
Dicionário Alentejano 

 

Palavras e Expressões Populares Alentejanas (exp.) 

……A 

A gente- Nós  

Atalicar – Provocar, atiçar 

Abalou – Foi embora  

Apoquentado – Preocupado 

Alvanéu – pedreiro , const civil  

Arretalhar – Dar um corte com a faca, normalmente em azeitonas e castanhas 

Andar à unha – andar em desavenças, desentendido  

Abuínha – Borboleta pequena  

Assarapantada – Assustada, confusa 

Avondo – já chega .  

Adrego – Por acaso  

Aventar – Jogar ao vento, atirar 

Aporrinhado– Chateado, incomodado  

Ainda bem não – quer dizer outro dia 

Azelha – Sem jeito, pouco habilidoso  

Assomar – Espreitar –  

Azogue– iman 

Andava à cata da mulher – anda á procura 

…..B 

Barafunda – Confusão . 

Bodega – Coisa sem utilidade   

Brilhol – Fartura (massa frita)  

Bem esgalhado– bem feito  

Bem amanhado – Bem arranjado, bem tratado (exp.): esta horta tá bém amanhada 

Bilha – Qualquer vasilha  

Baboso/Embabosado – parvo, estupido 

Bêços– lábios    



Bolegar ou andar ao bolego – significa lutar – era usada na zona deMertola e tambem na zona 
de Serpa 

Carraspana – Resfriado (Ex: Esta noite apanhei uma grande carraspana= apanhei muito frio)  

Coirão – Que não gosta de trabalhar 

Cafei-café .  

Canzuada – Vários Cães 

Canseira – Trabalheira, trabalho difícil  

Cachaporrada– Estalada, murro, etc  

Chapada – Estalada (exp.)Levas uma chapada 

cadinho – um bocado, só um pouco (exp.) dá-me um cadinho de pão  

Calhando – Talvez 

……D 

Dar vazão – Chegar para as encomendas  

De má rês – pessoa imprestável e ou perigosa-de má raça  

Desmangaritado – partido  

…….E 

Esrtabordar – Transbordar  

É só fezes – (exp.)é só problemas 

Esterqueira-Estrumeira – lugar de lixo 

Embaçado – Engasgado 

Estrambelhádo – Meio doido –  

Escancaráda (porta) – Toda aberta  

Esgroviada – Pessoa alvoraçada (Mulher) 

Esbrazeádo – Que sente muito calor  

Encanfuado – Escondido 

pocilga – casa de porcos  

Enfardar – Comer, levar porrada – (Exp.) Já tás a enfardar 

Escampou= Parou de chover  

Enxovalhado – Amarrotado, desrespeitado  

Esgravatar– Pequenas escavações que alguns animais domésticos fazem com as patas . 
Escampar – cessar de chover 

Emparvatado– parvo, estupido  



Extroviado– maluco 

……F 

  

Furgoneta – Carrinha 

Farrapo –Pedaço de pano  

Foi enxogado – (exp.)  

Foi malhado – levou pancada 

Fazer das tripas coração– (exp.)suportar com paciência 

Fezes – Problemas, chatices  

……G 

Grande Lesma –(exp.)  

fracalhote,muito lento  

Ganfar – Roubar 

Gravançada – Cozido grão  

Girolmo – Jerónimo 

Grande 31 – (exp.)Grande problema  

Galdéria – Mulher mal comportada 

Ganir – Ladrar –  

gajo/a/– tipo, fulano (exp.) este gajo é maluco) 

……H 

Havera – Haver  

Hoje tas cô oureão– hoje estás mal humorado 

……I 

. Inda tás aí ? – (exp.)Ainda aí estás ?  

Irmões – Irmãos  

vai gaspiado – vai muito rápido 

Intricante– prevericador, intriguista  

……J 

  

Já vens a dar fé – (exp.) feito curioso 

Já me tás a fazer passar da cornadura – Estou a ficar sem paciência (exp.)  



Já tás com a cabeça aos bacos– já estás a inventar, ou a propôr algo sem sentido 

Já chega – Tem ávondo  

……L 

lête-leite .  

Lá vai de chocalho a bordão – A andar desengonçado  

Loiseiro– pessoa que conta muitas graçolas, ou que aborda as coisas com alguma graça 

……M  

Maniento – Vaidoso, pessoa com ar importante 

Mangação- Brincadeira (estás sempre a mangar = estás sempre na brincadeira) 

Mal criado – Mal-educado 

Magana – Mulher velhaca, trapaceira  

Maltês – Homem que não para em casa 

Manganão– Homem grande, homem de má índole .  

Marrafa – Risco no cabelo depois penteado  

Mudar a água às azeitonas – Urinar 

Mijar – Urinar 

Monturo de lenha – monte de lenha  

moço – rapaz 

Más mole cum figo– pessoa pouco activa  

Magana– espertalhona 

  

……N 

Na te entéras – (exp.) Não sabes?  

Na te rales – ( exp.) não te preocupes 

Na paras na canastra – (exp.) não estás sossegado – não consegues estar parado  

Na paras em ramo verde- (exp.) não está sossegado – não consegue estar parado 

Na quer as sopas – (exp.) Quando se está a tentar fazer alguma coisa e não se consegue  

Na dá conta do recado – (exp.)Não consegue tratar das tarefas que se propôs 

Pôr-se à coca – ficar atento  

pôr-se na alheta – fugir, escapar-se 

Não vale um chocalho d´erva – Não vale nada   



……O 

Ontágora = há pouco tempo atrás 

…….P 

.Pantemineira= Aldrabona, mentirosa  

Pêxe – Peixe .  

Poio, Bosta – Excremento 

já tenho pa me remediar – (exp.) Já tenho que chegue por agora  

Pinico – Bacio , penico . 

Penceleta – Peq. pincel . – Pranta aí = coloca a  

Peganhoso – Que gosta de se meter com os outros, provocante 

Pertechinho – Perto, próximo  

Pelam-se por ler isto – gostam de ler isto (exp.)  

Prantei aqui – (exp) coloquei aqui …. 

Pinguela – Pequena ponte sobre um barranco ou ribeira  

Posaloza – A Borboleta  

Pastelão – pessoa pouca activa  

……R 

Ribanceira – Barranceira ., Barranco 

Rodilha – Guardanapo   

  

……S 

São mais que muitos- (exp.) são muitos Se bem calha – (exp.) provavelmente 

Suador de pêto – acasalar, excitar  

Sombrinha – Chapéu de chuva 

Se calhar – talvez  

……T 

Tremera – Nervoso  

Tanganho – Pauzinhos 

Tamos cagádos – (exp.) usada quando as coisas não correm bem  

Tá lé a Tontaria – (exp.) quando não concorda com o que se disse 

Tá lé o esparragado – (exp.) Alvoroço – Confusão – barulho  



Tô de pau feto – (exp.)Estou excitado 

Trempe – Acessório em ferro para colocar as panelas ao lume  

Tás a mangar – (exp.)Não está a falar a sério 

Tá fazendo ronha – (exp.) Não está a aproveitar o tempo, finge que faz  

Tá lé a lengalenga – (exp.) Quando se repete, enfadonho  

Tá fêto mariola – (exp.) Está feito brincalhão  

Tanta porquera – muita porcaria 

Tanta familia – Muita gente  

Tel Nei a Moinha- ai que chatice 

Tém ávondo – Já chega  

Taronja – Meio tonta  

Tarroera – barreira 

Tá mangando comigo – está brincando  

tá uma grande calma -(exp.) para referir que está muito calor 

……U 

Untar o pão – Barrar o pão .  

……V 

Viu uma data deles – (exp.)viu muitos 

Vais ter um lindo enterro – (exp.) não ter êxito  

Velháca – má  

Vazar a bolsa – Ejacular  

Vou-me assacudindo – Vou-me embora  

……X 

Xumela – Almofada 


