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     No âmbito da disciplina de Oficina Criativa, os professores pediram-nos para elaborar 

entrevistas sobre usos, costumes e tradições de antigamente.  

     Eu sou o GUILHERME ESTEVÃO, do 6ºA, e foi esta a entrevista que fiz ao meu 

avô, Carlos… 

 

 



 

 

 

 

 

 



     Eu sou o TOMÁS SANTOS, também do 6º A, e foi esta a entrevista que fiz à minha 

bisavó, Lúcia… 

  
 

Como se chama e que idade tem?  

Eu chamo-me, Lúcia Nunes de Almeida e tenho 87 anos. 
 

Onde é que nasceu? 

Eu nasci na Póvoa, concelho da Pampilhosa da Serra. 
 

Quantos filhos tem? 

Tenho um, o teu avô Carlos. 
 

Quais são as suas comidas favoritas? 

As minhas comidas favoritas são a Chanfana, o Maranho e também gosto muito 

de Leitão. Em relação aos doces, gosto de Arroz Doce como faziam 

antigamente. Também gosto de Filhós Espichadas. 
 

O que a fazia mais feliz no seu tempo? 

O que me fazia mais feliz eram os bailes, na rua, com homens a tocar guitarra e 

harmónio. Todos dançávamos e havia muita alegria na aldeia. 
 

Quais eram as suas brincadeiras em criança? 

Os meus pais iam para a horta trabalhar e levavam-nos numa cesta ou ao colo 

para estarmos sempre perto deles enquanto trabalhavam. Brincávamos muitas 

vezes com pedritas. Após os meus 10 anos, já ajudava nas lides de casa e na 

horta.  
 

 



Ainda se lembra de alguma história antiga? 
 

Eu sabia muitas histórias, que aprendi com a minha mãe, mas, com o tempo, 

fui-me esquecendo. Tenho ideia de um conto que se chamava “Conto da 

Branca Flor”. A minha mãe dizia assim: “Se eu vi a Branca Flor ou se a Branca 

Flor me viu a mim, Deus me valha aqui!”. 

Eram muitas histórias e contos que contavam às crianças do meu tempo. Ainda 

hoje existe uma frase conhecida pelas terras do concelho da Pampilhosa que é 

assim: “Vamos todos como os da Póvoa”. 

 

 
Casa da bisavó Lúcia - Póvoa, Pampilhosa da Serra 

 

Sabe ler e escrever? 

Não sei ler nem escrever. 
 

Então como é que fazia para não ser enganada quando lhe pediam para 

assinar papéis? 

Como eu não sabia ler nem escrever, carimbava com o dedo molhado em tinta 

preta. Quando precisava de assinar algum papel importante, levava sempre 

alguém que soubesse ler e me explicasse o que é que lá estava escrito. 
 

Como é que comemorava o Natal? 

Juntávamo-nos em família. Comíamos, bebíamos e brincávamos.  

Havia alturas que nos juntávamos em algumas casas e fazíamos bailes à luz da 

candeia. 
 

O que é que comiam na noite de Natal? 

Chanfana no forno feita numa caçarola de barro, maranhos, sopa de grão e 

filhós. 

 



E na Páscoa? 

Na Páscoa, havia a matança do porco e as comidas eram todas feitas à base do 

porco. 
 

Quais são os seus desejos para o meu futuro? 

O que eu mais desejo é que sejas sempre um bom rapaz, que te faças um 

homem, que sejas amigo e educado, que estudes para um dia teres um 

trabalho e que te lembres sempre de mim. 

 

Obrigado bisavó Lúcia por aceitares a minha entrevista! 

Deixo-te um abraço! 

 

 

 
 

 


