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O Beja Educa + Sucesso Escolar constitui  um projeto cujo principal objetivo  é a  promoção 

do sucesso escolar, através da conjugação de  várias vertentes de intervenção, entre 

elas a promoção da identidade cultural e comunitária, por meio da  Ação EducArte: Cante 

Alentejano e Danças Tradicionais. Esta ação emerge na oferta letiva como um factor de união 

cultural, potenciando sentimentos de pertença e de aproximação dos alunos à comunidade. Ao 

longo de sete anos, os alunos apreenderam modas, textos e melodias que foram exploradas 

nas sessões com os formadores de cante semanalmente. Assim, como produto deste trabalho 

contínuo surge o Caderno de Modas, um espaço de textos ilustrados pelos alunos dos Jardins 

de Infância e 1º ciclo do concelho de Beja, em forma de expressão artística, numa abordagem 

mobilizadora da criatividade, criação essa, fruto da apropriação das modas trabalhadas no 

decurso dessas mesmas sessões.
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Ao passar a Ribeirinha pus o pé
3º B do Centro Escolar de Santiago Maior

E ao passar a ribeirinha
Pus o pé, molhei a meia
Pus o pé, molhei a meia
Pus o pé, molhei a meia
Namorei na minha terra
Fui casar à terra alheia
Fui casar à terra alheia
Fui casar à terra alheia

E ao passar na tua terra
Vieram todos ao portão
Vieram todos ao portão
Vieram todos ao portão

Parece que nunca viram
Gente de outra nação
Gente de outra nação
Gente de outra nação

Ao passar a ribeirinha
Pus o pé, molhei a meia
Pus o pé, molhei a meia
Pus o pé, molhei a meia

Namorei na minha terra
Fui casar à terra alheia
Fui casar à terra alheia
Fui casar à terra alheia

9



1110

Ao romper da Bela Aurora
3º C do Centro Escolar de S. João Batista

Gosto de quem canta bem
Que é uma prenda bonita
Gosto de que canta bem
Que é uma prenda bonita

Não empobrece ninguém
Assim como não enrica
Não empobrece ninguém
Assim como não enrica

Ao romper da bela aurora
Vem o pastor da choupana
Vem gritando em altas vozes
Muito padece quem ama

Muito padece quem ama
Mais padece quem namora
Vem o pastor da choupana
Ao romper da bela aurora

Ao romper da bela aurora
Vem o pastor da choupana
Vem gritando em altas vozes
Muito padece quem ama

Muito padece quem ama
Mais padece quem namora
Vem o pastor da choupana
Ao romper da bela aurora
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As mulatinhas
2º C do Centro Escolar de Santa Maria

Estando eu 
à porta sentado;
Gozando do fresco
Sem ser namorado,
Passam certas mulatinhas
Cabelo à janota 
Todas catitinhas
- Senhor que me diz,
Senhor que me quer,
Serei seu benzinho
Se você quiser.
- Ora venha cá
Que eu não vou lá

Já fui à Baia,
Meu bem 
Ao Pará.
Lá detrás da porta
Está um manganão,
Em troca de um beijo
Dei-lhe um apalpão.
Pus meu capote 
E fui atrás dela
Fazendo meiguices
Chamando por ela
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As nuvens 
que andam no ar
Jardim de Infância de Baleizão

Ontem à noite, à meia-noite
Ouvi cantar e chorei
Lembrou-me da mocidade
Foi tempos que eu já passei

As nuvens que andam no ar
Arrastadas pelo vento
Foram buscar água ao mar
P’ra regar em todo o tempo

P’ra regar em todo o tempo
Em todo o tempo regar
Arrastadas pelo vento
As nuvens que andam no ar

Se o cantar fizer esquecer
As mágoas ao coração
Todo o momento hei-de ver
(Em) cada boca uma canção

Eu pensava amor
Que já não te via
Parecia-me um ano 
Sendo só um dia

Cabelo entrançado 
Á luz do vapor
Eu não posso estar
Sem ti meu amor

Sem ti meu amor
Sem ti meu benzinho
Cabelo entrançado 
Chapéu redondinho

Quando eu não tinha
Desejava ter
Uma hora no dia
Meu bem para te ver

Cabelo 
Entrançado
4º Ano da Escola Básica de Cabeça Gorda
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Cartinha 
de Amores
3º e 4º ano da  Escola Básica de Albernoa
2º D do Centro Escolar de Santiago Maior

Eu esta manhã achei 
Debaixo da minha janela
 Uma cartinha de amores 
Ó ai, quem ficou sem ela? 

Ó ai, quem ficou sem ela? 
Toda cheia de flores 
Eu esta manhã achei 
Uma cartinha de amores.
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A carta que me escreveste
Abri-a com muito jeito 
Trazia o teu coração
Caiu-me dentro do peito.

Tenho dentro do meu peito
Coladinho ao coração
Duas palavras que dizem
Amar sim, deixar-te não.
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Castelo de Beja 
Jardim de Infância de S. Matias
Jardim de Infância de Santa Vitória
3º A do Centro Escolar de Santa Maria
 4ºano da Escola Básica de Penedo Gordo
2ºA do Centro Escolar de Santiago Maior

Eu hei-de ir, hei-de ir,
Eu hei-de ir andando.
Tu hás-de ficar,
Tu hás-de ficar,
Em casa chorando.

Castelo de Beja,
Subindo lá vais.
Tu metes inveja,
Castelo de Beja,
Às águias reais.
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Às águias reais,
Tu metes inveja.
Subindo lá vais,
Subindo lá vais,
Castelo de Beja.
 
Minha terra é Beja,
Não posso negar.
Todos me conhecem,
Todos me conhecem,
Pelo meu cantar.

23
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O coração quando fala
Fala alto pra se ouvir
Se muitas vezes se cala
É pra ficar a sentir
Se muitas vezes se cala
É pra ficar a sentir

Não te faças coradinha
Quando estás ao pé de mim
Que as minhas com as tuas
São assim, assim assim
Que as minhas com as tuas
São assim, assim assim

São assim, assim assim
São assim, assim assado
Não te faças coradinha
Ao pé do teu namorado
Não te faças coradinha
Ao pé do teu namorado

A roseira cardeal
Dá rosas a três a três
O amor que é leal
Vai e torna outra vez
O amor que é leal
Vai e torna outra vez

Coradinha 
4º B do Centro Escolar de Santiago Maior

Sala A do Jardim de Infância do Centro Escolar de S. João Batista
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Não te faças coradinha
Quando estás ao pé de mim
Que as minhas com as tuas
São assim, assim assim
Que as minhas com as tuas
São assim, assim assim

São assim, assim assim
São assim, assim assado
Não te faças coradinha
Ao pé do teu namorado
Não te faças coradinha
Ao pé do teu namorado

Quando os passarinhos choram
Já não há entendimento
Que farei eu que já não vejo
Meu amor há tanto tempo
Que farei eu que já não vejo
Meu amor há tanto tempo

Não te faças coradinha
Quando estás ao pé de mim
Que as minhas com as tuas
São assim, assim assim
Que as minhas com as tuas
São assim, assim assim
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São assim, assim assim
São assim, assim assado
Não te faças coradinha
Ao pé do teu namorado
Não te faças coradinha
Ao pé do teu namorado

Não te faças coradinha
Ao pé do teu namorado
Não te faças coradinha
Ao pé do teu namorado

A paixão de amor não mata,
Não mata mói o sentido,
Se a paixão de amor matasse
Já eu teria morrido
Se a paixão de amor matasse
Já eu teria morrido

27



2928

O cantar parece bem
É uma coisa bonita
Não empobrece ninguém
Assim como não enrica

Foste, foste que eu bem sei que foste
No Domingo à tourada
E ao subires no camarote
Viram-te a saia bordada
Viram-te a saia bordada
Ai, que bordado tão lindo
Foste, foste que eu bem sei que foste
À tourada no Domingo

Não me invejo de quem tem
Carros parelhas e monte
Só me invejo de quem bebe
Água de tão boas fontes

Foste, foste que eu bem sei que foste
No Domingo à tourada
E ao subires no camarote
Viram-te a saia bordada
Viram-te a saia bordada
Ai, que bordado tão lindo
Foste, foste que eu bem sei que foste
À tourada no Domingo

Foste, foste que eu bem 
sei que foste
Sala D do Jardim de Infância do Centro Escolar de S. João Batista
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Já com esta são três vezes
Que aqui passo a tua rua
Sempre com a porta fechada
Não sei que vida é a tua

Foste, foste que eu bem sei que foste
No Domingo à tourada
E ao subires no camarote
Viram-te a saia bordada
Viram-te a saia bordada
Ai, que bordado tão lindo
Foste, foste que eu bem sei que foste
À tourada no Domingo

Foste, foste que eu bem sei que foste
No Domingo à tourada
E ao subires no camarote
Viram-te a saia bordada
Viram-te a saia bordada
Ai, que bordado tão lindo
Foste, foste que eu bem sei que foste
À tourada no Domingo
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Fui colher uma romã
4ºA do Centro Escolar de Santa Maria

Eu quero ir p’ra cidade
Porque o campo me aborrece
Que eu lá na cidade tenho
Que eu lá na cidade tenho
Quem apenas por mim padece

Fui colher uma romã
Estava madura no ramo
Fui encontrar no jardim
Fui encontrar jardim
Aquela mulher que eu amo

Àquela mulher que eu amo
Dei-lhe um aperto de mão
Estava madura no ramo
Estava madura no ramo
E o ramo caiu ao chão

As pombas quando namoram
Pousam as asas no chão
Que é para os pombos não verem
Que é para os pombos não verem
O bater do coração

Fui colher uma romã
Estava madura no ramo
Fui encontrar no jardim
Fui encontrar jardim
Aquela mulher que eu amo

Àquela mulher que eu amo
Dei-lhe um aperto de mão
Estava madura no ramo
Estava madura no ramo
E o ramo caiu ao chão

Estava madura no ramo
Estava madura no ramo
E o ramo caiu ao chão
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Gaivota
4º C do Centro Escolar de Santiago Maior 

“Uma gaivota voava, voava,
Asas de vento,
Coração de mar.
Como ela, somos livres,
Somos livres de voar.
Uma papoila crescia, crescia,
Grito vermelho
Num campo qualquer.
Como ela somos livres,
Somos livres de crescer.
Uma criança dizia, dizia
“Quando for grande
Não vou combater”.
Como ela, somos livres,
Somos livres de dizer.
Somos um povo que cerra fileiras,
Parte à conquista
Do pão e da paz.
Somos livres, somos livres,
Não voltaremos atrás!”
Somos livres.

Hermelinda  Duarte – Somos Livres
35
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Galinha Ricócó
2º D do Centro Escolar de S. João Batista

Olá, vizinha 
Prenda o seu galo
Olá, vizinha
Prenda o seu galo
Que a minha galinha, ricócó 
Quer namorá-lo
Qu’a minha galinha, ricócó
Quer namorá-lo 
Quer namorá-lo 
Eu não m’importa
Quer namorá-lo 
Eu não m’importa
Galo à janela, ricócó
Galinha à porta
Galo à janela, ricócó
Galinha à porta

Cró, cró, cró
A galinha foi-se embora
E o galinho ficou só 
A galinha foi-se embora
E o galinho ficou só, só, só, só



3938

O gato Ferrinho, 
O gato Ferrão,
Namora as moças todas 
Lá de Baleizão. 
Namora as moças todas 
Lá de Baleizão.
Lá de Baleizão, 
Lá da minha aldeia, 
O gato Ferrinho 
Fazendo uma meia. 
O gato Ferrinho 
Fazendo uma meia. 
Fazendo uma meia, 
Fazendo um peúgo.
O gato Ferrinho 
Brincando o Entrudo.
O gato Ferrinho 
Brincando o Entrudo. 
Brincando o Entrudo,

Brincando o Carnaval.
O gato Ferrinho
À gente não faz mal. 
O gato Ferrinho
À gente não faz mal. 
À gente não faz mal, 
À gente mal não faz. 
O gato Ferrinho 
Parece um rapaz. 
O gato Ferrinho 
Parece um rapaz. 
Parece um rapaz, 
Parece um rapazote,
O gato Ferrinho 
Dentro de um caixote. 
O gato Ferrinho 
Dentro de um caixote. 
Dentro de um caixote,

Dentro de uma saca, 
O gato Ferrinho 
Não encontra a gata.
O gato Ferrinho 
Não encontra a gata. 
La rai, lai, la rai…
La rai, lai, la rai…
La rai, lai, la rai… 
La rai, lai, la rai…

Gato Ferrinho 
2º e 3º ano da Escola Básica de Santa Clara do Louredo

38 39



414040

Ilha dos Vidros
3ºD do Centro Escolar de Santa Maria

Venho da ilha dos vidros
Da praia dos diamantes
Ando no mundo perdido
Pelos teus olhos brilhantes

Pelos teus olhos brilhantes
Pelo teu rosto de prata
Ter amores não me custa
Deixá-los é que me mata

Em vales montes andei
No trevo fazendo escolhas
Só nos teus olhos achei
O trevo das 4 folhas 

O sol é que alegra o dia
Pela manhã quando nasce
Ai de nós o que seria
Se ele um dia nos falta-se

41
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Laranjas  
Jardim de Infância de Albernoa

2ºB do Centro Escolar de Santiago Maior

Sala 2 do Jardim de Infância do Centro Escolar de Santa Maria

Uma laranja, duas laranjas,
Três laranjas num raminho
Toma lá esta laranja 
Que me deu o meu benzinho

Que me deu o meu benzinho
Que me deu a minha avó
Uma laranja, duas laranjas
Três laranjas num pé só.

Pediste uma laranja
Meu Pai não tem laranjal
Se queres um limão doce
Vai à porta do quintal
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Lampião da Esquina
4ºC  de Centro Escolar S. João Batista

Ó lampião da esquina
Alumia rua abaixo
Que eu perdi o meu anel 
Às escuras não o acho 

Às escuras não o acho 
Deixei-o cair da mão 
Alumia rua abaixo 
Ó lampião, lampião 

Esta rua tem pedrinhas 
Esta rua, pedras tem 
Das pedras não quero nada 
Mas da rua quero alguém 

Mas da rua quero alguém 
Esta rua tem pedrinhas 
Esta rua tem pedrinhas 
Esta rua, pedras tem.

45
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Laranja da China  
2º A do Centro Escolar de Santiago Maior

Laranjeira de pé d’ouro
Que dá laranjas de prata
Tomar amores não me custa
Deixá-los é que me mata
Olha a laranja da china

Criada no arvoredo
Não te ponhas à esquina
Que eu passo e não tenho medo
Que eu passo e não tenho medo
Que eu passo e não faço mal
Olha a laranja da china
Criada no laranjal

Olha a laranja da china
Ela é doce e sabe bem
Muito gosto eu de dançar
Com um par que dance bem
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Mandei a criada 
3ºC do Centro Escolar de Santiago Maior

Mandei a criada ir buscar os pratos
Mandei a criada ir buscar os pratos
Derramou-me o vinho em cima dos guardanapos
Derramou-me o vinho em cima dos guardanapos

Valha-me Deus com esta criada
Valha-me Deus com esta criada
Ponha-se na rua que não sabe fazer nada
Ponha-se na rua que não sabe fazer nada

-Oh, minha senhora tenha dó de mim
Oh, minha senhora tenha dó de mim
Tenha dó de mim que eu sou uma desgraçada
- Sai cá de casa sua grande malcriada 
Salta lá para a rua que não sabes fazer nada

O alecrim ao pé da água
Alteia, mas não faz moita
É como o rapaz solteiro 
Quer casar e não se afoita.

Manjerico da janela
Dá-me a mão, quero subir
Eu queria falar com ela
Mas à porta não posso ir

Mas à porta não posso ir
Eu queria falar com ela
Dá-me a mão quero subir
Manjerico da janela

Manjerico 
da janela
2º e 3º ano da Escola Básica de Cabeça Gorda

A medronheira no vale
Dá-lhe o vento, abana, abana
Tomara já eu chamar
À tua irmã, minha mana

Manjerico da janela
Dá-me a mão, quero subir
Eu queria falar com ela
Mas à porta não posso ir
Mas à porta não posso ir
Eu queria falar com ela
Dá-me a mão quero subir
Manjerico da janela

49
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Mariana Campaniça
1ºD do Centro Escolar de Santa Maria

A Mariana Campaniça
Que lindos olhos que tem
Do Monte da Légua às Pias
E a missa não vai ninguém

À missa não vai ninguém
À missa já ninguém vai
E a Mariana Campaniça
Coitadinha, não tem pai

Coitadinha, não tem pai
Coitadinha, a mãe não tem
A Mariana Campaniça
Que lindos olhos que tem

É tão longe do céu à Terra
Como é da morte à vida
E é tão longe do céu à Terra
Como é da morte à vida

Do meu coração ao teu
É uma estrada seguida
Do meu coração ao teu
É uma estrada seguida

E a Mariana Campaniça
Que lindos olhos que tem
Do Monte da Légua às Pias
À missa não vai ninguém

E à missa não vai ninguém
À missa já ninguém vai
E a Mariana Campaniça
Coitadinha, não tem pai

Coitadinha, não tem pai
Coitadinha, a mãe não tem
E a Mariana Campaniça
Que lindos olhos que tem
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E a Mariana Campaniça
Que lindos olhos que tem
Do Monte da Légua às Pias
À missa não vai ninguém

E à missa não vai ninguém
À missa já ninguém vai
A Mariana Campaniça
Coitadinha, não tem pai

Coitadinha, não tem pai
Coitadinha, a mãe não tem
E a Mariana Campaniça
Que lindos olhos que tem 
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Menina do fogareiro
4ºC do Centro Escolar de Santa Maria

Menina do fogareiro
Põe o seu ferro na lima
Dá-lhe um ventinho por baixo
Faz chegar a chama acima

Ora mexe e remexe e remexe 
E mesmo assim não chega lá
Dá-lhe um ventinho por baixo
Trái larái larái lai lai
Dá-lhe um ventinho por baixo
Trái larái larái lai lai

53



555454

Menina Estás 
à Janela 
4ºB do Centro Escolar de Santa Maria
3ºB do Centro Escolar de Santa Maria
1ºA da Escola Básica de Penedo Gordo
1º Ciclo da Escola Básica de Baleizão
4º B da Escola Básica de Neves

Menina estás à janela
Com o teu cabelo à lua
Não me vou daqui embora
Sem levar uma prenda tua

Sem levar uma prenda tua
Sem levar uma prenda dela
Com o teu cabelo à lua
Menina estás à janela

Os olhos requerem olhos
E os corações, corações
E os meus requerem os teus
Em todas as ocasiões.
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Menina Florentina  
2º A Centro Escolar de Sta. Maria

Ó menina Florentina
És a flor que em meu peito domina
Seu amante delirante
De viagem chegou neste ‘stante 

Ó menina Florentina
És a flor que em meu peito domina
Seu amante delirante
De viagem chegou neste ‘stante

Já cá está o tiroliroliro tirolirolé
Já cá está o tiroliroliro tiroliroló
Já cá está o tiroliroliro meu amor
Tiroliroliro abre a porta, e ó branca flor
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Moda da passarada
Jardim de Infância de Santa Clara do Louredo

Quais, quais, oliveiras, olivais
Pintassilgos, rouxinóis,
Caracóis, bichos móis,
Morcegos, pássaros negros,
Tarambolas, galinholas,
Perdizes e codornizes,
Cartaxos e pardais,
Cucos, melharucos,
Cada vez há mais.

Quais, quais, oliveiras, olivais
Pintassilgos, rouxinóis,
Caracóis, bichos móis,
Morcegos, pássaros negros,
Tarambolas, galinholas,
Perdizes e codornizes,
Cartaxos e pardais,
Cucos, melharucos,
Cada vez há mais.
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Moda do Assobio  
Jardim de Infância do Centro Escolar de Santa Maria

1º A da Escola Básica de Beringel

1º Ciclo da Escola Básica de Trigaches

Eu ia pela rua quando ouvi: pst, pst
Eu ia pela rua quando ouvi: pst, pst
E logo respondi (assobio)
E logo respondi (assobio)

Oh, luar da meia noite
Não digas à minha amada
Ao luar da meia noite
Não digas à minha amada
Que eu passei à rua dela
Às quatro da madrugada
Que eu passei à rua dela
Às quatro da madrugada

Eu ia pela rua quando ouvi: pst, pst
Eu ia pela rua quando ouvi: pst, pst
E logo respondi (assobio)
E logo respondi (assobio)

Não é tarde, nem é cedo
Foste mesmo em boa hora
Não é tarde, nem é cedo
Foste mesmo em boa hora
Meu pai já está deitado
Minha mãe deitou-se agora
Meu pai já está deitado
Minha mãe deitou-se agora
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Eu ia pela rua quando ouvi: pst, pst
Eu ia pela rua quando ouvi: pst, pst
E logo respondi (assobio)
E logo respondi (assobio)
Tanta parra, tanta uva
Tanta silva, tanta amora
Tanta parra, tanta uva
Tanta silva, tanta amora

Tanta menina bonita
E o meu pai sem uma nora
Tanta menina bonita
E o meu pai sem uma nora
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Moda do Zé Ganhão
4ºA do Centro Escolar de Santiago Maior

Está quieto, pára quieto,
Não me venhas com apostas,
Já lá vem o Zé Ganhão
Com a concertina às costas.

Com a concertina às costas,
Com o seu chapéu na mão
Está quieto, pára quieto,
Já lá vem o Zé Ganhão.

A moda do Zé Ganhão 
Não tem nada que saber
É andar com um pé no ar 
Outro no chão a bater.
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Nasce o sol no Alentejo 
2º A do Centro Escolar de Santiago Maior

Nasce o Sol no Alentejo,
Nasce água clara na fonte;
Nasce em mim a saudade
Na lareira do teu monte.

Na lareira do teu monte.
Meu amor quando eu te vejo,
Nasce água clara na fonte 
Nasce  o sol no Alentejo.

O sol é que alegra o dia 
Pela manhã quando nasce
Ai de nós o que seria 
Se o sol um dia faltasse.
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O que levas  
na garrafinha
Sala 2 do Jardim de Infância do Centro Escolar de Santiago Maior

Levantei-me um dia cedo
E fui passear ao campo
Encontrei o teu nome
Na folha de um lírio branco.

O que levas na garrafinha?
O que levas que tão bem cheira?
Lembranças do meu amor
Que abala segunda-feira
Que abala segunda-feira
Segunda-feira à tardinha
O que levas que tão bem cheira?
O que levas na garrafinha?

Anda cá se queres água
Que os meus olhos ta darão
Ela é pouca mas é clara
Nascida do coração.
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Olá vizinha 
Sala 3 do Jardim de Infância do Centro Escolar de Santa MARIA

Olá, vizinha 
Prenda o seu galo
Olá, vizinha
Prenda o seu galo
Que a minha galinha, ricócó
Quer namorá-lo
Que a minha galinha, ricócó.
Quer namorá-lo

Quer namorá-lo
Eu não me importa
Quer namorá-lo
Eu não me importa
Galo à janela, ricócó
Galinha à porta
Galo à janela, ricócó
Galinha à porta

Cró, cró, cró
A galinha foi-se embora
E o galinho ficou só
A galinha foi-se embora
E o galinho ficou só, só, só, só
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Ó Moças façam arquinhos
2º E – Centro Escolar S. João Batista

Ó Moças façam arquinhos,
Ó moças façam arcadas,
Pra passar o meu benzinho,
Para passar a minha amada; 

Para passar a minha amada;
Pra passar o meu benzinho,
Ó moças façam arcadas,
Ó Moças façam arquinhos,

No dia em que eu casar
Há-de haver um bailarico
No dia em que eu casar
Há-de haver um bailarico
Até debaixo da cama
Há-de bailar o penico 

Ó Moças façam arquinhos,
Ó moças façam arcadas,
Pra passar o meu benzinho,
Para passar a minha amada;

Para passar a minha amada;
Pra passar o meu benzinho,
Ó moças façam arcadas,
Ó Moças façam arquinhos, 

Não quero que me dês nada
Que eu a ti nada te dou,
Não quero que me dês nada
Que eu a ti nada te dou,
Só quero que não te esqueças
Do tempo que já passou

Não quero que me dês nada
Que eu a ti nada te dou,
Não quero que me dês nada
Que eu a ti nada te dou,
Só quero que não te esqueças
Do tempo que já passou.
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Os guardas bateram
1º e 2º ano da Escola Básica de Nossa Senhora das Neves

1ºC do Centro Escolar de Santa Maria

Roubaram o galo
À Isabel Gancinha
Quem roubou o galo
Roubou a galinha
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Os Guardas bateram
Á porta da venda
Bradando: ó Guedes!
Toma lá uma prenda
Toma lá uma prenda
Umas calças de Bombazina
Vai pagar a multa
Ao Zé da Catrina
Ao Zé da Catrina
Mariana Batista
Vai pagar a multa
E o dinheiro à vista… à vista… à vista

Roubaram o galo
À Isabel Gançorra
Quem roubou o galo
Roubou a vassoura
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Os moços do 1º B
1ºB do Centro Escolar de Santiago Maior

Os moços do 1º B
Gostam de jogar à bola,
Brincam muito às escondidas
Trazem tudo na sacola.

Trazem tudo na sacola
Gostam muito de cantar,
O cante é muito importante
Para o nosso bem estar.

Temos dois “Tomás” na turma,
Um é loiro, outro é moreno,
Um canta, outro encanta,
Um é grande, outro é pequeno,

As moças portam-se bem,
A Bia é a principal,
Gostam todas de cantar,
Como elas não há igual.
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Padeirinha
2º A do Centro Escolar de S. João Batista

2º B do Centro Escolar de Santa Maria

Lá na minha aldeia, 
Toda a  gente chora
Lá na minha aldeia, 
Toda a  gente chora

Pela padeirinha, 
Que se vai embora.
Pela padeirinha, 
Que se vai embora.

Que se vai embora,
Já está d’abalada.
Que se vai embora,
Já está d’abalada.

Bate padeirinha 
E acerta a pancada.
Bate padeirinha 
E acerta a pancada.
 
Acerta a pancada, 
Acerta-a no chão.
Acerta a pancada, 
Acerta-a no chão.

Bate padeirinha
Do meu coração.
Bate padeirinha
Do meu coração.
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Patinhos
2º E do Centro Escolar de Santiago Maior

Eu tenho quatro patinhos;
Eu tenho quatro patinhos
Que vieram de Loulé;
Que vieram de Loulé;
Vieram de lá p’ra cá,
Vieram de lá p’ra cá,
Dançando o saricoté, 
O saricoté, o saricolá
Vieram de lá p’ra cá.
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Pavão
1º e 2º ano da Escola Básica de Albernoa

Jardim de Infância de Cabeça Gorda 

Vá de roda cantem todos
Cada qual sua cantiga
Eu também cantarei uma
Que a mocidade me obriga

Ó pavão, lindo pavão,
Lindas penas que o pavão tem,
Não vi olhos para amar
Como são os do meu bem.

Como são os do meu bem,
Como são os da minha amada,
Ó pavão, lindo pavão,
Ó pavão pena riscada.

Está uma roda parada
Á falta de haver quem cante
Agora começo eu 
Siga a roda pra diante
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Pêra Verde
Sala 3 do Jardim de Infância do Centro Escolar de Santiago Maior

Jardim de Infância de Trigaches 

Deste-me uma pêra verde,
Estava a meio de amadurar;
Pêra verde, minha verde pêra,
Não me venhas enganar!

Não me venhas enganar!
A mim não me enganas, não!
Pêra verde, minha verde pêra,
Amor do meu coração.

O amor quando se perde
É como a nódoa da amora:
Só com outra amora verde
A nódoa se vai embora.

Deste-me uma pêra verde,
Estava a meio de amadurar;
Pêra verde, minha verde pêra,
Não me venhas enganar!

Não me venhas enganar!
A mim não me enganas, não!
Pêra verde, minha verde pêra,
Amor do meu coração.
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Pediste-me uma laranja,
Meu pai não tem laranjal;
Se queres um limão doce
Vai à porta do meu quintal!

Deste-me uma pêra verde,
Estava a meio de amadurar;
Pêra verde, minha verde pêra,
Não me venhas enganar!

Não me venhas enganar!
A mim não me enganas, não!
Pêra verde, minha verde pêra,
Amor do meu coração.

Deste-me uma pêra verde,
Estava a meio de amadurar;
Pêra verde, minha verde pêra,
Não me venhas enganar!

Não me venhas enganar!
A mim não me enganas, não!
Pêra verde, minha verde pêra,
Amor do meu coração.
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Quero ir ao Altinho
3º A do Centro Escolar de Santa Maria

Eu quero ir para o altinho
Que eu daqui não vejo bem
Quero ir ver do meu amor
Se ele adora mais alguém

Se ele adora mais alguém
Se ele me ama a mim sozinho
Eu quero ir para o altinho
Que eu daqui não vejo bem.

E a alegria duma mãe
É uma filha solteira
Casa a filha vai-se embora
Vai-se a rosa da roseira
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Quinta-feira da Ascensão
3ºE do Centro Escolar S. João Batista

Venho-lhe dar um raminho,
Colhido da própria planta.
Para me dares amêndoas,
Quando for Sexta-feira Santa.

Quinta-feira D’Ascensão,
Saem as moças p’ro campo.
De vestido cor-de-Rosa,
No chapéu, um laço branco.

No chapéu, um laço branco,
Com um raminho na mão.
Vêm as moças do campo,
Quinta-feira D’Ascensão.

Oliveira luz divina,
O trigo simboliza o pão.
Alecrim, saúde e força,
Paz e amor no coração.

Quinta-feira D’Ascensão,
Saem as moças p’ro campo.
De vestido cor-de-Rosa,
No chapéu, um laço branco.

No cabelo, (chapéu), um laço branco,
Com um raminho na mão.
Vêm as moças do campo,
Quinta-feira D’Ascensão.

A oliveira a luz divina,
Na Pomba Branca da Paz.
Por toda a fé que lhe eu dei,
Na porta, do lado de trás.

Quinta-feira D’Ascensão,
Saem as moças p’ro campo.
De vestido cor-de-Rosa,
No cabelo, (chapéu),um laço branco.

No chapéu, um laço branco,
Com um raminho na mão.
Vêm as moças do campo,
Quinta-feira D’Ascensão.
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Rapaz Pimpão 
Jardim de Infância de Beringel

Sala 1 do Jardim de Infância do Centro Escolar de Santa Maria

A cantiga dos alarves
Não tem princípio nem fim: 
Começa la-rá, la-rá,
Acaba la-ri, la-ri.
 
Eu sou um rapaz pimpão,
Como eu, outro não há.
Criadinho em Baleizão,
Na rua do Ah! Ah! Ah!

Na rua do Ah! Ah! Ah!
Dá-me amor a decisão.
Como eu, outro não há:
Eu sou um rapaz pimpão.
 

Quando eu tinha quinze anos, 
Mais do que a prata valia.
Namorava a mangação,
Tinha amores quantos queria.

Eu sou um rapaz pimpão,
Como eu, outro não há.
Criadinho em Baleizão,
Na rua do Ah! Ah! Ah!

Na rua do Ah! Ah! Ah!
Dá-me amor a decisão.
Como eu, outro não há:
Eu sou um rapaz pimpão

As moças de Serpa atiram
Pedras às de Baleizão.
Deixem estar, moças de Serpa,
Mais tarde mas pagarão. 
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Ribeira vai cheia
1ºe 4º ano da Escola Básica de Santa Clara de Louredo

Sala 4 do Jardim de Infância do Centro  
Escolar de Santiago Maior

Ribeira vai cheia
E o barco não anda.
Tenho o meu amor
lá daquela banda.

Lá daquela banda
E eu cá deste lado;
Ribeira vai cheia
E o barco parado.
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Roubei-te um beijo
Não querias dar
Estou muito triste
Mas por ti não vou chorar

Não vou chorar
Não vou sofrer
Estou muito triste
Mas por ti não vou morrer

Estou de abalada
Vou para as terras de Espanha
Tu não me queres
Aqui mais ninguém me apanha

Ninguém me apanha
Já cá não está quem sofria
Meu lindo amor
Tu hás de chorar um dia

As tristes lamurias do rouxinol
Em seminhalma
Do nascer ao pôr-do-sol
Ao por do sol
à luz da lua
Não há no mundo
Cara mais linda do que a tua

Estou de abalada
Vou para as terras de Espanha
Tu não me queres
Aqui mais ninguém me apanha

Ninguém me apanha
Já cá não está quem sofria
Meu lindo amor
Tu hás-de chorar um dia

Roubei-te um beijo
Foi por paixão
Vê la não digas
A ninguém que eu sou ladrão

Que eu sou ladrão
Apaixonado
Meu lindo amor
Quero viver ao teu lado

Estou de abalada
Vou para as terras de Espanha
Tu não me queres
Aqui mais ninguém me apanha

Ninguém me apanha
Já cá não está quem sofria
Meu lindo amor
Tu hás-de chorar um dia

Roubei-te um beijo 
2º A do Centro Escolar de Santiago Maior

3º A da Escola Básica de Beringel

1ºe 4ºanos da Escola Básica de S. Matias
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Sapatinho 
3ºA do Centro Escolar de Santiago Maior

O sapatinho me aperta
A meia me dá calor 
Ó-i-ó-ai,
Já não tenho quem me leve
Ó-i-ó-ai,
Cartinhas ao meu amor
Cartinhas ao meu amor
Cartinhas à minha amada
Ó-i-ó-ai,
O sapatinho me aperta
Ó-i-ó-ai,
Ó minha rosa encarnada

A carta que me escreveste
Abri-a com muito jeito
Ó-i-ó-ai,
A carta que me escreveste
Ó-i-ó-ai,
Abri-a com muito jeito
Trazia o teu coração
Caiu-me dentro do peito
Ó-i-ó-ai,
Trazia o teu coração
Ó-i-ó-ai,
Caiu-me dentro do peito.
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Só uma pena me existe
Centro Escolar de Santa Maria 

Só uma pena me existe, 
Minha doce saudade, 
É olhar para o teu rosto, 
Ver-te assim, tão pouca idade.
 
Ver-te assim tão pouca idade, 
Ver-te assim tão criancinha! 
Só uma pena me existe, 
Minha doce jovenzinha!

Como podem ser iguais 
Os dedos das nossas mãos;
Se há filhos dos mesmos pais
que não parecem irmãos.

Lá por trás daquele outeiro 
Nasce o sol e nasce a lua 
Ando à procura e não acho
Cara mais linda que a tua.
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