas 

Quem me dera ser pombinha 

Para poisar numa delas 

 

Já Elvas se está queixando 

Que não tem moças formosas 

Chega-se a Campo Maior 

Até as silvas dão rosas 

 

Ao Senhor da Piedade 

Pró ano hei-de lá ir 

Pouco lhe vou levar 

Muito lhe vou pedir  

Vejam lá se  

gostam desta combinem com  

as raparigas 

E façam as nossas festas  

 

Que lindas florinhas 

Mas que lindas que elas são 

Até parece mentira 

Serem feitas ao serão 

 



Campo Maior é minha terra 

Falo nela com lealdade 

Pois é nela que eu penso 

 Com muita saudade 

 

Ó  belo Campo Maior, 

Está toda feliz, 

Apreendam lá esta moda, 

Feita pelo João Luís. 

 

Campo Maior terra linda, 

Como outra não há igual, 

Esta terra é a rainha , 

Na Raia de Portugal. 

 

Campo Maior tão velhinho, 

Às portas tens um brasão, 

Tu recebes com carinho, 

A todos sem distinção. 

  

Se queres sentir alegria, 

Chega-te a Campo Maior, 

Lindas fontes de água fria, 

Caras mais lindas que o sol. 

 

Campo Maior minha terra, 

Terra de encantos sem par, 

Teus encantos e recantos, 

São difíceis de igualar. 

 

 

 

 

 



Adeus monte de defesa,  

Tão branquinho exposto ao sol, 

minha mãe é camponesa 

Eu sou  de Campo Maior 

 

Moças de Campo Maior,  

Vão bailar para o castelo 

Todas levam na cabeça, 

O seu lencinho amarelo. 

 

Sou filha de gente pobre, 

Tenha a minha opinião, 

Nascida em Campo Maior , 

Baptizada em São João. 

 

 Em Campo Maior se colhe, 

O alecrim às paveias, 

O amor é como o sangue, 

 que corre nas nossas veias 

 

Se fores a Campo Maior , 

Traz de lá uma camponesa, 

Que saiba cantar às saias, 

E não tenha a fala presa. 

 

Campo Maior que bem cantas, 

As saias à desgarrada, 

Ouvem-se belas gargantas 

À noite e de madrugada. 

 

 

 

 

 



As saias da minha terra, 

Cantadas por sangue novo, 

São este lindo cantar, 

Das nossas festas do povo. 

 

O bater da pandeireta,  

Não tem nada que saber,  

É mexer com a mão direita, 

 E com a esquerda bater 

 

Abalaste para a ceifa 

 Para lá de Campo Maior, 

Bordei-te um lenço encarnado, 

Para limpares o teu suor. 

 

Gostava de ser poeta 

Era essa a minha paixão 

Mas tenho a raiz guardada 

Dentro do meu coração. 

 

Minha mãe coitadinha 

Não tem pão pra me dar 

Dá-me beijos  coitadinha 

E depois põe-se a chorar. 

 

Engraxador na rua, 

Rei sem trono. 

Entreguei o fato ao dono  

E a miséria continua. 

 

 

 

 

Ó papagaio, papagaio que vida é a tua? 

Como é possível uma vida em 4 tábuas? 



Eu divulgarei  

As tuas mágoas 

 

O pouco que Deus nos deu 

Cabe numa mão fechada, 

O pouco com Deus é muito 

O muito sem Deus é nada. 

 

Pelo céu vai a nuvem 

Todos dizem: - Bem na vi! 

Todos falam e murmuram  

Ninguém olha para si. 

 

Coitado do mentiroso 

Mente uma vez mente sempre 

Inda que fale verdade  

Todos lhe dizem que mente. 

 

Quero cantar, ser alegre, 

Que a tristeza não faz bem; 

Inda não vi a tristeza 

Dar de comer a ninguém. 

 

 

À beira de água morar; 

Quem tem sede  

vai beber,  

Quem tem calma vai nadar. 

 

 

 

Ó minha mãe, minha mãe, 



Ó minha mãe, minha amada,  

Quem tem uma mãe tem tudo,  

Quem não tem mãe não tem nada 

 

 

 A BARCA BELA 

Quem quer ver a barca bela 

Que se vai deitar ao mar? 

Nossa Senhora vai nela, 

Ao Anjos vão a remar! 

 

São Vicente é o piloto,  

Jesus Cristo o general. 

Que linda bandeira levam! 

Bandeira de Portugal! 
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 - Minguante de Janeiro, corta o madeiro. (Janeiro) 

- Fevereiro engana as velhas ao soalheiro. (Fevereiro) 

- Fevereiro afogou a mãe no ribeiro. (Fevereiro) 

- Quando não poda até Março, vindima no regaço. (Março) 

- Março marçagão de manhã Inverno, à tarde sol de Verão. (Março) 

- Em Abril águas mil. (Abril) 

- Uma água de Maio e três de Abril valem por mil. (Abril) 

- Em Maio verás a água com que regarás. (Maio) 

- Água de S. João tira azeite e vinho e não dá pão. (Junho) 

- Quem trabalha em Julho para si trabalha. (Julho) 

- Quem em Agosto ara, riquezas prepara. (Agosto) 

- Pelo S. Mateus pega no arado e lavra com Deus. (Setembro) 

- Outubro chuvoso faz ano venturoso. (Outubro) 

- Novembro à porta, geada na horta. (Novembro) 

- Tudo se quer a seu tempo e os nabos pelo Advento. (Dezembro) 
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V- Provérbios  

Provérbio: também conhecido por ditado popular, é uma frase, sob a forma de máxima ou sentença, 

que encerra uma moral, sendo transmitida de geração em geração pela via oral. 

 

- Quem canta seus males espanta. 

- Quem não vive para servir, não serve para viver. 

- Se fizeres um favor, não o recordes; se receberes um favor, nunca o esqueças. 

- Ao menino e ao borracho, põe-lhe Deus a mão por baixo. 

- Quem não deve não teme. 

- Quem cala consente. 

- Diz-me com quem andas e direi quem és. 

- Quem muito fala pouco acerta. 

- Quem dorme no mesmo colchão, acorda com a mesma opinião. 

- Chuva ao meio-dia é para todo o dia. 

- Quem nasce torto tarde ou nunca se endireita. 

- A galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. 

- Grão a grão enche a galinha o papo. 

- Mais vale prevenir do que remediar. 

- Não guardes para amanhã o que podes fazer hoje. 

- Quem espera desespera. 

- Saber esperar é uma virtude. 

- Faz bem e não olhes a quem. 

- O crime não compensa. 

- Nunca é tarde para aprender. 



- Devagar se vai ao longe. 

- Quem muito dorme pouco aprende. 

- Gato escaldado de água fria tem medo. 

- Quando a esmola é grande o pobre desconfia. 

- Nunca peças a quem pediu, nem sirvas a quem serviu. 

- Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. 

- Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. 

- De pequenino se torce o pepino. 

- Quanto mais alto é maior é o tombo. 

- Guarda de comer e não guardes que fazer. 

- Deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. 

- Não se apanham moscas com vinagre. 

- Levar a água ao seu moinho. 

- Mais vale o pouco certo do que o muito incerto.  

- Mais vale tarde do que nunca. 

- Não deites pedras em seara alheia. 

- Todos temos telhados de vidro. 

- Não cuspas para o ar que te pode cair em cima. 

- Quem dá aos pobres empresta a Deus. 

- Mocidade ociosa traz velhice vergonhosa. 

- O filho que amargura os pais, jamais conta com ventura. 

- Quem sai aos seus não degenera. 

- Roupa branca em Janeiro é sinal de pouco dinheiro. 



- O que não vai para a eira vai para a feira, o que não vai para a vaca vai para a saca. 

-Burro velho não aprende linguagem. 

-Quem tudo quer tudo perde. 

-Deitar cedo e cedo erguer da saúde e faz crescer. 

-Não faças mal à espera que te venha o bem. 

-Vozes de burro não chegam ao céu. 

-A mentira tem perna curta. 

-Março marçagão manhã inverno e a tarde verão. 

-O bom filho a casa volta. 

-Filho de peixe sabe nadar. 

-Tantas vezes vai o balde ao fundo do poço até que lá fica. 

-Dias de Maio dias de amargura ainda não é de manhã já é noite escura. 

-Quem lhe dói o dente procura dentista. 

-Quem dá o que tem a pedir vem. 

-Os ovos da minha galinha são melhores que os da minha vizinha. 

-Não sirvas a quem serviu nem peças a quem pediu. 

-Sai de casa envergonhei-me vim para casa e remediei-me.  

-Cavalo dado não se lhe olha o dente. 

-Quem foi ao mar perdeu o lugar. 

-Encomendas sem dinheiro esquecem o passageiro. 

-Por culpa de alguém não se fia a ninguém. 

-Gato escaldado de água fria tem medo. 

-Gato miador ruim caçador. 



-Cão que ladra não morde. 

-Ruim é o homem que se atira a carne e não a come. 

-Os homens são como os cães de caça são todos da mesma raça. 

-São como os cães de horta nem comem nem deixam comer. 

-A pouquito, a pouquito enche a galinha o papito. 

-Quem cala consente. 

-É carnaval ninguém leva a mal. 

-Quem cedo endentesse cedo ermanece.  

-Quem desdenha quer comprar. Sempre assim ouvi dizer.  

-Corpo grande alma de pau. 

-Casa de ferreiro espeto de pau. 

-Espelho da rua tição de casa. 

-As pragas são como as procissões de onde saiem é para onde recolhem.  

-Quem semeia ventos colhe tempestades. 

-Depois da tempestade a bonança. 

-Erva ruim não a queima a geada. 

-Cada um só colhe aquilo que semeia. 

-Só vez os copos que eu bebo mas não vez os tombos que eu dou. 

-São como os burros de Borba acarretam vinho e bebem água.  

-O último a rir é quem ri melhor. 

-Gaivotas em terra sinal de tempestade. 

-O trabalho do menino é pouco e quem o desperdiça é louco. 

-Ao menino e ao borracho põem-lhe Deus a mão de baixo. 



-Diz me quem és e direi te eu quem sou. 

-Amigo verdadeiro vale mais do que o dinheiro. 

-Dinheiro compra pão, mas não compra a gratidão. 

-Dinheiro emprestado, anda mal parado. 

-Na casa onde não a pão todos brigam e nenhum tem razão. 

-Amor com amor se paga. 

-Filho sem dor, mãe sem amor. 

-Mãos frias coração quente amor para sempre. 

-Quem vai a guerra dá e leva. 

-No dia de S. Martinho vai a adega e prova o vinho.  

-Ovelhas não são para matos à uva.  

-Quem torto nasce tarde ou nunca se endireita. 

-Galinha de campo não quer capoeira. 

-Não ponho a carroça a frente dos bois. 

-Filhos criados trabalhos dobrados. 

-Não há atalho sem trabalho. 

-Por morrer uma andorinha não se acaba a primavera. 

-Cada macaco em seu galho. 

-Quem anda à chuva molha-se. 

-Guardo o melhor tição para o mês de S. João. 

-Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão. 

-Quem dorme no mesmo colchão apanha a mesma opinião. 

-Quando nasce a panela nasce o testo para ela. 



-Se queres criar boa fama deita-te a dormir. 

-Se tens frio tapa - te com a capa de teu tio. 

-Com as botas de meu pai sou eu um homem. 

-Quem não se sente não é filho de boa gente. 

-Quem chouriço come e porco não tem de algum lado lhe vem. 

-Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. 

-Quem mal faz às costas o traz. 

-Quem dá o que pode a mais não é obrigado. 

-Quem muito dorme pouco aprende. 

-Quem muito mel tem até às colheradas o come. 

-Não faças mal às atenças que te venha bem. 

-Se boa cama fizeres nela te deitarás. 

-Vamos indo com o que vamos engolindo. 

-O maior cego  é aquele que não quer ver. 

-Presunção e água benta cada um toma a que quer. 

-Para bom entendedor meia palavra basta. 

-Quando a esmola é muito até o santo desconfia. 

-Amigos por dinheiro é engano por inteiro. 

-Apanha-se mais de pressa um mentiroso que um coxo.  

-Quem corre por gosto não cansa.  

-Água mole em pedra dura tanto bate ate que fura. 

-Filho és pai serás conforme fizeres assim acharás.  

-Diz o taxo para a sertã chega-te para lá não me mascarres. 



-A fama é do pardal mas todos comem o trigo. 

-Mesa sem pão, mesa de cão. 

-Mesa sem pão, mesa de vilão. 

-Muito riso pouco siso.  

-Não te rias do mal do teu vizinho que o teu vem a caminho. 
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 VI - Poemas 

A vida dá tantas voltas 

Quem havia de dizer 

Nesta etapa da minha vida 

A lição venho aprender. 

 

A decisão p'ra Academia 

Foi uma grande confusão 

A Rita dizia sim 

A Lourdes dizia não. 

 

Depois dos prós e os contras 

Tomámos a decisão 

Serve-se o almoço a correr 

P´ra não faltar à lição. 

 

Maria de Lourdes Silva Furtado Pinheiro  

Publicada por Academia de Aprendizagem e Cultura em 17:38 0 comentários  

Etiquetas: poesia  

 

 

 

 

http://academiaaprendizagemcultura.blogspot.com/2008/06/poemas-de-final-de-ano-2.html
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=7730365898568744373&postID=776970476338018780
http://academiaaprendizagemcultura.blogspot.com/search/label/poesia


 

 

 

 

 

 

V
II

  -
 P

oe
m

as
 d

e 
fi

na
l  

de
 a

no
 

http://academiaaprendizagemcultura.blogspot.com/2008/06/poemas-de-final-de-ano.html
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 VII  - Poemas de final de ano  

Durante a viagem de final de ano foram lidos ou cantados alguns versos feitos por participantes na 

Academia. Estes são da autoria de D. Cristiana Gama Guerra. 

1. 

Ainda bem que já temos 

No nosso Campo Maior 

Uma bela Academia 

Universidade Sénior. 

2. 

Para os senhores professores 

Hoje, dia de Camões, 

O nosso agradecimento 

e as nossas felicitações. 

3. 

Temos no nosso blogue 

Informática a fundo 

Em menos de oitenta dias 

Damos uma volta ao mundo. 

4. 

Amar a língua materna 

É lermos cada vez mais 

Camilo, Pessoa ou Eça 

Ou mesmo os policiais. 

5. 

Cuidados paliativos 

Missão de humanizar 

Grandes males grandes remédios 

Para a dor suavizar. 

6. 

Com tela, pincéis e tintas 

Gosto tanto do que faço 

O meu sonho é ser Malhoa 

Ou quem sabe, até Picasso. 

7. 

http://academiaaprendizagemcultura.blogspot.com/2008/06/poemas-de-final-de-ano.html


O meu pratinho tão velho 

Estalado que nem um ovo 

Tratadinho, restaurado 

É agora um prato novo. 

8. 

A primeira descoberta 

Nas nossas lições de História: 

Vestígios do calcolítico 

No alto de Santa Vitória. 

9. 

Acampamento romano 

Chamado Campus Major 

Teria sido a raiz 

Do nome de Campo Maior. 

10. 

Do nosso rei D. Dinis 

À Guerra Peninsular 

Foi o percurso de um ano 

Que estamos a festejar. 

11. 

Duas rosas eu escolhi 

No jardim pela manhã 

Uma para a Umbelina Mata 

Outra para Emília Marchã. 

12. 

Quis trazer do meu quintal 

Flores de malvarisco 

Para oferecer ao casal 
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VIII - Campo Maior 

«Em Campo Maior 

vila do alto Alentejo 

Planície trigais, 

cercada de boa terra de afamados olivais, 

onde me vejo e revejo neste meu lindo Alentejo onde nasceram meus pais, 

Porém numa casa velha na piçarra do castelo, 

velha mas branquinha e bela, 

onde eu tive uma varanda no lugar de uma janela, 

e nas traseiras da casa, 

onde o sol batia em brasa, 

 havia a dita varanda, 

onde em noites de verão e tardes de sol de inverno, 

batia o meu coração com quem está no inferno,  

inferno sim mas de prazer, 

pois passo agora a dizer que aquilo que então sentia, 

dera-me tanta alegria. 

Tanta força para viver, 

e nessa bela varanda virada ao sol nascente , 

havia vida, 

havia gente,  

gente que chorava, 

gente que ria , 

gente que por demais conformada com a miséria que havia, 

debruçadas na varanda, 

havia vasos de lata enfeitados com flores das mais variadas cores,  

fazendo então parecer que eu estaria a viver num jardim de nobres senhores, 

ou num palácio dentro de nobre castela, 

se José Régio disse então, 

que tinha por diversão uma pequena varanda diante de uma janela, 

toda aberta ao sol que abrasa,  

ao frio que dói e gela, 

ao vento que anda e sarabanda em redor da sua casa, 



 porque não poderei eu dizer, 

 que Campo Maior, 

 vila do alto Alentejo, 

 planície trigais , 

 cercada de boa terra de afamados olivais, onde me vejo e revejo nesse meu lindo                                                     

Alentejo onde nasceram meus pais, 

Também tive uma varanda numa casa velha mas bela, 

mas como vento ciranda  vida de pobre dezanda e tantas vezes sarabanda,  

não pode ter uma janela, 

mas em frente à pobre casa, 

uma bela torre se erguia com traços de fidalguia,  

lá bem no alto uma janela, 

uma janela Manuelina,  

onde esta pobre menina em sonhos e fantasia aquela torre subia, 

debruçava-me à janela, 

resplandecia  alegria, 

bela janela arrendada em frente da pobre casa, 

A onde quase sempre a brasa era fogueira apagada,  

mas a menina sorria e guarda no coração aquela recordação, 

e hoje com uma certa nostalgia, 

conto através da poesia, 

a história que será lenda dessa pequena varanda,  

onde o sol batia em brasa, 

onde o vento ainda anda e sarabanda e ciranda ao redor da velha casa.” 
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IX - Hino de Campo Maior 

 

A Minha terra é Campo Maior,  

Não há no país para mim outra melhor, 

Ó linda terra terra abençoada, 

quando penso em ti 

não sei pensar em mais nada. 

 

Tens raparigas que são bem formosas 

 parecem escolhidas de um bouquet de lindas rosas 

 outras ainda perfeitas moçoilas 

 de vestes garridas semelham rubras papoilas. 

 

Campo Maior meu torrão abençoado 

São felizes os que  vivem sob esse teu sol doirado 

Campo Maior foi teu nome inicial 

Me quis Deus que tu crescesses 

Para seres grande em Portugal 

 

O teu castelo é dos mais formosos 

E foi reforçado em tempos mais revoltosos 

Campo Maior toda gente o diz 

Tens orgulho em ser o celeiro do País 

 

Na minha terra o trabalhador 

Trabalha cantando d manha ate ao sol pôr 

Sulcando os campos à charrua atento 

Nem que esteja frio, faça chuva ou haja vento 

 

As raparigas são de igual teor 

Ou não fossem elas filhas de Campo Maior 

Há nas vindimas quem as quer ouvir 

Entoando rimas colhem cachos a sorrir 

 

Campo Maior meu torrão abençoado 



São felizes os que vivem sob esse teu sol doirado 

Campo Maior foi teu nome inicial 

Mas quis Deus que tu crescesses  

para seres grande em Portugal. 
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-Por determinação de Afonso» X, Rei de Leão, Campo Maior foi doada pelos «homens bons» 

do Concelho de Badajoz, ao Bispo desta Cidade, em 1255. 

-Campo Maior foi elevada à categoria de Vila a 31 de Maio de 1255. 

-Em 1297 Campo Maior entrou no domínio Português juntamente com Olivença e Ouguela, 

conforme acordo entre D.Dinis, Rei de Portugal e D. Fernando IV, Rei de Leão e Castela. 

-O Convento e Igreja de Santo António começaram as obras em 1545 e acabaram em 1609. 

-A Igreja Matriz de Campo Maior começou a ser construída em 1570 e só foi concluída em 

1645. 

-Em 1732 uma faísca caindo sobre o paiol situado no castelo, originou de 5743 arrobas de 

pólvora e 4800 granadas originando a queda de 836 prédios dos 1076 existentes. 

-A Igreja de São João Baptista foi mandada construir em 1734. 

-Os últimos três condenados à morte foram executados na Vila em 1859. 

-A «Cólera morbis» em 1865, durante cerca de dois meses e meio, mata em campo Maior uma 

média de duas pessoas por dia. 

-A Câmara Municipal  defende a divisão  da Godinha, em 1871, em talhões de cerca de cinco 

alqueires de terra, que sorteia a entrega gratuitamente a mais de 1300 chefes de Família. 

-A Praça de Touros da Enxara foi inaugurada em 1881. 

-A Herdade de Nossa Senhora de Enxara esteve fechada ao culto desde 1919 a 1970. 

-Já a Vila de Campo Maior era iluminada a luz eléctrica, quando muitas Cidades ainda o 

não eram. 

-Entre 1921 e 1934 existiram dois jornais em campo Maior - « O CAMPOMAIORENSE» e  

«O NOTÌCIAS DE CAMPO MAIOR». 

-Em 1923, deslocaram-se a Campo Maior, integrados no Programa das Festas, 2 aviões do 

Grupo de Esquadrilha da Aviação República instalada na Amadora, que tiveram como campo de 

aterragem o antigo Rossio. 

-Desde 1923 até 1985 realizaram-se 16 Festas do Povo, respectivamente em 1923 – 1927 – 

1936-1937 – 1938-1939 – 1941-1944 – 1952-1953 – 1957- 1964-1965- 1972- 1982 e 1985.  
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