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“Devendo aos quatro elementos,
O vir a ser o que sou,

Sempre recebo mau pagamento,
Da gente com quem me dou.

Sou abafado, e depois
Num cárcere me vão pôr,
Onde não mudo a figura.
Mas do rosto mudo a cor.

O povo me busca,
Pois necessita de mim,

Tive criação aos murros,
Levo facadas no fim.”

R.: O pão (a amassadura, a cozedura e o corte com a faca).

“O que é que se corta,
Para não faltar?”

R.: O pão.

“Quem é que
Quando tem água, bebe vinho

E quando não tem água, bebe água?”
R.: O moleiro.

“O que é que anda, anda,
Tanto anda e nunca

Chega a casa do vizinho?”
R.: O moinho.
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“Entra como ovo
E sai como neve.

O que é?”
R.: O grão de milho.

“O que é que,
Quanto mais quente está, 

Mais fresco é?”
R.: O pão.

“Eu tenho uma enxada
Duas pás e uma foice.

Quantas ferramentas, eu tenho?”
R.: São duas.

“Feminina como sou,
milhões de bocas sustento,
mas é tal o meu tormento,
que sempre ralada estou.

Dão-me murros
e eu não dou um só ai,

nem mostro medo,
de água e fogo
não me arredo.

Tudo sofro com prudência,
mas se me falta a paciência,
só comigo é que me azedo.” 

R.: A massa do pão.
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“Na água nasci,
Na água me criei,

Mas se me lançarem à água,
Morrerei.”

R.: O sal.

“Todas as mães têm,
Sem ele não há pão,

Desaparece no Inverno,
Aparece no Verão.”

R.: O til.

“O que é que
Corre o terreno inteiro

Sem se mexer?
R.: A cerca.

“O que é que é,
Adivinha se puderes,

É redonda como uma bacia, 
Rasa como um prato,

Mas nem todos os rios do mundo 
Poderiam enchê-la de fato.”

R.: A peneira.

“Verde esverdinhado,
entre as pernas apertado.”

R.: Vassoura ou vassoiro de giestas para
raer/varrer o forno.
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“Eu trabalho noite e dia,
Se me derem de comer,
Nos dentes quero água,

Na boca de comer.”
R.: O moinho.

“Qual é a boca
Que se enche de comida,

Mas não come?
R.: O forno.

“Porque é que a batata
E o pão,

Não se entendem?”
R.: Porque o pão é francês e a batata é inglesa.

“Redondo,
Redondinho,

Como a pedra
De um moinho.

O que é?
R.: O queijo.

“O que é que salta,
Dá um espirro

E vira pelo avesso?”
R.: A pipoca.
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“Tenho 32 moinhos,
Todos à uma a moer,

E uma menina a varrer.
Diz lá ó esperto,

Que venho então eu a ser?”
R.: A boca.

“O que é que
A manteiga diz

À fatia de pão quente?”
R.: “Ai filha, quando passo por ti, derreto-me toda.”

“Porque é que
Na oração do “Pai-Nosso”,

Nós pedimos
o pão nosso de cada dia?”

R.: Porque se pedíssemos o pão para toda a semana, ele ficava duro.

“Amassar e tender 
Para depois repousar.

Quentinho, 
Posso comer, 

Toda a gente vai gostar!
Quem sou eu?”

R.: O padeiro.
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“Em que é 
que se parece o diabo

com um padeiro?”
R.: Ambos amassam o pão.

“O que é que
Raspa pão,

Nem que ele não exista?”
R.: O raspão.

“Qual é a coisa
Qual é ela, 

Que se cria,
Sem comer?”

R.: A fome.

“Pai morto
E filho vivo

E mãe por nascer,
O que é?”

R.: O grão da espiga.

“Entra como ouro,
Sai como neve.
R.: O grão de milho.
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“Qual é coisa,
Qual é ela,

Que anda, anda,
Mas nunca chega ao seu lugar?”

R.: O moinho

“Verde, verde-gaio,
Entre as pernas apertai-o;

Vou com a mão,
Meto-o no buracão.”

R.: A vassoura de rama verde que se mete
pela boca do forno para o varrer.

“O que é que
Quanto mais rota está,
Menos buracos tem?”

R.: A peneira.

“Qual é a coisa,
Qual é ela,

Que anda e anda bem,
Nunca sai do sítio

E faz sair os que andam com ela?”
R.: A nora do moinho de água.
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“Todo o povo me busca
Pois necessita de mim;

Tive criação aos murros,
Levo facadas no fim.”

R.: O pão.

“Sem osso,
Nem espinha,

No calor,
Se empina.”

R.: A massa do pão.

“O que é que,
Dá um pulo

E se veste de noiva?”
R.: A pipoca.

“Do trigo faço farinha 
Para o pão poder comer 
Passo o dia no moinho 

Para o trigo moer 
Quem sou eu?

Vê lá se adivinhas!”
R.: O moleiro.

“Tem pé, mas não caminha, 
Tem olho, mas não vê, 

Tem cabelo, mas não se penteia.”
R.: O milho.
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“O meu trabalho não conhece horários, 
Trabalho desde o romper ao pôr do Sol,
Gosto da Natureza, trato-a muito bem,

Dos animais sou amigo, 
As minhas alfaias são a enxada e a charrua.

Quem sou eu?”
R.: O agricultor

“O que tem no chão e também colocamos no pão?”
R.: O til.

“Como é que se chama um pão que está chateado?
R.: Um pão ralado.

“Esta coisa todas as coisas devora:
Pássaros, animais, árvores e flores;

Rilha ferro, morde aço;
Transforma pedras duras em farinha;

Chacina reis, arruína cidades,
E derruba montanhas.

O que é?”
R.: O tempo.

“O que é que é
Preciso para amassar o pão,

Para além da farinha, da água, do sal e do fermento?”
R.: As mãos.
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”Qual é a semelhança entre um cardeal e a farinha?”
R.: Ambos podem ser papa.

“Qual é coisa,
Qual é ela, 

Que a andar faz rasto,
E parada apaga o rasto?”

R.: A peneira.

“O que é que
Existe no chão

E também colocamos no pão?”
R.: O til.

“Qual é, qual é,
O cúmulo do amor?”

R.: Casar com um pão e morrer de fome.

“Cinquenta e cinco soldados
Todos cabem numa mão,
Os cinquenta pedem ave,
Mas os cinco pedem pão.

O que é?”
R.: O terço de oração.

“Qual é, qual é,
O pão que não alimenta?”

R.: O pão-duro (avarento).
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“Fêmea foi meu nascimento
Macho me quiseram fazer
Agora deito-me a afogar

E fêmea volto a ser!”
R.: O trigo.

“Nasci em terras queimadas.
Meu próprio nome é o chão, 
Tenho vinte e cinco dedos,
Na metade de uma mão.”

R.: Meia-mão de milho.

“Qual é a piada do padeiro?”
R.: Ninguém sabe, pois ela ainda não foi inventada.

“Quem engravida sem conceber, quem engorda sem 
comer?”

R.: A massa do pão.

“Que é, que é,
Que está aos reguinhos como o pão,

E não dá nem palha, nem grão?”
R.: O telhado.

“Trinta moleiros,
Dez carreteiros à porfia,

E uma velha no meio
A moer a maquia.”

R.: Os dentes, os dedos e a língua.
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“Para que eu nasça me prendem;
Fui fêmea antes de macho ser,

Sem que fosse missionário,
Converti uma mulher.

Eu sigo a lei dos cristãos,
Tanto que nela represento

Que sem ser pão, vinho, nem água,
Figuro num sacramento.”

R.: O sal.

“O que é que vai a correr
E não passa de um cabo?”

R.: O centeio.

“O que é, o que é... 
Para ver os dentes tem que se tirar a roupa

e para se ver o corpo tem que se tirar os dentes?”
R.: A espiga/maçaroca de milho.

“À cor dá o nome
Não abras co’a mão
É caixa que aberta,

Sabe como pão.
O que é?”

R.: A castanha

“O que é que,
Desaparece no calor
E permanece no frio?

R.: A manteiga.
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“Vê lá se consegues adivinhar:
Deita-se a parte de fora para o lixo e cozinha-se o interior. 

Depois come-se o exterior e deita-se fora o interior. 
Do que estou a falar?”

R.: A espiga/maçaroca de milho.

"Mastigo e não engulo,
Ando e não venço o caminho;
Sustento mais quando bulo

Dentro do meu próprio ninho."
R.: O moinho.

"Relógio não sou,
também não sou nora,
Mas sem andar ando
Por dentro e por fora.
Trabalho o que posso,

Só para o sustento,
Com muito ou com pouco

A todos contento.
Pareço ter asma,
Que não sei curar,
Pois fico tolhido,

Faltando-me o ar."
R.: O moinho de vento.

"Um pai com oito filhos,
Todos com o mesmo ofício,

Quatro vestidos
E quatro despidos." 

R.: O moinho de vento com as suas oito varas,
quatro têm velas e as outras não.
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“Eu sou um trabalhador, 
Ando com a enxada na mão,

É que a vida no campo, 
Também é uma profissão.

Qual é, qual é ela?”
R.: O agricultor.

“O que é, o que é?
Tem barba e não é bode,

Tem dentes e não morde?”
R.: O milho

“O que é que
Tem verde no nome,

Mas é amarelo?”
R.: O milho verde.

“Neste lugar ando a ceifar,
O trigo que é o nosso pão, 

Eu apanho muito sol, 
Que é neste tempo de verão.

Qual é a minha profissão,
Sabes ou não?”

R.: A ceifeira.

"Reluz como prata
E prata não é;

Fossa como porco
Mas tem só um pé, 

O que é?"
R.: O arado.
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“Pai redondo 
Mãe comprida,

O avô é barbudo
Os filhos são miúdos.”

R.: O forno, a pá, o varredor e o pão.

"Ninguém me busque nos vales,
Abertos campos habito;

Sobre um pé que se não move
A andar muito me exercito.

Quando estou mais enroupado
Melhor sirvo: ando ligeiro;

Se meus amos comer querem
De vestir me dão primeiro.

Muito aflige o meu descanso;
Só eu dele não me enfado,
Pois se flatos não tivera
Sempre estaria parado."

R.: O moinho de vento.

"Uma mãe para cem filhos,
não é coisa de admirar,

a mãe para dar gemidos,
e os filhos para chorar."

R.: A nora do moinho.

"Venho das ondas do mar,
nascido na fresquidão.

Não sou água nem sou sol,
trago tempero na mão."

R.: O sal.

  



ADIVINHAS

16

"Tenho vivido do meu, que procuro melhorar,
que sopa não cai do céu e não se vive do ar."

R.: O trabalho.

“Sabes qual a diferença entre uma lagoa
e uma padaria?”

R.: Na lagoa há sapinho, e na padaria "assa pão".

“Trás esporas não é cavaleiro,
Tem serra não é carpinteiro, 

Tem picão não é padeiro,
Acorda não é despertador,

Canta sem cortar,
Cova a terra não é cavador.”

R.: O galo.

“Qual é o pão que mais sofre?”
R.: O pão ralado.

“Está lavrado,
Sem boi, nem arado.

O que é?
R.: O telhado.

“Qual é o cereal
Preferido dos vampiros?” 

R.: A veia.
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“Que cereal nasce
Com as mãos atadas à cabeça?” 

R.: O milho.

"Qual é o cereal
cujo nome,

lido ao contrário,
é o nome dum animal?"

R.: A zorra (raposa).

“Qual é coisa,
Qual é ela

Que respira sem pulmões,
Tem pés, mas não anda?"

R.: A espiga / planta.

“O que é, que é,
Que está em cima do pão?"

R.: O til

“Qual o tipo de alimento,
Que os políticos mais gostam?”

R.: As massas.

“O que é que nós matamos,
Quando nos está a matar?”

R.: A fome.
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“O que é que todos
Dizem que é verde,

Quando na verdade é amarelo?”
R.: O milho verde.

“Como é que os cereais,
Acabam as relações?”

R.: Nestum, sou eu!

Porque é que a pizza,
Chora sempre nos funerais?”

R.: Porque era familiar.

“O que é que,
Tem a mão separada do corpo?”

R.: O pilão (para esmagar cereais).

NOTA: Temos que pedir desculpa pela brejeirice das adivinhas que se 
seguem, mas se há algo que carateriza o nosso povo é o seu bom 

humor, a capacidade de rir perante as adversidades.

“O que é que tem bosta na boca e pão no cú?”
R.: O forno.
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“O que é que sai da coisa,
Entra na coisa

E faz arreganhar a coisa?”
R.: O fermento.

“Chego a minha barriga à sua e meto-lhe um palmo 
de carne crua.” 

R.: A masseira, a mulher que amassa o pão e os braços desta.

O que é, que é,
Dois redondos, um comprido,

Que entre as pernas anda metido?”
R.: A pasteleira (a bicicleta do padeiro).

"Em cima de ti me ponho,
em cima de ti me deito,

sem dar ao cu
nada está feito."

R.: Atar os molhos das espigas.

“Roda de pinho, 
Sedas no cu, 

E o que ela caga 
Comes tu.”
R.: A peneira.
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ADIVINHAS COM SEGREDOS
NAS ENTRELINHAS

“Qual é coisa, diz-nos já,
Que faz girar as azenhas,

Faz café e faz o chá, 
Na farinha faz façanhas.”

R.: A água.

“Usam-me para tantas coisas
Que nem as consigo contar
Mas para matarem a fome,

À farinha terão de me juntar.”
R.: A água.

Fartei-me de viajar…
Das mãos do agricultor

À terra fui parar…
Depois em espiga me tornei
Para em pó me transformar!

Quem sou eu?”
R.: A semente.
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“De entre duas pedras saí
Para numa saca viajar

Até às mãos
De quem me quiser amassar.

Quem sou, quem sou eu?”
R.: A farinha.

“E quer queiram, quer não
Eu não posso faltar

Pois faço crescer a massa
Que em pão se vai tornar.

Quem sou, és capaz de adivinhar?”
R.: O fermento.

“Qual é coisa, diz-nos lá,
Que leva farinha em torno,

É posta sobre uma pá
E vai para dentro do forno.”

R.: A massa do pão.

“Qual é coisa, qual é qual,
Que corta espigas sem medos, 

É de madeira e metal,
Mas pode cortar os dedos.

Qual é coisa, diz então.”
R.: A foice, foicinha ou seitoira.

  .
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“Que é muito, muito pequena,
E quando atirada ao chão
É leve como uma pena.”

R.: A semente.

“Qual é coisa, pensa nela,
que é uma casa com mó, 

Não é barco, mas tem vela,
E reduz a farinha a pó.”

R.:  O moinho.

“Qual é coisa, qual é ela,
Que é mesmo muito quente,

E tem sempre uma janela
P`ra meter o pão pela frente.”

R.: O forno.

“Qual é coisa, fala dela,
É casa, mas não tem luz,
E não sendo uma capela,

Tem sobre a porta uma cruz.”
R.: O espigueiro.

“Qual é coisa (ninguém erra),
Que é de madeira e pesada,
Com ela revolve-se a terra,

Tem gumes, não sendo enxada.”
R.: A grade.

  .
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“Qual é coisa, amiguinho,
Que dela se tira grão,

Tem barbas, não é velhinho,
E do seu grão faz-se pão.”

R.: A maçaroca.

“Qual é coisa, diz num fole,
É altiva, é um portento,

Ergue-se do chão pró sol,
Ondulando com o vento.”

R.: A espiga.

“Qual é coisa, não custa nada,
Serve pró pão levedar,
Pondo só uma pitada,

É vê-lo sempre a aumentar.”
R.: O fermento.

“Qual é coisa, que beleza,
Que é ofício muito antigo,
É profissão de nobreza,

Pois fazem o pão amigo.”
R.: O padeiro

“Qual é coisa, diz depressa,
Que abre sulcos na terra,

Correndo lenta e sem pressa
Onde a semente se enterra.”

R.: O arado.
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“Bate em mim,
Bate em vós,
Bate na saia, 

E bate no cós.”
R.: Peneira.

“Qual é coisa, qual será, 
Que é usada na eira,
Batendo o centeio lá,

É pau mas não tem bandeira.”
R.: O mangual.

“Qual é coisa, pensa bem,
Que tem uma rede fininha, 
Não permite que ninguém
Fique com fraca farinha.”

R.: A peneira.

“Qual é coisa, diz de caras,
Que sopra forte ou mansinho,

Faz ondular as searas
E faz girar o moinho.”

R.: O vento.

“Qual é coisa, pensa amigo, 
Que é alimento profundo,
Seja de milho ou de trigo

Mata a fome a todo o mundo.”
R.: O pão.
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“Qual é coisa, qual é ela, que por fora é escura
E por dentro é amarela?”

R.: A broa.

“Vai de grão em pó
E muito bem medido

De que é que falamos,
Que vai ao forno e é cozido?”

R.: O pão.

“Vem água a correr
Depressa se vai embora,

Dá para beber
E fazer rodar a…”

R.: Nora.

“Para uns nasce pequena
Para outros bem gordinha

Faz um pão delicioso
E é uma semente douradinha?”

R.: O trigo.

“Existe em pó branco
Mas também rijo e cinzento.

Para uns dá para azedar e para outros levedar.”
R.: O Fermento!
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“Qual é a coisa qual é ela,
Que é a nossa alegria,
Trabalha toda a noite

E descansa todo o dia?”
R.: A padaria!

“Diz que é vaidosa
E criva de toda a maneira,

Serve para limpar a farinha
E quem a usa é a padeira.”

R.: A peneira!

“É muito bravio, 
De ponta muito pesada,

Cada vez que vai ao chão
Não lhe escapa nada.”

R.: O malho.

“Qual é a coisa qual é ela,
Que é lindo de se partilhar

Vai ao forno a cozer
Mas antes tem de levedar?”

R.: O pão!

“É cereal e é colhido
Desfolhado e desgranado
Faz pipocas e é gostoso,

É rei, mas também dourado.”
R.: O milho!
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“É seco, mas também se come molhado
Tem papos, mas não é empapado

O padeiro vende-o fresquinho
Podemos comer em todo o lado!”

R.: O papo-seco!

“É pesada e é picada
No moinho é faraó

Gosta muito de cereais 
Esmaga tudo sem ter dó.”

R.: A mó!

“Vem da terra e vem da espiga
Vem do moinho e da peneira

Molda-se com água, sal e fermento
Na masseira da padeira.”

R.: A farinha!

“Ora vamos lá saber,
Ora vamos pois então.

Os padeiros têm a fama 
Mas se ele não fizesse farinha, não havia pão!

De quem falamos então?”
R.: Do moleiro!

“Ora vamos lá então
Descobrir esta peça:

De tabuleiro a massão
É o pão que se faz nesta.”

R.: A masseira!
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“Temos terra, temos eira
Temos moinho,

Sou feito na masseira
E alimento o povinho.”

R.: O pão!

“Tenho braços fortes e tenho lendas
Comigo não se conhece derrota

A mais famosa com a minha profissão
Vivia em Aljubarrota.”

R.: A padeira Brites de Almeida.

Enigma: “O homem, a galinha, o milho e a raposa”

Um homem devia atravessar um rio,' com uma galinha, uma 
porção de milho e uma raposa, tudo de sua propriedade. Todavia, 

a canoa só comportava duas coisas: o homem e um dos animais ou 
o homem e o milho. Se deixasse a galinha com a raposa, esta 

comeria a galinha, e se deixasse a galinha com o milho, este seria 
comido por aquela.”

Resposta: o homem levou a galinha, deixando o milho com a raposa. Depois voltou, e 
levou a raposa; deixou-a na outra margem do rio, e regressou com a galinha. Tomou o 

milho e o transportou para o outro lado. Voltou e transportou a galinha de novo. Estava 
resolvida a questão.


