
QUEM SÃO OS SALOIOS? 

 

   Estes habitantes dos arredores de Lisboa são de origem moura (árabe) e já cultivavam as 

suas terras antes da conquista de Lisboa, em 1147, por D. Afonso Henriques. 

   Contudo, este rei manteve-os na posse dos seus terrenos, para que continuassem a 

abastecer a cidade de Lisboa de produtos agrícolas, como frutas e hortaliças e também de 

coelhos, aves, ovos, queijo e caça. 

   O termo “saloio” deriva de “çalaio” ou “çaloio”, que era o tributo que os habitantes destas 

regiões eram obrigados a pagar, em pão cozido, na corte e patriarcado de Lisboa. 

   Para outros autores, a origem do nome deriva de, nas regiões que circundam Lisboa, os 

mouros praticarem a “salah”, palavra que designa a oração islâmica que faziam cinco vezes 

por dia. 

   Enquanto os homens cultivavam as hortas, as mulheres trabalhavam como lavadeiras para 

as famílias abastadas da capital, cuja roupa era transportada em carroças para as diversas 

aldeias da região saloia, onde era lavada nos rios e ribeiros. Depois de enxuta ao Sol, essa 

roupa era levada, pelo mesmo meio de transporte, aos domicílios das respectivas freguesas. 

   A maneira de trajar era característica incluindo, nos homens, o colete e o barrete e, nas 

mulheres, o tradicional lenço na cabeça que, até há algumas dezenas de anos, ainda eram 

usados pelas pessoas mais idosas. 

   Porém, o traje, as tradições e a forma de vida foram-se perdendo e, os actuais saloios, em 

especial as novas gerações, em nada diferem dos lisboetas. 

   Nos nossos dias, a região saloia está muito descaracterizada, tendo alguns concelhos 

perdido quase totalmente as características rurais, em favor da urbanização, como foi o caso 

de Amadora, Odivelas e parte significativa de Loures, Sintra, Mafra e Torres Vedras. 

   Estes aldeões, sem grande instrução, temiam ser enganados pelos da cidade, os 

“alfacinhas” e, ainda hoje, as pessoas mais idosas designam por “estrangeiro”, quem vem de 

Lisboa ou de qualquer outro ponto do País. 

   Segundo me foi relatado por um juiz era hábito, em caso de conflito, o saloio consultar dois 

advogados, apresentando a um a sua versão e, ao outro, a do opositor, de modo a avaliar 

melhor as suas hipóteses. 

   Deste modo, segundo Raul Proença (1884-1941), notável escritor e jornalista português, o 

termo “esperteza saloia” tem origem na sistemática atitude de desconfiança dos habitantes 

desta região, que os levava a recorrer a diversos artifícios, como o já referido, para não se 

deixarem enganar. 

   Todavia, tais artifícios, na sua maioria, eram tão simples e ingénuos, que frequentemente se 

desmascaravam com facilidade. 

   No entanto, o pouco apreço dos alfacinhas pelos saloios (embora injusto), associado à 

imagem do camponês simplório, cultivador de hortas, divulgada pelo teatro e pelo cinema, fez 

com que a expressão “esperteza saloia” fosse adquirindo uma conotação depreciativa e 

passasse a ser aplicada àqueles que se julgam mais espertos do que os outros. 

   Nos nossos dias, assiste-se a algumas tentativas isoladas, como as que estão a ocorrer 

nesta Freguesia, no sentido de recuperar diversas características e tradições dos saloios e da 

respectiva região. 
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   Em baixo: “Saloias”, quadro de Silva Porto (1850-1893), famoso pintor naturalista português. 

 

     


