
Brado, ninguém me responde 
Olho, não vejo ninguém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Michel Giacometti 
_____________________________________________________________________ 

 

Povo Que Canta 
Vozes e Imagens para uma 

Antologia da Música Regional Portuguesa 
_____________________________________________________________________ 



Programa nº 1 http://vimeo.com/4746547 
 

Cantos de Trabalho 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 11’50” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Lugar de Pedreira, proximidades de Vila Verde de Ficalho (2500 
habitantes), concelho de Serpa, distrito de Beja. Zona agrícola de planície, 
predominando a viticultura, a silvicultura (sobreiro, azinheira) e a criação 
de gado (ovelha). 
 
PERSONAGENS: António Assunção Lopes, 48 anos; nascido e casado 
no lugar; trabalhador rural e etnólogo amador. 
 
SINOPSE: Faz-se a recolha de um canto funcional de trabalho, 
designado “moda de lavoura”. Tradicionalmente é um tipo de cantos de 
afago e incitamento dirigido aos animais, impondo-se assim a sua recolha 
pela desintegração da sociedade rural, especificamente pela mecanização 
da agricultura. Estes cantares são recorrentes no Alto Minho e Beira Alta, 
mais raros no Baixo Alentejo. Este caso interessou pela singularidade 
dentro do repertório nacional (canto descompassado e o uso de ritmos 
livres) e seu paralelismo com músicas da África mediterrânica e do 
Oriente. 
 
CONTEÚDO:  
TCR 00:04:19:10 Moda de Lavoura 
 
A vida de um almocreve 
É uma vida arriscada 
Ao descer uma ladeira 
Ao descer uma carrada. 
 
Nos campos solitários 
Onde a desgraça me tem 

Não façam alguma asneira 
Que a lua tem uma carreira 
Todo o trabalho é perdido 
Já alguns têm morrido 
Porque não vencem a jornada 
A lua foi destinada 
Para correr o mundo inteiro 
E este dito é verdadeiro 
Ninguém a dá apanhada. 
 
É que a lua é uma reserva 
Dada pela Providência 
Não é o que muita gente pensa 
Esta família moderna 
Não dá Verão não dá Inverno 
Não dá fruto e nem dá pão 
Tudo se cria no chão 
Pelo destino e natureza 
Pois eu o digo com certeza 
Corre mais que um avião. 
 
TCR 00:23:14:12 Será ou não será? 
 
Será ou não será 
Será ou não será 
Será ou não será 
Será o sangue o nosso esp’rito? 
O nosso pai será o ar? 
Não gosto de renegar 
Aqui tem o seu palpito 
Mas o nosso dia infinito 
Ninguém o saberá 
Se é Deus que dominará 
Ou se é a natureza 
Ninguém diga concerteza 
Será ou não será? 
 



Programa nº 2 http://vimeo.com/4762107 
 

A Festa de Santa Cruz na Aldeia da 
Venda 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 11’50” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Aldeia da Venda, freguesia de S. Tiago Maior, concelho de 
Alandroal, distrito de Évora. Zona latifundiária, predominantemente 
agrícola (trigo, oliveira, sobreiro e azinheira) 
 
PERSONAGENS: Figuras de cortejo (“Madalena” e “Mordoma”); 
cantadeiras; orquestra de música “pop”. 
 
SINOPSE: Trata-se de um evento do ciclo das festas de Maio (festas das 
Maias), tradicional em todo o país. É o tipo de festa independente da 
Igreja; trata-se de um ritual que marca a chegada da Primavera, visando 
ajudar o renascer das forças naturais e o reforço da fertilidade em geral. O 
cortejo das raparigas jovens coroadas com flores é o momento mais 
simbólico das intenções desta festa. Ao longo do cortejo cantadeiras 
cantam versos da tradição oral. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:08:30:00 Canção (ditada pela locutora) 
 
Alegre-se todo o mundo 
Que apareceu o escondido 
Uma cruz tão bem composta 
Representa Jesus vivo. 
 
 
 

Programa nº 3 http://vimeo.com/4779573 
 

Fragmentos de um Inquérito em 
Salir 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 23’48” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Salir, freguesia do concelho de Loulé, distrito de faro. No 
barrocal algarvio (entre serra e litoral), concelho de importância agrícola 
(pomares, hortas, amendoeira, figueira, oliveira). 
 
PERSONAGENS: José de Sousa Ramos, 63 anos; ex-emigrante em 
França; construtor e tocador de flauta travessa. Anónimo, vindo das 
proximidades, contador popular e guitarrista. 
 
SINOPSE: Completa-se com imagens a recolha sonora efectuada em 
1962 pelo autor da série, junto do mesmo flautista. Surge a figura 
inesperada do contador de histórias, registado como “memória colectiva 
dos povos”. Actua aqui para divertir os conterrâneos, como crítica social, 
como figura pedagógica. Fá-lo através de um canto acompanhado por 
guitarra portuguesa semi-artesanal, da narração de duas histórias e de 
“quadras” (um mote desenvolvido em quatro conjuntos de versos). 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:15:30:12 Canção 
 
Eu gostava de aprender a fazer letras vogais 
Eu gostava de aprender p’ra fazer letras vogais 
Que é triste não saber nada, é triste não conhecer 
P’ra fazer letras vogais gostava de saber… 
A fazer letras vogais, é triste não conhecer 
A fazer pontos finais 
É triste não conhecer, a fazer pontos finais 



Eu por mim nunca aprendi, ai não sei bem os fazer 
A fazer os pontos finais, é triste não aprender 
Mais vale ’tar numa cadeia que ‘tar nos hospitais 
Mais vale ‘tar na cadeia que ‘tar nos hospitais 
Eu por mim não tenho fazenda, não pago direitos 
Queria estar nos hospitais, quero mais ‘tar na cadeia. 
 
TCR 00:21:36:00 Quadras 
 
Dizem que a lua que é habitada 
Mas ninguém sabe se é se não 
Ninguém a dá apanhada 
Corre mais que um avião. 
 
Em 24 horas dá a volta ao mundo 
E ninguém a vê andar 
E ninguém sabe explicar 
As léguas que anda por segundo. 
São umas coisas a profundo 
E uma coisa bem desejada 
É uma lanterna sagrada 
Que alumeia o agricultor. 
Já muitos sãos 
Diz que a lua é habitada. 
 
Dizem que querem ir à lua 
É uma viagem à toa 
Fôssemos daqui a Lisboa 
Qualquer homem continua 
Mas não tem estradas não tem rua 
Não tem transportação 
Eu creio que lá não vão 
Briguem lá o que brigarem 
Eu tenho ouvido contar 
Mas ninguém sabe se é ou não. 
 
 

Juntasse os moços todos ??? na palheira??? 
 
TCR 00:12:47:00 Canto de Devoção a N. S. dos Remédios 
 
Senhora dos Remédios,  
Tem o remédio na mão,  
Para curar o meu mal,  
Que eu trago no coração. 
 
Senhora dos Remédios, 
Linda boquinha de riso, 
Linda maçã camoesa, 
Criadas no paraíso. 
 
Senhora dos Remédios, 
Minha mãe, minha madrinha, 
À hora da minha morte 
Há-de servir ??? 
 
TCR 00:15:01:00 Canto de Romaria (Senhora da Póvoa) 
 
(Nossa) Senhora da Póvoa 
Vosso caminho não sei, 
Quem tem boca vai a Roma 
Eu também assim farei. 
 
(Nossa) Senhora da Póvoa 
???????????????????????????? 
???????????????????????????? 
???????????????????????????? 
 
(Nossa) Senhora da Póvoa 
Nossos lábios estão em ferida 
Bem podíeis vós, Senhora 
??????????????????????????????? 
 
 



Programa nº 4 http://vimeo.com/4780042 
 

A Oração das Almas em S. Bento do 
Ameixial 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 17’28” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: S. Bento do Ameixial, concelho de Estremoz, distrito de Évora. 
Região agrícola, rica em montados de azinheira e sobreiro, olivais, 
pomares e hortas. 
 
PERSONAGENS: Grupo de cantadores, trabalhadores rurais 
(jornaleiros): Joaquim Coelho, 63 anos, natural de Évora-Monte, semi-
letrado; José Manuel Caxia, 55 anos, natural de Santa Vitória do Ameixial, 
analfabeto; Gilberto António Cardoso, 35 anos, natural de Santa Vitória 
do Ameixial, analfabeto; Arlindo Francisco cabaço, 54 anos, natural de S. 
bento do Ameixial, semi-letrado. 
 
SINOPSE: “Orações das Almas” designa aqui um tipo de cânticos 
exclusivo da noite de passagem do ano e do dia de Reis (6 de Janeiro), 
executado por homens e visando a recolha de fundos para a paróquia 
(beneficência, melhoramentos na igreja ou cemitério). Refere-se o 
desaparecimento destes cantos, por causa da dificuldade da sua execução 
(prolongada, em desfile, implicando forte colocação de voz) e do 
envelhecimento da população. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:02:51:00 Vem ouvir a oração das almas 
 
 
 
 
 

Programa nº 5 http://vimeo.com/4684662 
 

Fragmentos de um Inquérito 
Musical em Penha Garcia 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 22’00” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Penha Garcia, freguesia do concelho de Idanha-a-Nova, distrito 
de Castelo Branco. Zona montanhosa, economia agrícola variada 
(produção de cerais, azeite, gado bovino e lacticínios). 
 
PERSONAGENS: Catarina Sergente (Catarina Chitas), 54 anos, nascida 
e casada no local; tecedeira, trabalhadora rural, semi-letrada; cantadeiras 
anónimas. 
 
SINOPSE: Programa dedicado à cantadeira Catarina Chitas, evocando 
uma rigorosa autenticidade musicológica. Catarina Chitas interpreta a solo 
ou dialogadas canções da antiga vida rural: cantigas de ceifa, quase já sem a 
sua função original (quebrar a monotonia do trabalho, auxiliando-o); 
cantigas de devoção (serviam para pedir socorro e protecção); cantigas de 
romaria; moda de Entrudo (com função chocalheira). Registe-se o uso 
arcaico da polifonia vocal e do acompanhamento com adufe nos cantos de 
romaria e Entrudo, características de diversos cantares do País. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:04:59:00 Cantiga da Ceifa 
 
No tempo da cigarrinha 
Ai todo o bicho sai ao campo 
Sai o rico, sai o pobre 
Ai o senhor do chapéu branco. 
 
Trabalhai, quebrai o corpo 



Ai logo tendes que comer 
Do trabalho nasce a honra 
Ai da honra o bem querer. 
 
Corta, minha foice, corta 
Ai por esse pão bem lourinho 
Quem houver de olhar para outra 
Ai há-de andar com cuidadinho. 
 
TCR 00:08:10:00 Canto de Devoção a N. S. da Azenha 
 
Nossa Senhora da Azenha 
Ai para lá vou eu andando 
Ai para lá vou eu andando 
 
Meu coração se vai rindo 
Os meus olhos vão chorando 
Ai os meus olhos vão chorando. 
 
Nossa Senhora da Azenha 
Pequenina e airosa 
Ó pequenina e airosa. 
Ó Senhora dos pastores 
Minha folhinha de rosa 
Minha folhinha de rosa. 
 
Senhora da Azenha 
Minha roseirinha branca 
Minha roseirinha branca. 
 
TCR 00:10:27:04 Moda de Entrudo 
 
Abaixo vai o Entrudo carregado de toucinho 
Pedi-lhe um guardanapo para limpar o focinho 
Abaixo vai o Entrudo carregado de cebola 
Veio com ??? 
Entrudo ó Entrudo ó Entrudo ??? 

S. João perdi a capa 
Ai debaixo de uma latada 
A justiça ó rapariga 
Ai faz-se-lhe uma encarnada. 
 
TCR 00:13:40:00 S. João 
… 
João baptiza Cristo 
Cristo baptiza João 
Ambos foram baptizados 
Lá no Rio do Jordão. 
 
S. João para ver as moças 
Fez uma fonte de prata 
As moças não vão a ela 
S. João todo se mata. 
 
Meu divino S. João 
Quem não mantém a bandeira 
Manda vir um ramaninho 
Para fazermos uma fogueira. 
 
 
TCR 00:15:40:00 Descante aos Noivos    
 
Ó noiva que já casaste 
Já puseste a mão na cruz 
Deus te faça bem casada 
Como a Virgem com Jesus. 
 
Vai hoje ser desfolhada 
Aí está uma roseira nova. 
Vai hoje ser desfolhada 
Aí está uma roseira nova. 
 
 
 



TCR 00:18:02:00 Cantiga da Ceifa 
 
Por riba se ceifa o pão 
Ai por baixo fica o restolho 
Menina não se enamore 
Ai do rapaz que envisga o olho. 
 
O sono mais a preguiça 
?????????????????????? 
O sono diz que ???????? 
A preguiça que não ???? 
 
Já o sol se vai pondo 
Ai lá para trás do cabecinho 
Bem podia o nosso amo 
Ai mandá-lo mais ligeirinho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa nº 6 http://vimeo.com/5774793 
veja também http://www.tamborileirosnoalentejo.com/ 

Os Tamborileiros do Baixo Alentejo 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 15’03” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Vila Verde de Ficalho e Vale de Vargo, concelho de Serpa, 
distrito de Évora; Santo Aleixo, concelho de Monforte, distrito de Évora; 
Barrancos, sede de concelho, distrito de Beja. Áreas de peneplanície. 
Predominam actividades agrícolas (culturas de sequeiro) e pecuárias (gado 
suíno e bovino). 
 
PERSONAGENS: Tamborileiros: Bento José Romeu, 65 anos, natural 
de Aldeia Nova de S. Bento, vaqueiro-porqueiro, analfabeto; três 
anónimos. 
 
SINOPSE: Tamborileiros, instrumentistas comuns em toda a Europa e 
Portugal nas zonas raianas de Beja e Bragança, actuam em festas populares 
tocando simultaneamente pífaro ou flauta (melodia) e tamboril 
(acompanhamento). No Baixo Alentejo a actividade tem funções religiosa-
litúrgicas; aqui tamborileiros são elementos permanentes da festa patronal 
das respectivas localidades: participam no peditório, tocam a alvorada, 
seguem com a banda na procissão em posição destacada. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:06:00:00 Toque de Dança (Alvorada) 
TCR 00:07:12:00 Marcha 
TCR 00:08:48:00 Fogaças 
TCR 00:12:04:00 Toque de Missa 
TCR 00:12:58:00 Peditório 
TCR 00:15:34:00 Santo António 
TCR 00:17:02:00 Santa Maria 
 



Programa nº 7 http://vimeo.com/5775154 
 
Fragmentos de um Inquérito 
Musical em Alpalhão 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 20’54” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Alpalhão, freguesia do concelho de Nisa, Portalegre. Zona de 
peneplanície. Economia agrícola (cereais, oliveira, sobreiro, azinheira); 
produção artesanal importante (cerâmica, têxteis, cortiça). 
 
PERSONAGENS: Dois pastores (pai e filho), analfabetos; cantadeira. 
 
SINOPSE: 1ª Parte. Interpreta-se um auto pastoril da Natividade 
(“Presépio”) numa versão “deturpada” por causa da sua transmissão oral. 
Tradicionalmente cinco “actores” e uma boneca representavam papéis do 
presépio tradicional (Virgem, S. José, pastores – Lourenço, Pascuela, 
Nambre – menino); a cena era na noite de Natal antes da Missa do Galo, 
repetida de casa em casa, em troca de alimentos. 
2ª Parte. Recolha de três cantos tradicionais, que além da sua função ritual 
interessam como crónicas da vida camponesa. Acompanhados com adufe 
ou almofariz (este é uma raridade), dois cantos festejam o S. João e o 
terceiro, de origem remota, é dirigido aos noivos na véspera ou noite do 
casamento. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:12:35:00 S. João 
 
S. João perdi a capa 
Ai no caminho do estudo 
A justiça ó rapariga 
Ai faz-se-lhe uma de veludo. 

Quem pusera do requeijão 
E o requeijão e o requeijão 
Deus lhe dará o bom galardão. 
 
Quem pusera do requeijão 
 E o requeijão e o requeijão 
Senhores ??? lho digo 
Deus lhe dará o bom galardão. 
 
Em louvor de Jesus Menino 
Ó que rico meus senhores 
E ??? a flor do campo 
E ó que rico meus senhores 
??? a flor do campo 
‘’’ 
Se eu te dei todas as flores 
Também as flores do Deus Menino. 
 
TCR 00:16:00:00 Damos graças ao Senhor 
 
Damos graças ao Senhor 
Damos graças ao Senhor 
Ao Senhor vamos a dar. 
 
Damos graças ao Senhor 
Damos-lhas que as merece 
Sempre lhas vamos a dar 
Ainda que se não comece. 
 
TCR 00:18:42:00 Mourita 
 
E assim estava la mourita 
À sua porta fiando 
Viera de lá o mouro 
Em seu cavalo dançando. 
 
 



Ai noiva já te casaste 
Ai deixaste de ser donzela 
Ai já entraste para a tapada 
Ai só por morte é que sais dela. 
 
Ai já hoje ataste o cabelo 
Ai com o metro e meio de fita 
Ai olha lá ó Alexandrino 
Ai estima-a bem que ela é bonita. 
 
???????????????????????????????? 
???????????????????????????????? 
Ai olha lá ó Alexandrino 
Ai estima bem a tua mulher. 
 
Ai quando na igreja entraste 
Ai nova claridade deste 
Ai põe um tapete de flores 
Ai no lugar onde estiveste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa nº 8 http://vimeo.com/5775513 
 
Inquérito Musical sobre a Folia do 
Espírito Santo em Marmelete 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 21’46” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Freguesia de Marmelete (ca. 3500 hab.), concelho de 
Monchique, distrito de Faro. Zona de serra. Predomínio de actividades 
silvícolas, produção hortícola-frutícola e pecuária. 
 
PERSONAGENS: Manuel Francisco Furtado, sacristão, 87 anos. 
 
SINOPSE: Dedicado ao cancioneiro da folia do espírito Santo de 
Marmelete cuja última realização foi em 1903 e a que actualmente só 
correspondem os Impérios açorianos. A folia, composta por Rei, Alferes, 
Procurador, Juiz, Escrivão e mordomos, consistia essencialmente na 
angariação, preparação e bênção de um bodo (alimentos diversos) para os 
pobres. Visava apelar à protecção do Espírito Santo contra pragas e 
malignas naturais. Os foliões acompanhavam todos os actos com cantigas, 
pífaro, tambor e danças, participando também nos banquetes. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:05:54:00 Alvorada 
 
Levantei-me esta manhã, manhanita florida 
Fui colher a hortelã ao quintal dos meus amores. 
 
Era de manhã, raiava-lhe o Sol 
Eu não vejo aqui mais que o meu amor. 
 
Era de manhã, rosas floridas 



Eu não vejo aqui mais que o meu amor 
E amor é que eu mais queria. 
 
Era de manhã, raiava-lhe o Sol 
Eu não vejo aqui mais que o meu amor. 
 
TCR 00:10:22:30 E trouxeram-me a cear… 
 
Ó trouxeram-me a cear, ó trouxeram-me a cear 
Três peixinhos de l’o mar, mas ??? 
Está a rede por fazer, está o peixe por apanhar… 
 
TCR 00:11:27:00 Eu tenho vinho no copo… 
 
Eu tenho vinho no copo 
Faz criar calor no rosto 
Não ??? 
 
Deitai o vinho no copo 
A vinte e quatro. 
 
Faz criar calor no rosto 
Em louvor de Jesus sagrado 
Mas se vos quer, não dou cá. 
… 
 
E bebe il rei, bebe il rei 
Beberemos nós também 
Bebe il rei, bebe il rei 
Como era de razão 
Que depois de il rei beber 
Beberá o seu escrivão 
Beberemos nós também  
E bebe il rei, bebe il rei 
Beberemos nós também. 
 
TCR 00:13:24:00 Quem pusera do requeijão… 

??? 
E digo mais qualquer coisa 
E digo se me dão licença 
??? 
 
Dizem que o tempo dá fartura 
Para uns tudo para outros não 
Bem quis eu me curar 
O meu mal já não tem cura 
Para uns tudo e outros não 
O tempo diz que dá fartura. 
 
Isso é tudo diferente 
É como o Inverno com o Verão 
Uns estão muito ??? 
Mas dizem que não tem cura 
É como o Inverno com o Verão 
??? 
 
Quando eu estive na tropa 
E era o alferes comandante do pelotão 
E estou aqui enrascado 
Não sei como hei-de descalçar esta bota 
Era o alferes comandante do pelotão 
Quando eu estive na tropa. 
 
Era o alferes comandante do pelotão 
Nesta grande baralhada 
Ai que grande confusão 
Venha daqui ou d’além 
Para mim nunca é nada 
Nesta grande confusão 
Nesta grande baralhada. 
 
 
 
 



 
Acenou-lhe com ??? 
??? ó mourita 
Alcafre mouro, alcafre 
Alcafrinha, rica, olá 
Olá mourita, olá. 
 
TCR 00:21:07:00 Põe-se o Sol…  
 
Põe-se o Sol 
Põe-se 
Lá de trás os montes. 
 
Vamos a dar esmolas 
Que isto já são horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Programa nº 9 http://vimeo.com/5775899 
 
A Viola Campaniça e o Despique no 
Baixo Alentejo 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 30’45” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Freguesia de S. Martinho das Amoreiras e Monte de Totemique, 
freguesia de Sabóia, concelho de Odemira, distrito de Beja. Região 
agrícola, rica em montados de azinheira e sobreiro; cultura de olivais, 
pomares e hortas. 
 
PERSONAGENS: S. Martinho: construtor de viola campaniça, tocador, 
cantores; Monte Totemique: tocador, grupo de cantores, não 
identificados. 
 
SINOPSE: A viola campaniça acompanhava tradicionalmente bailes 
populares e cantos a desafio. Aqui apresenta-se um dos últimos 
construtores do instrumento, um tocador acompanhando um despique, e 
um tocador a solo, antigo animador das festas das redondezas. Segue-se 
uma sessão de canto a despique: um grupo de homens entoa melopeia 
primitiva, de difícil improviso, que tem como função principal a sátira e a 
crítica social. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:05:51:00 Canção a despique 
 
Fizeram-me aqui o pedido 
Meti-me logo a caminho 
Acho que talvez não tenha 
É vir aqui tempo perdido. 



 
Meti-me logo a caminho 
Assim me fizeram o pedido 
Eu não sei o que adivinho 
Em estar cantando agora. 
 
TCR 00:09:56:00 Moda de baile (viola campaniça, sem letra) 
 
TCR 00:15:02:20 Canção a despique 
 
Eu sou dado por doente 
Eu sofro do coração 
Eu não disse adeus 
Adeus ao pessoal 
Adeus a esta gente 
Eu sofro do coração 
Eu sou dado por doente. 
 
Ai estou dado por doente 
Sofro do coração 
Para todo o Portugal 
Baixo Alentejo dá pão 
Para dar vidas a todos 
Dá uma vida geral 
O Baixo Alentejo dá 
Pão ao nosso Portugal. 
 
O Baixo Alentejo dá pão 
O seu mal não tem cura 
Sofre de uma ilusão 
E se alguém quiser cantar 
A gente aqui faz uma cura 
E sofre de uma ilusão 
O seu mal não tem cura. 
 
O seu mal não tem cura 
Ai ??? veio de França 

Programa nº 10 http://vimeo.com/5780180 
 
Manuel Jaleca: Toques de Guitarra 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 23’05” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Imediações de Estremoz, distrito de Portalegre. Região agrícola, 
rica em montados de azinheira e sobreiro; cultura de olivais, pomares e 
hortas. 
 
PERSONAGENS: Manuel Jaleca, nascido em 1893, letrado; trabalhador 
rural, carvoeiro, pedreiro e calceteiro; guitarrista (guitarra portuguesa). 
 
SINOPSE: Inquérito complementar realizado no seguimento de outros 
feitos entre 1965 e 68, aos Bonequeiros de Santo Aleixo. Manuel Jaleca é 
herdeiro da tradição peninsular dos guitarristas clássicos. Esta arte baseia-
se na glosa de canções populares ou popularizadas, salientando-se o 
aspecto dissonante e instintivo das interpretações. Manuel Jaleca animava 
representações das companhias de Bonequeiros de Santo Aleixo, em autos 
e farsas sublinhados à guitarra. Aos espectáculos seguiam-se bailes onde o 
guitarrista também tocava.  
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:04:12:00 Toque I 
TCR 00:13:42:20 Toque II 
TCR 00:17:20:00 Toque III 
 
 
 
 
 
 
 



Que grande confusão 
Ai eu ‘tou-me aqui entretendo 
Já defendi a minha missão 
Eu cá por mim estou ouvindo 
O moço o vai dizendo 
Já defendi a minha missão 
Eu estou-me aqui entretendo. 
 
Eu estou aqui me entretendo 
Já se foi a minha missão 
E eu estou m’aqui divertindo 
Que fará o meu patrão 
A falta que eu hoje lá faço 
Ele é que está lá sentindo 
O que fará o meu patrão 
Estando aqui eu divertido. 
 
Resolver qualquer problema 
É fazer uma alteração 
Hoje ??? outro 
Diziam ao contrário 
??? 
É fazer uma alteração 
Para resolver qualquer problema. 
 
O que eu quero vos perguntar 
Se conheciam esta região 
Fazem favor de dizer como 
Vieram aqui parar 
Se conheciam esta região 
Eu quero vos perguntar. 
 
Se conheciam a região 
Ai ??? 
??? ocasião 
??? 
??? 

Esta coisa foi formada 
Mas houve aqui um pequeno erro 
Contado é maior que um bezerro. 
 
Como vieram aqui dar 
Porque vieram de avião 
Dizes que eu prometo 
Adeus que não seja 
??? 
Tenham a vida p’ra outra vez 
Venham a gente acompanhar 
Porque vieram de avião 
Os homens vieram aqui dar. 
 
E vieram descobrir 
O Portugal, esta Nação 
Deus queira que venham cá mais vezes 
Para se fartarem de rir 
Desta Nação 
Que vieram descobrir. 
 
Ai vieram descobrir 
Portugal, nossa Nação 
Quando eu fui p’ró Ultramar 
Fui incluído num batalhão 
Eu fui p’ró Ultramar 
Fui incluído num batalhão 
Nossa Pátria me chamou 
Por ela eu ia lutar 
Fui incluído num batalhão 
Quando eu fui p’ró Ultramar. 
 
Fui num batalhão 
Quando eu fui p’ró Ultramar 
Vieram ter ??? 
Por um mês de formação 
Eu não sei se fique se vá 



Não sei se vá se fique 
Por um mês de formação 
Vieram ter ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esse Rei só reinará 
Ai só no Reino da Verdade. 
Reinará nos altos céus 
Ai à mão direita de Deus Padre. 
 
Missa nova quero dizer 
Missa nova quero cantar. 
Trazemo-vos devoção 
De não cantar mais do que é dado. 
Indo p’raí abaixo 
Ai dei um toque na cortiça. 
E logo o meu coração disse 
“Ai que me dá uma chouriça”. 
 
E fiquem-se com Deus, senhores 
Ai com Deus me irei embora 
E queira Deus que nos ajuntem 
Lá no reino da Glória. 
 
TCR 00:21:03:00 Eu vou cantar ao Menino…. 
 
Eu vou cantar ao Menino 
Ai ai ai vou cantar uma canção. 
E vou cantar ao Menino 
Ai ai ai de todo o coração. 
 
Menino Jesus 
Ai aia ai Menino tão belo 
??? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa nº 11 http://vimeo.com/5780466 
 
Ciclo dos Doze Dias I: Natal e 
Janeiras 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 21’33” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Campo Maior; aldeia de S. Vicente, concelho de Elvas, distrito 
de Portalegre; aldeia de Alcongosta, concelho de Fundão, distrito de 
Castelo Branco; Vila Verde de Ficalho, concelho de Serpa, distrito de Beja; 
Salir, concelho de Loulé, distrito de Faro. 
 
PERSONAGENS: Grupo de homens e mulheres (Campo Maior); 
população de S. Vicente; mulheres de Alcongosta; coro de homens, 
trabalhadores rurais e Mestre Bento, barbeiro (Ficalho). 
 
SINOPSE: Apresentam-se cantos de feição religiosa que acompanham os 
ritos e cerimónias do Ciclo dos Doze dias (Natal até aos Reis), em algumas 
povoações raianas. Em Campo Maior e S. Vicente na noite de véspera de 
Natal, grupos de homens e mulheres cantam ao Deus-Menino em casa de 
familiares. A ronca ou sarronca – percussão tradicional – acompanha os 
hinos. Em Ficalho, um coro de homens, reunidos por Mestre Bento, 
cantam ao Menino. Em Loulé recolhe-se um canto de janeiras, 
habitualmente cantado à porta das famílias mais abastadas na Noite de 
Reis. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:02:35:00 E o Menino chora chora… 
 
… 
E o Menino chora chora 
Chora pelos sapatinhos 

Haja quem lhe dê a sola 
Que eu lhe darei os saltinhos. 
 
Dá-me o Deus Menino 
Não dou, não dou, não dou 
Dá-me o Deus Menino 
Ai à missa que eu já vou. 
 
Mas o Menino Jesus 
Chama pai a S. José 
Comprou ??? os sapatinhos 
Na feira de Santo André. 
 
Dá-me o Deus Menino 
Não dou, não dou, não dou 
Dá-me o Deus Menino 
Ai à missa que eu já vou. 
 
Mas o Menino Jesus 
É mais lesto do que eu 
Já era Deus Menino 
Quando o meu avô morreu. 
 
 
 
TCR 00:04:51:00 A neve já está bem perto… 
 
A neve já está bem perto 
Daquela janela. 
 
S. José acompanha  
Acompanha o Deus Menino. 
 
Virgem Maria é mãe 
S. José é o padrinho. 
 
Arre, arre e arre 



Vamos a Belém 
A ver o Menino 
Que a Virgem lá tem. 
 
Que a Virgem lá tem 
Que a Virgem adora 
Arre burriquito 
Vamos lá embora. 
 
TCR 00:07:09:00 Canto do Menino 
 
Ó meu Menino Jesus 
Ó meu Menino Jesus 
Eu ??? 
 
TCR 00:11:30:00 Moda do Menino 
… 
Meu Menino da minha alma 
Ai quem te pudesse valer 
 
Namorou ??? o Deus Menino 
Ai da ??? em Belém. 
 
TCR 00:16:07:00 Canto de Janeiras 
 
Senhora me dá licença 
De à sua porta eu cantar. 
Senhora me dá licença 
Eu já vou a começar. 
 
Quando os Reis foram guiados 
E uma estrela …. 
Foram guiados a Belém 
Para ver o Menino que lá nascia. 
 
 
 

TCR 00:20:17:00 Canto de Peditório 
 
Ai todos para, todos para comungar 
??? Deus 
Ai para o Céu, ai para o Céu vou levar. 
 
Missa nova quero dizer 
Ai missa nova, ai missa nova quero cantar. 
S. João ajuda à missa 
E S. Pedro, S. Pedro muda o missal. 
 
Pouca luz dentro ??? 
E a hóstia, a hóstia p’ra consagrar. 
 
TCR 00:23:17:00 Descante/Chacota (Canto de peditório) 
 
Ai casa nobre e gente honrada 
E viva da casa o patrão ai ai ai 
 
Ai sua alma erguida 
E para o Reino da Salvação ai ai ai 
 
Ai onde estão primos e irmãos 
Onde está toda a parenteira ai ai ai 
 
Ai eu canto com devoção 
E cantaria a noite inteira 
Ai o n0me da minha terra 
Ai o nome da minha terra 
Ai anda na folha da rosa 
Ai trago vinho da Dornelas 
Ai sou filho da Pampilhosa 
Anda na folha da rosa. 
 
 
 
 



Programa nº 12 http://vimeo.com/5780793 
 
Ciclo dos Doze Dias II: Natal e 
Janeiras 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 22’04” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Monte de Cabaços, concelho de Alcoutim, distrito de faro; 
Santo Aleixo, distrito de Beja; Barbacena, concelho de Elvas, distrito de 
Évora. Regiões agrícolas, predominando a silvicultura (sobreiro, oliveira, 
pomares) e horticultura. 
 
PERSONAGENS: Monte Cabaço: José Ferreira, 45 anos, natural de 
Cabaços, trabalhador rural analfabeto; Manuel José, natural de Cabaços, 
trabalhador rural, semi-letrado. Santo Aleixo e Barbacena: coros de 
homens, não identificados. 
 
SINOPSE: as Janeiras apresentam-se entre as noites de Fim de Ano e de 
5 de Janeiro. De porta em porta os cantores rezam (“Padre-Nosso”, “Avé-
Maria”) ou cantam (“Oração das Almas”), em troca de esmola (pão, 
chouriço, dinheiro). O resultado da recolha destinava-se ao pagamento de 
missas pelas almas, sendo as sobras repartidas pelo grupo. Referência a 
uma forma coral característica, executada na noite de 5 de Janeiro: um 
grupo de homens, composto por baixão, coro e falsete cantam à porta das 
pessoas mais abastadas; um desgarrador entoa o canto de peditório 
(descante ou chacota). 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:06:20:00 Oração das Almas 
 
Recordai-vos meus senhores 
??? 

??? fazei clamores 
E das almas do outro mundo 
Que são ??? 
 
Lá tem Deus na outra vida 
Nossas mães, nossos pais 
Tenham dó e compaixão 
Daquela gente ??? 
 
De repente para nós 
As almas que aqui não estão  
Dos nossos pais e avós 
 
??? avós e pais 
Toda a noite e todo o dia 
Estão postos em agonia 
Vendo que lhes não rezais 
Sequer uma Avé-Maria. 
 
??? 
 
Dizem as almas benditas 
“Essas esmolas que deres, 
essasserão das mais ricas”. 
 
E entre elas estava uma que dizia 
??? 
??? 
Não lembramos do amor. 
??? 
E a gente só nos lembramos 
??? 
E ó mulher ó menina 
??? 
Dá uma esmola se puder ??? 
Às almas do purgatório. 
 



Quando deres uma esmola 
??? 
Cada vez que esmola deres 
Tiras o mal mais as penas. 
 
Quando deres uma esmola 
As almas no purgatório 
Nas chamas, no fogo estão. 
 
Quando deres uma esmola 
??? 
 
Lá tendes na outra vida 
Nossas mães e nossos pais. 
 
Fiquem assim com Deus irmãos 
Que eu com Deus me vou embora. 
Queira Deus que nos encontremos 
Lá no reino onde Ele mora. 
 
E aqui se acaba Senhora 
Esta santa oraçãos 
Seja para gloria nossa 
Para nossa salvação. 
Para sempre ??? 
 
TCR 00:13:50:44 As Portas das Almas Santas 
 
À porta, à porta d’uma Alma Santa 
Bate um Deus, bate um Deus de hora em hora. 
 
Respondeu, respondeu uma e disse: 
“Meu Deus, Meu Deus, que buscais agora?” 
 
Busco-te, busco-te a ti, Alma Santa, 
Cá para o, cá para o Reino da Glória. 
 

Programa nº 15 http://vimeo.com/5792505 
 
Cantos Religiosos e de Trabalho 
(Fundão) 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 23’21” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Alcomposta, concelho de Fundão, distrito de Castelo Branco. 
Zona de relevo complexo; predominam actividades agrícolas (azeite, 
cereais, lacticínios) e artesanais-industriais (fiação, tecelagens). 
 
PERSONAGENS: Maria Salete, 62 anos, nascida no local, trabalhadora 
doméstica, letrada; mulheres não identificadas. 
 
SINOPSE: Recolha de cantos religiosos e/ou de trabalho, composições 
antigas transmitidas informalmente e dispensando ensaios rígidos. Tratam-
se de exemplares da polifonia instintiva, tradicionalmente associada à 
mobilização colectiva necessária no quotidiano rural; cantam-se em datas 
precisas (Quaresma) ou durante o ano, sempre percorrendo as ruas da 
comunidade. Os casos de polifonia vocal apresentados são traço 
dominante do cantar português rural mas raridade no panorama europeu. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:01:32:00 Encomendação das almas 
 

Eu vos peço 
Ó meu irmão 
Ai ai ai… 
 
Kyrie eleison 
Ai ai ai… 
 
 



Programa nº 13 http://vimeo.com/5786343 
 
Cantos de Trabalho - 1: Canção de 
Bacelada e Cantiga da Roda 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 22’40” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Tavarede, concelho da Figueira da Foz; Dornelas do Zêzere, 
concelho de Pampilhosa: distrito de Coimbra. 
 
PERSONAGENS: Tavarede: José Marques Curado, 60 anos, trabalhador 
rural, analfabeto; João Oliveira Lopes, 63 anos, trabalhador agrícola, com a 
4ª classe; José …, 63 anos, trabalhador agrícola, analfabeto; José Migueis 
Fadigas, 60 anos, trabalhador rural, semi-letrado; Manuel Oliveira, … 
anos, analfabeto. Mulher da roda: Maria da Trindade Baptista, 60 anos. 
 
SINOPSE: Canção de Bacelada da cava da manta para o plantio do 
Bacelo. Canto de despique com mandador e, por vezes, veiculando 
reivindicações colectivas. Cantiga da roda. As rodas de madeira no Rio 
Zêzere eram usadas para o regadio das hortas ribeirinhas. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:01:45:00 Canção da Bacelada 
TCR 00:16:21:00 Esta roda está parada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa nº 14 http://vimeo.com/5791780 
 
Cantos de Trabalho 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 21’02” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Teixoso, concelho da Covilhã; Rocas do Vouga, concelho de 
Sever de Vouga, distrito de Aveiro; Manhouce, concelho de S. Pedro do 
Sul, distrito de Viseu; Aldeia de Joanes, concelho de Fundão, distrito de 
Castelo Branco. Zonas montanhosas de actividades agrícolas (milho, 
arroz, frutícolas), pecuária e industrias (florestais, cerâmicas). 
 
PERSONAGENS: Cristina de Matos Neves (Teixoso), natural da 
localidade, trabalhadora rural, analfabeta; trabalhadoras rurais e tecedeiras, 
não identificadas. 
 
SINOPSE: Apresenta-se uma série de cantos que pela antiguidade da sua 
estrutura melódica e harmónica testemunham formas tradicionais de 
trabalho cooperativo: os cantos polifónicos significam a necessária 
fraternidade dos trabalhadores. Destaca-se aqui o cantar de títulos com 
feição religiosa em cantos de sacha ou nas diversas fases de preparação do 
linho e um lenga-lenga quase infantil empregada na condução do gado e 
um canto de ceifa. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:04:38:00 Canto da Sacha 
 
Sachadeiras que sachais, 
Sachadeiras que sachais 
No milheiral do meu sogro 
Deus vos faça o dia grande 
Deus vos faça o dia grande 
Para sachar o milho todo. 



 
TCR 00:06:01:00 Nossa Senhora do Carmo 
 
TCR 00:08:38:00 Avé-Maria sem Falta (Canto de cardar) 
 
Avé-Maria sem falta, 
Ao Céu ela subiu tão alto 
Mais alto subiu Jesus 
??? 
Lá no Céu e cá na Terra 
Até o ??? na Terra. 
 
TCR 00:10:54:00 Lerando o gado 
 
Ó riba o monte, ó riba o monte 
Baila baila baila bem. 
 
É noite é noite é noite 
Baila baila baila bem. 
 
TCR 00:16:21:10 Canto da Ceifa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCR 00:11:31:00 À porta das Almas Santas 
 
À porta das almas santas 
Bate Deus a toda a hora. 
As almas santas respondem: 
Oh meu Deus que quereis agora? 
 
Quero que deixeis o mundo 
Que nós vamos p’rá Glória 
Oh meu Deus quem nos ouvirá? 
Na companhia dos anjos 
E maia a Virgem Maria. 
 
TCR 00:14:04:10 Romance do Lavrador da Arada 
 
Lavrador da Arada, Oh Bom Jesus! 
Encontrou um pobrezinho, encontrou um pobrezinho 
 
O pobrezinho lhe disse, Oh Bom Jesus! 
“Leva-me no teu carrinho, leva-me no teu carrinho”. 
 
Deu-lhe a mão o lavrador, Oh Bom Jesus! 
E no seu carro o metia, e no seu carro o metia. 
 
Levou-o p’ra sua casa, Oh Bom Jesus! 
Para a melhor sala que tinha, para a melhor sala que tinha. 
 
Mandou-lhe fazer a ceia, Oh Bom Jesus! 
Do melhor manjar que havia, do melhor manjar que havia. 
 
Sentou-o na sua mesa, Oh Bom Jesus! 
Mas o pobre não comia, mas o pobre não comia. 
 
Mandou-lhe fazer a cama, Oh Bom Jesus! 
Da melhor roupa que tinha, da melhor roupa que tinha. 
 
 



TCR 00:05:52:00 Martírio 
 

Ai o vosso nome 
O nome é 
Ai é Jesus da Nazaré 
  
TCR 00:07:58:00 S. João 
 
TCR 00:10:23:16 Pão do Céu 
 

Ó Pão do Céu 
É quem sustentais 
É homem ingrato 
Bendito sejais 
Bendito sejais 
Irmão no Céu e na Terra 
Bendito sejais. 
 
TCR 00:15:25:00 Paixão Nova 
 

TCR 00:17:59:00 Benditos 
 Bendito e louvado seja 
O santíssimo Sacramento da Eucaristia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa nº 16 http://vimeo.com/4695994 
 
Cantadeiras Populares 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 23’00” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Teixoso, concelho da Covilhã, Penha Garcia, concelho de 
Idanha-a-Nova e Malpica do Tejo, distrito de Castelo Branco; Cambra, 
concelho de Vouzela e Manhouce, concelho de S. Pedro do Sul, distrito de 
Viseu; Monte da Várzea, proximidades de Estremoz, Évora. 
 
PERSONAGENS: Lucinda Matos Neves, trabalhadora rural; Catarina 
“Xitas”; Maria Vicência; coros de mulheres não identificadas, 
trabalhadoras rurais; solista não identificada. 
 
SINOPSE: Apresenta-se uma série de cantos interpretados por mulheres, 
a solo ou em polifonia, acompanhados ou não por adufe. São cantos do 
trabalho ou de devoção, com linhas e ornamentações simples; as 
estruturas melódicas eram tradicionais e frequentes nas regiões 
respectivas, tendo algumas ressonâncias orientais. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:01:46:04 Moda da Azeitona (I) 
 
Santo António já lá vem 
Ai guardai a minha azeitona 
Que ma comem os pardais 
??? 
Ai apanhá-la, ai apanhá-la 
??? 
 
TCR 00:04:51:00 Moda da Azeitona (II) 
 



Azeitona galeguinha 
Ora Deus lhe deu o azeite amarelo. 
E alumia todo o ano 
Ora Deus a deu Nossa Senhora do Castelo. 
 
Azeitona galeguinha 
Ora Deus a deu ??? comem os pardais 
Comem uma e até duas 
Ora Deus a deu comem três não querem mais. 
 
Azeitona galeguinha 
Ora Deus a deu vai correndo ao lagar 
A uma moça bonita 
Ora Deus a deu todos lhe querem falar. 
 
TCR 00:08:07:01 Senhora do Almurtão 
 
Senhora do Almurtão 
Dai-me o caldeirão do poço 
E eu venho cheia de sede 
Quero beber a meu gosto. 
 

Quem lá tendes por vizinha,  
Senhora do Almurtão 
Lado direito Santa Bárbara 
E ao esquerdo São Romão. 
 
Senhora do Almurtão 
Que dias a quem vos vai ver? 
Às casadas longos anos, 
Às solteiras bom viver. 
E às viúvas paciência 
Por o dever de sofrer. 
 
Senhora do Almurtão, 
Por lá vou eu andando 
Minha boca assim vai rindo 
Os meus olhos vão chorando. 

As ondas do mar já vi 
Para o fogo apagar 
??? 
 
TCR 00:04:24:00 Canção de Bacelada 
 
Eu e a minha gente!... Abaixo e manda-lhe outra!... Abaixo carrega… 
Abaixo qu’é no fundo!... É mocidade!... Esta é portuguesa!... Carrega aí 
com outra!... Abaixo e manda outra!... Agora bem!... Arriba-lhe com 
outra!... Alto e caiu a linha!... Eh! Malta minha, malta linda… arriba-lhe 
com outra! 
 
TCR 00:06:51:00 Canto de trabalho 
 
Ai Jesus que acaba o Mundo 
Ai Jesus que há-de acabar 
Que o meu barco foi para o mar 
Ai ??? 
 
Ai o comboio Estrela do Norte 
Ai o Norte contra o Sul 
Ai eu quero ir ver 
Os rapazes do barrete azul. 
 
Ai faz bem que é trigueiro 
Ai diz-me quanto ele custou 
Se queres ??? o teu dinheiro. 
 
TCR 00:90:08:00 Canção do Alar da Rede (sem letra) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por cima damasco roxo, Oh Bom Jesus! 
Por cima cambraia fina, por cima cambraia fina. 
 
Lá pela noite adiante, Oh Bom Jesus! 
O pobrezinho gemia, o pobrezinho gemia. 
 
Levantou-se o lavrador, Oh Bom Jesus! 
A ver o que o pobre tinha, a ver o que o pobre tinha. 
 
Deu-lhe o coração um baque, Oh Bom Jesus! 
Como ele não ficaria, como ele não ficaria. 
 
Achou-o crucificado, Oh Bom Jesus! 
Numa cruz de prata fina, numa cruz de prata fina. 
 
TCR 00:17:27:00 Moda da Ceifa 
 
Acima se ceifa o pão 
Ai por baixo fica o restolho 
Menina não se enamore 
Do rapaz que envesga o olho. 
 
Andando eu a ceifar 
Mas ??? do ??? 
Cá me vieram levar. 
A menina da saia azul 
Cá me vieram levar 
A menina da saia azul. 
 
Ceifa que já é p’ra ceifar 
Ceifai, apanhai-o bem 
Não olheis para o caminho 
Que o jantar ainda não vem. 
 
TCR 00:19:24:00 A folha da Castanheira 
 
A folha da castanheira ó ai olarilólela 

Tem biquinhos como a renda, ó ai. 
Quem tem um amor bonito 
Não pode ter melhor prenda. 
 
TCR 00:20:57:00 Ó Adelaide, Adelaidinha 
 
Adelaide, ó Adelaidinha 
Tua mãe está-te a chamar. 
Eu bem sei o que ela quer, 
Não me quer deixar falar. 
 
Não me quer deixar falar 
Qu’ela também já falou. 
Minha mãe já não se lembra 
Mas eu sei que já falou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa nº 17 http://vimeo.com/5793055 
 
Cantos e Ritmos de Trabalho 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 17’07” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Aldeias de Brenha e Tavarede, concelho de Figueira da Foz, 
distrito de Coimbra; predominam actividades agrícolas (milho, arroz, 
frutícolas (milho, arroz, frutícolas) e pecuária. Largo da Costa de Salema, 
distrito de Faro. 
 
PERSONAGENS: Trabalhadores rurais e pescadores identificados. 
 
SINOPSE: Cantos e ritmos do trabalho são toadas em semi-improviso, 
miscelâneas de versos de raiz diversa (tradicional, urbana, militar, etc.); 
regularizam o ritmo do trabalho, alegrando o esforço e formando a coesão 
psicológica do grupo (com reivindicações sociais, alusões eróticas-
obscenas, etc.). O programa inclui excerto de “O Alar da rede na pesca da 
sardinha” (1962, de Manuel Ruas, Michel Giacometti), com uma canção 
de trabalho marítimo. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:02:31:00 Ritmo de trabalho 
 
Ai ??? 
Ai minha mãe eu quero ir ver 
Eu quero ir ver a ??? 
Antes da terra comer. 
 
Ai ??? 
Ai com quatro remos ao meu lado 
Ai já ??? vi ??? 
??? 

Amor não peças a morte 
Que ela virá um dia 
Pede a Deus que a tua sorte 
Seja a minha companhia. 
 
Seja a minha companhia 
Amor não peças a morte 
Amor não peças a morte 
Que ela virá algum dia. 
 
Mondadeira lindo rancho,  
Mondadeira lindo rancho 
Um lenço de todas as cores 
Vão mondando e vão cantando. 
 
TCR 00:04:59:00 O Ponto do nosso grupo 
 
Quando eu vejo uma velhota 
Com as saias a arrojar 
Lembra-me a minha mãe 
Pelo modo de trajar. 
 
Abalou para Lisboa 
Com esperanças de voltar 
O ponto do nosso grupo 
Nunca mais se ouviu cantar. 
 
Nunca mais se ouviu cantar 
Sua voz era excelente 
O ponto do nosso grupo 
Faz muita falta à gente. 
 
Faz muita falta à gente 
A ??? aquela vozeirada 
Deixou em recordação 
Sua linda voz gravada. 
 



Programa nº 18 http://vimeo.com/5797370 
 
Romaria de S. João no Rosmaninhal 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x …’...” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Aldeia de Rosmaninhal (ca. 2000 habitantes), concelho de 
Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco. Zona montanhosa; economia 
agrícola variada (produção significativa de cereais, azeite, gado bovino e 
lacticínios). 
 
PERSONAGENS: Populares não identificados; três cantadeiras. 
 
SINOPSE: Romaria exemplar de cultos e liturgias remotos, já 
contaminados por elementos exóticos. Apresentam-se as suas fases mais 
significativas: carvalhada (desfile nocturno pela aldeia, com animais 
montados e banda de música); acender de fogueiras, arraial e baile 
(atenção à mistura de instrumentos tradicionais e repertório urbano); 
diversas formas de bodos e distribuições colectivas; procissão (Senhora do 
Rosário), com banda; transmissão de poderes (o alferes - organizador da 
romaria – designa um sucessor. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:09:25:00 Canto de S. João tradicional (com adufe) 
 
??? raminho verde 
Ai foi a minha perdição 
 
Manda vir lá o anel de oiro 
Vem aí o São João 
 
Ai São João ??? 
Ai Senhor por ??? 

 
Ai São João prometeu 
Ai há três dias recordou 
 
Ai recorda-lo, recorda 
Ai o teu dia acordou 
 
Ai que o São João vai ??? 
Ai quatro e bons dias são 
 
??? 
Ai alegrai o coração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa nº 19 http://vimeo.com/4696948 
 
A Polifonia Popular Beira Alta e 
Baixo Alentejo 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 21’32” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Igreja de Cambra, distrito de Viseu; zona montanhosa, 
economia agrícola variada (produção de cereais, azeite, gado bovino e 
lacticínios). Vila Verde de Ficalho, distrito de Beja; zona agrícola de 
planície, predominando a viticultura, a silvicultura (sobreiro, azinheira) e a 
criação de gado (ovelha). 
 
PERSONAGENS: Grupo coral masculino (Ficalho); grupo de mulheres 
(Cambra). 
 
SINOPSE: O programa confronta a polifonia feminina na Beira Alta 
com coros masculinos do Baixo Alentejo. Salienta-se a presença viva do 
canto polifónico na vida quotidiana. No Alentejo este cantar é dedicado às 
temáticas e tensões sociais, por isso as modas têm letras sempre 
actualizadas e improvisadas; na Beira é dedicado à religião e devoção, 
assim os cantos e letras são mais permanentes, evoluindo lentamente. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:02:28:00 Mondadeira lindo rancho (moda) 
 
… 
Um dia mais tarde quando 
Chega o tempo da alegria 
Vão ceifando e vão cantando 
Mais depressa passa o dia. 
 

Programa nº 20 http://vimeo.com/5797667 
 
Três Formas de Desafio Musical 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 23’53” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Couto de Esteves, concelho de Sever do Vouga, distrito de 
Aveiro; Monte de Toutemique, concelho de Odemira, distrito de Beja; 
Lavacolhos/Souto da Casa, concelho de Fundão, distrito de Castelo 
Branco. 
 

PERSONAGENS: Adelino Martins Coutinho e Américo Martins 
Coutinho, cantadores semi-profissionais; tocador de viola campaniça; 
tocadores de bombos, cantores: não identificados. 
 

SINOPSE: Programa sobre três formas de desafio musical: em 
Toutemique o canto a despique, com viola campaniça e de ressonâncias 
norte-africanas, surge como livre expressão das relações sociais, dos 
conflitos e condições de trabalho. Em Couto de Esteves, assiste-se a 
desafios menos espontâneos e já estereotipados, mas que não perderam 
cunho de ruralidade. Estas peças de romaria cruzam música tradicional 
minhota (cana verde, chula) com o fado; o texto provém de quadras 
populares, eruditas e improvisadas. Entre Souto da Casa e Lavacolhos 
agrupamentos instrumentais (bombos, caixas, pratos e pífaros) 
representam cada aldeia e desafiam-se nas festas tradicionais. Tocam-se 
bombos numa alusão a antigos ritos sexuais e de virilidade; gritos e cantos 
com forma melódica e letras incisivas acompanham os instrumentos. 
 

CONTEÚDO: 
TCR 00:02:25:00 Ramaldeira (chula) 
 

Ó tristeza vai-te embora 
Deixa chegar a alegria. 
São dois seres tão diferentes 
Mas cada qual tem o seu dia. 



TCR 00:08:36:02 Senhora Santa Combinha 
 
Ainda agora aqui cheguei 
Senhora Santa Combinha 
Ainda agora aqui cheguei 
Tantos anjos me acompanhem 
Como eu de passadas dei. 
 
TCR 00:10:39:00 Canto de Aleluia (da Páscoa ao Espírito Santo) 
 
Ressuscitou ao terceiro dia 
E Aleluia e Aleluia. 
 
Ressuscitou e subiu ao Céu 
E Aleluia e Aleluia. 
 
TCR 00:12:14:00 É tão triste ver partir 
 
Ó minha mães minha mãe 
Ó minha mãe minha santa 
Uma mãe é sempre mãe 
De um filho que chora ou canta. 
 
De um filho que chora ou canta 
Ó minha mãe minha mãe 
Ó minha mãe minha santa. 
 
Tanta lágrima perdida 
Quando o barco larga o cais 
Adeus minha mãe querida 
Não sei se voltarei mais. 
 
TCR 00:13:40:00 Luar da meia-noite    
 
Ai à meia-noite 
Ai há luar e há lua cheia. 
 

O meu coração 
Ai esta terra não passeia. 
 
Namorei na minha terra 
Ai fui casar em terra alheia. 
                                     
TCR 00:15:32:00 Senhora da Saúde 
 
A Senhora da Saúde 
É uma bela mulher 
Tenho-a na minha ??? 
Diga o mundo o que quiser. 
 
E a Senhora da Saúde 
Tem uma rosa no manto. 
Quem lhe dera um romeiro 
No dia do espírito Santo. 
 
TCR 00:17:57:00 Já deixei o Alentejo (canto de temática social) 
 
Cantarinha chega à fonte 
Põe-se o barro mais corado 
Com medo que a água conte 
Os beijos que lhe tem dado. 
 
Os beijos que lhe tem dado 
Cantarinha chega à fonte 
Põe-se o barro mais corado. 
 
Resolvi ir até Lisboa 
Que a vida por cá está má 
Quero uma vida boa 
Como não encontro cá. 
 
Quando voltei no comboio 
Que soprava pela linha 
Às vezes penso comigo e digo: 



- Que sorte será a minha? 
 
Quando cheguei ao barqueiro 
Embarquei ??? 
Chora por mim, eu choro por ti 
Já deixei o Alentejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ver a urze do monte 
E o cantar da cotovia 
O meu cantador e o cantar da cotovia 
O milagre do Senhor da Pedra 
Vale pela estrela do dia. 
 
Meu rico Senhor sejais 
Meu rico Senhor da Pedra 
Meu rico Senhor sejais 
Meu rico Senhor da Pedra 
Meu rico Senhor sejais 
Quero dar a água a esta gente 
Já que nem vinho lhe dais. 
 
Toma coragem 
Já que nem vinho lhe dais 
Conheço-te pela cara 
Aos outros pelos sinais. 
 
TCR 00:17:48:00 Desafio de bombos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oh há o pobre e há o rico 
Nós todos semos iguais 
Só um dá conta de Deus 
Uns têm menos e outros mais. 
 
Nós somos filhos da terra 
E a terra é mãe do homem 
E a mesma terra nos cria 
E a própria terra nos come. 
 
O povo ??? muito 
E o muito ??? é nada 
Deus Manda no universo 
Manda em tudo sagrado. 
 
TCR 00:09:14:00 Senhor da Pedra 
 
De penedo e penedo 
Meu rico Senhor da Pedra 
De penedo e penedo 
De penedo e penedo 
E quando o mar se alevanta 
Até os peixes têm medo. 
 
Toma sentido 
Até os peixes têm medo 
O mar tem profundidade 
Que até os peixes têm medo. 
 
Toma-os em conta 
Que é uma realidade 
Por isso Senhor da Pedra 
??? 
 
Eu fui criado na serra 
Criado na serrania 
Mas encantado ao fado 

Sou filho da Mouraria. 
 
Ó meu cantador 
Sou encantado ao fado 
Quando ouço tocar a festa 
Já não posso ficar calado. 
 
Eu venho e torno a ir 
Eu fui ao Senhor da pedra 
Eu venho e torno a ir 
O Adelino Cerqueira 
Hoje ainda há-de fugir. 
 
Tenho a certeza 
A coisa vai andar de roda 
‘inda vai levar de roda 
Coitado até que se amola. 
 
Como será o filho da serra 
Encosto-me ao arvoredo 
Com a voz do teu cantar 
Cá para mim não me põe medo. 
 
TCR 00:11:26:00 Despique (com guitarra campaniça) 
 
Quem me prantou a mim Manel 
Devia-me ter prantado João 
P’ra que tenhais o mesmo trabalho 
Ficará o meu nome escrito 
Ali no mesmo papel. 
Podia-me ter prantado João 
Quem me prantou a mim Manel. 
 
Ai quem prantou Manel podia prantar João 
Podiam te aprantar outro nome 
Isso podia ser má figuração 
Podiam aprantar outro nome 



Isso é má figuração 
Eu já tenho que ir embora 
Eu tenho o meu monte 
E fazer a minha espora 
Isso é má figuração 
Tenho que ir embora. 
 
??? 
??? desta nossa Nação 
??? 
??? 
Ai rapaziada 
Eu digo que não conheço o Celestiano. 
 
A minha fala já está rouca 
Com falta de manducação 
A minha fala está rouca 
É como fogo sem carvão 
Que é muito tempo que eu não vejo 
É comer na minha boca 
É como fogo sem carvão 
E a minha fala está rouca. 
 
Eu canto bem e canto mal 
Eu por mim não tenho ilusão 
??? 
??? 
Eu por mim não tenho ilusão 
Canto bem e canto mal. 
 
TCR 00:16:30:00 Senhor da Pedra (continuação) 
 
No alto da serrania 
Ó grande Senhor da Pedra 
No alto da serrania. 
 
No alto da serrania 

TCR 00:19:26:00 Canto de ceifa 
 
Nosso pão está caindo 
??? anda no campo. 
 
Meu amor que por lá anda 
Ai ??? 
 
Menina não se enamore 
Ai do rapaz que envisga o olho 
 
Por cima se ceifa o pão 
E por baixo fica o restolho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa nº 21 
 
Cantos de Trabalho http://vimeo.com/4698540 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 24’00” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Aldeia de Joanes, concelho de Fundão; Aldeia Nova do Cabo; 
Penha Garcia, distrito de Castelo Branco; Pedreira, Vila Verde de Ficalho, 
concelho de Serpa, distrito de Beja. Talhadas, concelho de Sever do 
Vouga, distrito de Aveiro; Manhouce, concelho de S. Pedro do Sul, 
distrito de Viseu. Zonas agrícolas diferenciadas (montanha e planície), 
predominando sempre culturas cerealíferas (milho, trigo), a viticultura, a 
silvicultura (sobreiro, azinheira, oliveira) e a criação de gado (ovino, 
bovino). 
 
PERSONAGENS: António Assunção Lopes, trabalhador rural (ver 
programa 1); Catarina Xitas (ver programa 5); sachadeiras, ceifeiras e 
pastoras anónimas. 
 
SINOPSE: O programa mostra como através de estilos musicais 
variados, se representam variadas relações de produção, tradicionais e/ou 
contemporâneas. Apela a um estudo não apenas musicológico mas que 
atenda às funções sociais do canto. Os exemplos aludem assim à 
coordenação e cooperação nos trabalhos colectivos (polifonias nos cantos 
de sacha e ceifa) e às funções de afago e incitamento dos animais (moda 
de lavoura, melopeias no pastoreio colectivo). Inclui cenas de uma ceifa ao 
vivo. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:01:37:00 Sachadeira do meu milho 
 
Sachadeira do meu milho 
Ai sachai o meu milho verde 

Não olheis para o caminho 
Ai ??? 
 
Milho grosso, milho novo 
Ai milho novo ??? 
À sombra do milho novo 
Ai encontrei a minha amada. 
 
TCR 00:04:00:00 Moda de lavoura 
 
Neste lugar solitário 
Onde a desgraça se mantém 
Nestes campos solitários 
Onde a desgraça me tem 
Brado, ninguém me responde, 
Olho, não vejo ninguém. 
 
TCR 00:07:07:00 Milho grosso 
 
Milho grosso, milho grosso 
É milho grosso ??? 
À sombra do milho grosso 
Encontrei a minha amada. 
 
TCR 00:08:37:00 Oliveira da Serra 
 
Oliveira da serra, ai oliveira da serra 
Ai o vento leva a flor 
Só a mim ninguém me leva 
Ai Só a mim ninguém me leva 
Para o pé do meu amor, ai para o pé do meu amor. 
 
??? 
??? 
Debaixo da tua. 
 
TCR 00:10:59:00 Canção da Ceifa 



 
Por riba se ceifa o pão 
Ai por baixo fica o restolho 
Menina não se enamore 
Ai do rapaz que envisga o olho. 
 
E o somo mais a preguiça 
Ai mi ??? mi muita pena 
E o sono diz que ??? 
Ai a preguiça que não ??? 
 
Já o sol se vai pondo 
Ai lá para trás do cabecinho 
Bem podia nosso amor 
Ai mandá-lo mais ligeirinho. 
 
TCR 00:14:55:00 Olé, ó Senhora Mãe! (Canto de trabalho da descasca do centeio) 
 
E olé oh senhora mãe! 
A quem l’a menina agrada 
Olé oh senhora mãe! 
 
E olé que eu bem te vi estar 
Na pedra da fonte a lavar 
Olé que eu bem te vi estar. 
 
TCR 00:17:34:00 Lerando o gado/Canto de aboiar/Aboio 
 
Ó riba, ó monte 
Baila baila bem 
Conta cá a história! 
 
Oh qu’ela manda 
Qu’ela manda, qu’ela manda. 
 
Santo António louva o monte 
Santo António me louvar. 

TCR 00:18:24:00 Se encontrasse à venda 
 

Se encontrasse à venda eu comprava 
Mas não encontro a vender 
Eu comprava anos para a vida 
Seria mal de morrer. 
 

E lembrando me entristece 
O meu bom tempo passado 
O tempo rouba a mocidade 
E eu já me sinto roubado. 
 

O meu tempo vai caindo, 
Minha vida vai passando 
Os meus anos vão subindo 
Já na morte vou pensando. 
 

O homem que chegar a velho 
Tudo o que é ruim conhece 
Cresce a pele e o cabelo 
E a força desaparece. 
 
Todo o homem devia ter 
Na vida uma preferência 
Nunca havia de morrer 
Sem primeiro tirar licença. 
 

Oh brilhante sociedade 
Viva todos quantos estão! 
Viva o povo de Salir! 
Foi a minha criação! 
 

TCR 00:21:40:00 Marcha dos Bombos 
 
TCR 00:22:03:00 Marcha das Cornetas 
 
 
 
 



Programa nº 22 
 
Música de Passatempo mas nem 
sempre alegre http://vimeo.com/4704052 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 23’26” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Penha Garcia, concelho de Idanha-a-Nova e barco, concelho de 
Covilhã, distrito de castelo Branco; Barreira, concelho de Condeixa-a-
Nova, distrito de Coimbra; Rocas do Vouga, concelho de Sever do Vouga, 
distrito de Aveiro; Monte de Belmeque, Vale de Vargo, distrito de Beja; 
Salir, concelho de Loulé, distrito de Faro. 
 
PERSONAGENS: Catarina Xitas; Bento Romeiro; António Rosa 
Assunção; dois grupos instrumentais e grupo de fiadeiras de linho. 
 
SINOPSE: Apresentam-se peças musicais com funções originais diversas. 
Nos cantos, quase sempre polifónicos, salienta-se o tom ligeiro e 
malicioso dos temas, as alusões à vida sexual ou amorosa. Nas peças 
instrumentais, destaca-se a variedade e riqueza de influências, que vão 
desde tradições religiosas-cerimoniais ao antigo repertório militar. Em 
comum aos cantos e instrumentais, é o carácter de improvisação e desafio 
das interpretações. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:02:07:00 Serenata/Parabéns/Comporta/Descante aos Noivos 
 
Alegria dos meus olhos 
Não sei quem ??? 
 
Oh alegre como era 
Tão alegre como era 

E agora tão triste sou. 
??? 
Perto veio tocado 
E conta que é meu primo. 
 
Quem canta é meu amor 
Canta e é meu amor. 
 
Levanta-te, ó linda rosa 
Vem ouvir a serenata. 
 
Violas com cordas de ouro 
Bandolins com cordas de prata. 
 
A noite escura, noite escura, 
Para mim nunca amanhece 
Quer de noite quer de dia 
Nunca o meu amor me esquece. 
 
Quero cantar, ser alegre 
A tristeza nada tem 
 
TCR 00:05:42:00 Moda do Entrudo 
 
TCR 00:07:57:00 Passo Dobrado (marcha militar c/ gaita foles) 
 
TCR 00:10:32:00 Tomé Rebelo (canto de espadelar o linho) 
 
Foi p’ra se sentar 
Ai, ai não achou cadeiras. 
 
Se ela não achou 
Ai, ai deixa-a não achar. 
 
Já não há cadeiras 
Ai, ai para nela sentar. 
 



TCR 00:13:02:00 Boa tarde meus senhores! 
 
Boa tarde, meus senhores! 
E seguide o vosso destino 
Ora meia-volta 
E seguide o vosso destino 
Nesta Beira Litoral 
Lá do Minho até ao Minho. 
 
Seguide até ao Minho 
Esta velha tradição 
O distrito é Aveiro 
E grande satisfação. 
 
Eis aqui moços e moças 
Eis aqui velhos e velhas 
Na terra do ??? 
Terra de tanto encanto 
O orgulho de Portugal. 
Terra linda 
Como não há outra igual. 
 

Pois a terra é tão linda 
Terra das minhas paixões 
Ora meia-volta 
Terra das minhas paixões 
??? 
ora meia-volta 
e siga sempre a andar 
e águas das nossas fontes 
ai vão para lá ao mar. 
??? 
Um senhor bem sincero 
União das nossas almas 
Um senhor bem sincero 
Nós vamos mudar de roda 
Vós quereis e eu também quero. 
 

Senhora do Amparo, oh Senhora do Amparo 
Tem o amparo na mão, tem o amparo na mão 
Amparai a minha alma, ai amparai a minha alma 
Também o meu coração. 
 
TCR 00:06:17:00 Santa Luzia (bombos, pífaro) 
 
TCR 00:07:36:00 Santa Luzia (Canto de devoção/protecção) 
 
Senhora Santa Luzia 
??? 
Ao meu amor ???, ao meu amor 
Que ele está tão doente na cama 
 
 
TCR 00:08:56:00 Ao Alto! 
 
 
TCR 00:09:57:00 Santa Combinha 
 
Para lá vou caminhando 
Senhora Santa Combinha 
Para lá vou caminhando. 
Minha boca se vai rindo, 
Meu coração vai chorando. 
 
Criadinhas numa aldeia 
Parecem de uma cidade. 
 
E lá venho eu embora 
Senhora Santa Combinha 
E lá venho eu embora. 
Em manguinhas de camisa 
Tocando uma viola. 
 
 
 



Programa nº 23 
 
O S. João na Tradição Musical 
Popular http://vimeo.com/4704843 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 20’43” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Joanes, concelho do Fundão; Teixoso, concelho da Covilhã; 
Rosmaninhal, concelho de Idanha-a-Nova: distrito de Castelo Branco. 
Alpalhão, concelho de Nisa, distrito de Portalegre. Igreja de Cambra, 
concelho de S. Pedro do Sul, distrito de Viseu. Zonas de relevo em geral 
acidentado. Economia agrícola variada, com produções significativas de 
cereais, azeite, gado bovino e lacticínios. 
 
PERSONAGENS: Lucinda Matos Neves, cantadeira; José Carvalho, 72 
anos e Teresa Caldeira, 67 anos, naturais de Rosmaninhal, construtores de 
adufes; Teresa Pinheiro, 58 anos ?? Leitão Galante, 38 anos e Maria 
Mendes, 45 anos, trabalhadores rurais, cantadeiras. 
 
SINOPSE: Os cantos de S. João evidenciam características correntes da 
tradição musical popular: o predomínio das polifonias vocais femininas e a 
utilização de cantos de feição religiosa nas fainas agrícolas. Estes cantos 
apresentam ainda traços mais específicos: a ligação quer a antigos cultos 
quer de purificação, patente nas referências à água e às fontes, quer  a ritos 
de fertilidade, patente no carácter folgazão, irreverente e malicioso das 
quadras joaninas. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:01:36:00 S. João vem cantar 
 
TCR 00:04:36:00 S. João da Guarda 
 

E ó São João da Guarda 
Deixei as pipas no monte. 
 
As mulheres bebem o vinho 
E as mulheres bebem o vinho 
Os homens água da fonte 
E os homens água da fonte. 
 
S. João era bom homem 
Se não fora tão gaiato. 
 
Lá vão as moças à fonte 
Lá vão três e três quatro. 
 
TCR 00:07:41:00 S. João Baptista 
 
TCR 00:14:25:00 Cantiga de Adufe 
 
TCR 00:18:55:00 Ai! Se fores ao S. João 
 
Ai se fores ao São João 
Ai trazei-me o S. Joãozinho. 
Ai se não puderes um grande 
Ai trazei-me um mais pequenino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa nº 24 
Cantos e Músicas de Romaria 
http://vimeo.com/5797934 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 21’24” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Penha Garcia, concelho de Idanha-a-Nova; aldeias de Joanes, 
Lavacolhos/Castelejo, Aldeia Nova do Cabo, concelho de Fundão; 
Malpica do Tejo e Souto da Casa, concelho de Castelo Branco: distrito de 
Castelo Branco. Aldeias de Talhadas e Couto de Esteves, concelho de 
Sever do Vouga, distrito de Aveiro. 
 
PERSONAGENS: Catarina Xitas (ver programa 5). Grupos corais e 
tocadores não identificados. 
 
SINOPSE: Os cantos folclóricos de romaria são aqui vistos como 
instituições dinâmicas, que se resistem às modas tradicionais também se 
acomodam a situações sociais, servindo como comentários e 
reivindicações populares. Mostra-se assim a coexistência de peças 
polifónicas tradicionais (cantos de devoção, de protecção religiosa contra 
doenças) e de peças de carácter lúdico, competitivo ou comemorativo. 
 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:02:06:00 Senhora dos Remédios 
 
TCR 00:04:25:00 Senhora do Amparo 
 
Senhora do Amparo, oh Senhora do Amparo 
Ela vai acima vai 
Com o seu menino ao colo, com o seu menino ao colo 
Teu cabelo ??? 
 

Programa nº 26 
Música Tradicional Religiosa 
http://vimeo.com/5802262 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 21’48” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Aldeia da Venda, concelho de Alandroal, distrito de Évora. 
Souto de casa, distrito de Castelo Branco. Monte Almeque, Vale de Vargo, 
concelho de Serpa, distrito de Beja. Talhadas, concelho de Sever do 
Vouga, e Oliveirinhas, concelho de Aveiro, distrito de Aveiro. Igreja de 
Cambra, concelho de S. Pedro do Sul, distrito de Viseu. 
 
PERSONAGENS: Cantadeiras (trabalhadores rurais), grupos corais, 
tamborileiro: não identificados. 
 
SINOPSE: Dedicado aos aspectos musicais quer da liturgia católica quer 
de carácter religioso actualmente exteriores ao culto. As peças têm em 
comum acompanharem eventos religiosos à margem das autoridades 
eclesiásticas: desde cerimónias com reminiscências pagãs (festa do Maio, 
Santa Cruz), aos cantos e acompanhamentos missais proibidos pelo clero 
(O Vos Homines, Regina Coelis et Pacis, tamborileiros) e aos exemplos da 
polifonia vocal de estrutura complexa. Característicos da devoção popular 
na Quaresma (O Vos Homines, Santa Maria, Devoção das Almas). 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:03:10:00 Canto de procissão (pandeiretas) 
 
TCR 00:10:23:00 Três Marias/O Vos Homines 
 
O vos homines 
Qui transites per viam 
Si est dolor 
Sicut dolor meo 



TCR 00:12:14:00 Senhora das Neves 
 
Ai Nossa Senhora das Neves 
Ai já cá vamos à ladeira. 
 
Ai Nossa Senhora das Neves 
Ai à vossa porta cheguei. 
 
Ai tantos anjos me acompanham 
Ai como de passadas dei 
Ai à vossa porta cheguei. 
 
Ai Nossa Senhora das Neves 
Ai adeus que me vou embora 
Ai tu ficas aí chorando 
Ai ??? por ti não chora 
Ai adeus que me vou embora. 
 
TCR 00:14:50:00 Senhor da Pedra 
 
TCR 00:18:02:10 Música do Carvalhal 
 
De quem é o Carvalhal? É nosso! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa nº 25 
Música Instrumental Popular 
http://vimeo.com/5801580 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 23’10” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Barco, Souto de casa e Lavacolhos, concelho de Fundão, distrito 
de Castelo Branco. Parreira e Condeixa-a-Velha, concelho de Condeixa-a-
Nova, distrito de Coimbra. Monte Toutemique, concelho de Odemira, 
distrito de Beja. Imediações de Estremoz, distrito de Évora. Salir, 
concelho de Loulé, distrito de faro. 
 
PERSONAGENS: João Melo (“Gaiteiro Antigo”); tocador de guitarra 
campaniça anónimo; Manuel Jaleca, guitarrista (ver programa 10); José de 
Sousa, flautista (ver programa 3); grupos de percussões e sopros, não 
identificados. 
 
SINOPSE: Foco na música instrumental, um género menos significativo 
no folclore português, mas com origens e influências muito diversificadas. 
Salienta-se a variedade dos repertórios: marchas herdadas da tradição 
militar (“Música Turca”); antigas peças de acompanhamento do 
cerimonial religioso, agora em interpretações corriqueiras e festivo; peças 
tradicionalmente ligadas a intervenções lúdicas e de crítica social 
(acompanhamento dos Bonecreiros de Santo Aleixo, toque a despique, 
comemoração de episódios da vida comunitária). 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:02:44:00 Moisés (bombo, caixas, pratos, flautas) 
TCR 00:05:15:00 Marcha das Cornetas (cornetas, tambores) 
TCR 00:06:47:00 Fandango (gaita de foles, tambor, caixa) 
TCR 00:09:09:00 Santos (antiga música missal) (gaita de foles) 
TCR 00:11:34:00 Toque de Despique (viola campaniça) 
TCR 00:13:46:00 Fandango (Bonecreiros de Santo Aleixo) 



TCR 00:16:07:00 Moda de Baile (flauta) 
TCR 00:18:04:50 Carvalhal 
TCR 00:20:02:00 Ao Alto! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa nº 27 
Francisco Domingues, Tiu Lérias: 
Paradela – Miranda do Douro 
http://vimeo.com/5806380 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 39’20” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Aldeia de Paradela, concelho de Miranda do Douro, distrito de 
Bragança; cerca de 300 habitantes, forte emigração. Zona de relevo 
montanhosa e escassa florestação. Actividades principais: agrícolas 
(centeio, azeite, vinho); pecuária (gado bovino), extracção mineira. 
 

PERSONAGENS: Francisco Domingues (“Xico Violeiro”), 63 anos, 
camponês/pequeno proprietário; multi-instrumentistas (guitarra, flauta, 
harmónica, percussões), cantador-improvisador. 
 

SINOPSE: Programa centrado na figura de Francisco Domingues, multi-
instrumentista (flautista, tocador de guitarra de sua invenção), poeta 
popular, interpretando e improvisando sobre temas bíblicos e da história 
mundial ou nacional. É como especialistas da “história” local que 
apresenta danças actualmente circunscritas a Paradela, antigas danças 
rituais com vestígios de cultos de fertilidade/virilidade. Especial relevo: as 
danças dos pauliteiros de origem celta e o “Pingacho” de remota origem 
espanhola, evidenciando um carácter sensual e encenando pantominas 
alusivas aos ofícios da comunidade rural. 
 

CONTEÚDO: 
TCR 00:00:30:10 Quando Deus criou o mundo 
 
Quando Deus criou o Mundo, 
Assim o contou Moisés, 
Disse logo de princípio: 
“Haja luz!” E luz se fez. 



Dolor 
Auxilie os meus irmãos. 
 
TCR 00:13:51:00 Santos (tamboril e flauta) 
 
TCR 00:15:37:00 Aleluia! (canto de missa) 
 
Regina coeli et pacis 
Aleluia! 
Aleluia! 
 
Salute Virgo Maria 
Aleluia! 
Aleluia! 
 
TCR 00:16:53:50 Canto de Santa Maria 
 
Santa Maria 
Oh! ??? Oh! 
Mãe de Deus e mãe do Homem. 
E oh!??? 
 
TCR 00:18:35:00 Devoção das Almas 
 
À porta das Almas Santas 
Bate Deus a toda a hora 
As Almas responderam: 
 - Oh Meu Deus, que quereis agora? 
- Quero que deixeis o Mundo, vinde já para a Glória. 
 
??? na Terra 
Já não somos os primeiros 
Em nossa companhia anda 
Jesus Cristo verdadeiro. 
 
Ó Virgem da Piedade 
A todos nos obriga 

Rezemos às Almas Santas 
Rezemos com alegria. 
 
Prometo ó dor e dor 
Que continuo padecendo 
Na companhia das Almas 
No Purgatório ardendo. 
 
Uma esmola se puderes 
Como devoção a dais 
Já lá tendes as vossas mães 
Vossos filhos e vossos pais. 
 
E o mais que possuirdes 
Reparti na vossa vida 
Para vossa glória 
Quando fores na partida. 
 
O Lázaro não vos pede 
Que lhe ??? 
Que lhe dês a migalhinhas 
Que estão sobre as vossas mesas. 
 
Ó minha santa bendita 
Pedi ao Nosso Senhor 
Em vosso louvor. 
 
Rezei em vosso louvor 
Também à Virgem Maria 
Pelas Almas Padre Nosso 
Por elas Avé-Maria.  
 
(Padre Nosso) 
(Avé-Maria) 
 
aqui estamos de joelhos 
a rezar uma oração 



se puderem dar esmola 
??? venha o perdão. 
 
As esmolas que nos derem 
??? 
São para rezar uma missa 
Para a devoção que trazemos. 
 
??? pedir ao Céu 
Por umas ??? brancas 
Uma esmola se puderes 
Em louvor das Almas Santas. 
 
Uma esmola se puderes 
Se a dais com devoção 
Até receberes o prémio 
Lá no Céu a Salvação. 
 
Ó meu divino Senhor 
Que estais +pregado na cruz 
??? Glória 
??? 
 
(umas Almas) 
(Padre Nosso) 
(Avé-Maria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foram uns cavar a terra 
Para produzir o pão 
Outros fazendo moradas 
Para sua habitação. 
 

Foram uns cavar a terra 
Para seu sustento inteiro 
E Noé foi quem a vinha 
No mundo plantou primeiro. 
 
Mas depois cheio de orgulho 
Alta torre construiu 
Mais confundidas as línguas 
Depressa se dividiu. 
 
Essa torre de Babel 
Não teve continuação 
Mas desde então até hoje 
Tem durado a confusão. 
 
TCR 00:08:54:00 Toque de Alvorada 
 
TCR 00:11:13:10 O Homem das Cavernas 
 
Este homem das cavernas 
Tem-me feito hoje pensar 
Era um pobre judeu errante 
Não tinha pátria nem lar. 
 

Com que abrigaria os filhos, 
O homem que aqui viveu? 
E quem lhe daria de comer,  
Àquele errante judeu? 
 

Mudava de residência 
Em qualquer dia ou instante 
Não tinha morada certa 
Era um pobre judeu errante. 



Fez-se o dia e fez-se a noite 
Logo no tempo primeiro. 
No segundo, o firmamento, 
A terra e o mar, no terceiro. 
 
No quarto dia criou 
O Sol, a Lua e as estrelas 
Um de dia e outro de noite 
E todos gostamos delas. 
 
No quinto criou os peixes 
E os répteis do grande mar 
E as aves de toda espécie 
Apareceram no ar. 
 
No sexto dia criou 
Os que em terra firme estão 
Sobre todos, o homem, 
A coroa da criação. 
 
Criou nesses seis dias 
Tudo quanto abençoou 
E terminou a Criação, 
Ao sétimo descansou. 
 
Criara o homem sozinho 
Num jardim delicioso 
Depois deu-lhe companheira 
Para seu perfeito gozo. 
 
Foi Eva essa companheira 
Nascida do próprio Adão, 
De uma costela vizinha 
Do vazio coração. 
 
Amou ele a companheira 
Que lhe era dada por Deus 

A carne da sua carne 
E ossos dos ossos seus. 
 
Muitos frutos tinham ambos 
Por precioso manjar 
E o seu trabalho no jardim 
Só era apenas regar. 
 
O melhor fruto que havia 
Era o da Árvore da Vida 
Mas o da Árvore da Ciência 
Era fruta proibida. 
 
Foi então que o ser maligno, 
 A serpente sedutora, 
Lançou na alma da mulher 
A cobiça enganadora. 
 
Eva fala a seu marido 
Que aceita a proposta ingrata 
E o pecado é como a lepra 
Que se apega a toda a mata. 
 
Roubaram ambos o fruto 
Que lhe deu conhecimento 
E ficaram presos da morte 
E do lavor violento. 
 
Do Éden foram expulsos 
Para não voltarem mais 
Com dor cavou ele a terra 
 E teve ela os filhos que tais. 
 
Os seus dois primeiros filhos 
Foram Abel e Caim 
Um pastor, outro hortelão, 
Um manso, outro ruim. 



 
O sacrifício de Abel 
Foi aceite pelo Senhor 
O de Caim não foi, 
No que se encheu de furor. 
 
 E saindo ele um dia ao campo 
Ao seu próprio irmão deu caça 
E desde então em guerra acesa 
Tem vivido a nossa raça. 
 
Caim fugindo da face 
Da divina omnipotência 
Fez a primeira cidade 
E teve grande descendência. 
 
Muitos filhos criou Eva 
E filhas criou igualmente 
Mas de Seth é que nasceu 
A gloriosa semente. 
 
Sétimo depois de Adão 
Foi Noé, o patriarca, 
Para se livrar do Dilúvio 
Construiu uma grande arca. 
 
Soltou pois Noé um corvo,  
O mais bruto dos animais 
E achando onde pousar 
À Arca já não voltou mais. 
 
Depois saiu Noé da Arca 
Para a terra ir trabalhar 
Fazendo vários plantios 
Para todos sustentar. 
 
 

TCR 00:24:39:03 Todas as nações do mundo 
 
Todas as nações do mundo 
Aqui vão ser anunciadas 
As independentes 
E ainda muitas tributárias. 
 
Começa a canção na Europa 
E vai por Terão em Ásia 
Por Rio de Janeiro em América 
E vai por Cairo em África. 
 
Começa a canção na Europa 
Na capital portuguesa 
E percorre todo o mundo 
E acaba em visita na América. 
 
Lisboa, capital portuguesa, 
Madrid, capital da Espanha, 
Paris, capital da França 
Berlim, capital da Alemanha. 
 
Londres, capital inglesa, 
Roma, capital da Itália, 
Bruxelas, capital da Bélgica 
Viena, capital da Áustria. 
 
Estocolmo, capital da Suécia, 
Da Noruega é Oslo, 
Atenas, capital da Grécia, 
Da Polónia é Varsóvia. 
 
Da Dinamarca é Copenhaga, 
Ancara da Turquia, 
Haia é capital da Holanda 
E Budapeste da Hungria. 
 



Nesta fraga corcomida 
Onde eu agora estou 
Esteve o homem que comeu 
E ainda não trabalhou. 
 
Fraca maneira de vida 
Devia esse homem passar 
Companheiros, a raposa,  
E olhando para o luar. 
 
Devia ser infeliz 
Essa gente primitiva 
Por isso volto a dizer 
Fraca maneira de vida. 
 
E ainda digo mais: 
Seriam bem infelizes 
Pois andavam debandadas 
Como andam as perdizes. 
 
TCR 00:13:37:00 Pingacho (guitarra artesanal, flauta)    
 
Beila-lo, beila-ló picorcito 
Beila-lo, beila-ló que te quiero um pouquito 
Beila-lo 
Beila-lo de lhado, 
De l’outro ancustado 
E de delantreira 
Tamien de traseira, 
Ora assi que te quiero morena 
Ora assi que te quiero salada. 
 
Pur beila l pingacho 
Dórun-me diz reis 
Beila-se de quatro 
I tamien de seis. 
 

TCR 00:15:40:00 Alforjas (guitarra artesanal, flauta)    
 
Nós tenemos muitos nabos 
A cozer numa panela 
Que meu pai los apanhou 
E fazia ??? 
 
Minhas alforjas, minhas alforjas 
Umas delgadas, outras mais gordas, 
Umas de milhos, outras de sopas. 
 
TCR 00:18:28:00 Laço dos Ofícios (gaita de foles, percussões) 
 
TCR 00:20:04:00 Senhor Mio (flauta) 
 
Senhor mio Jesus Cristo 
Deus e homem verdadeiro 
Criador e Redentor 
Salvador da terra inteira. 
 
TCR 00:21:19:00 Senhor Mio/Acto de Contrição (g. foles) 
 
TCR 00:23:24:00 Era uma vez um burrinho 
 
Era uma vez um burrinho 
Que num prado mui mansinho 
Pastava com mansidão. 
 
E ao pé dele descansava 
O seu dono que mostrava 
Ser feliz como os que são. 
 
Mas eis que estranho ruído 
Chega dos dois ao ouvido 
E põe-se o dono a perguntar: 
 
- Ouvis-te ou foi ilusão? 



São ladrões, olha que são, 
Que te vão levar consigo! 
 
Volta o burro o doce olhar, 
Ainda a roer devagar 
E disse p’ró dono que o guarda: 
 
- E se um ladrão me levar 
acaso terei de usar 
acima desta, outra albarda? 
 
Então responde-lhe o dono: 
- Uma coisa só me apraz. 
Essa ideia tua é nefasta 
Pois uma albarda te basta 
E outra albarda não terás. 
 
E então disse-lhe o burro: 
- Pois então, fuja você! 
Porque o perigo certo o vê 
Eu por mim fico a pastar. 
 
Se esta albarda que me assenta 
Não diminui nem aumenta 
De que me serve abalar? 
 
Ensinava este burrinho 
A quem se mostra tolinho 
E tratos a vida dá 
Que é tolice afadigar-se 
E em passos longos cansar-se 
Para ficar onde está. 
 
 
 
 
 

Partido contra partido 
Todos querem governar 
Uns dizem que são fascistas 
E outros Frente Popular. 
 
Mas eu digo que não é fascismo 
Nem é Frente Popular 
É que tudo quer comer 
Ninguém quer trabalhar. 
 
No meu modo de pensar 
Segundo hoje o mundo está 
Julgam que vai voltar 
A vir do Céu o Maná. 
 
Mas o Maná já não volta 
Temos que arrancar as matas 
E semear no campo delas 
Trigo, centeio e batatas. 
 
E o homem que assim não pensa, 
Ainda que civilizado, 
Não compreende o papel 
Para que o homem foi criado. 
 
Foi criado para trabalhar 
Assim como os pássaros para voar. 
 
Por isso o mundo está escangalhado 
E já ninguém o endireça 
Sem deitar-lhe um fundo novo 
E fazer-lhe outra cabeça. 
 
O mundo está escangalhado 
O mundo está feito em palha 
Aquele que menos come 
É sempre o que mais trabalha. 



Tirana é da Albânia, 
E ??? da Prússia 
Da Roménia é Bucareste 
Moscou capital da Rússia. 
 
Mónaco, capital do Mónaco, 
Helsinforges da Finlândia 
Da Irlanda é Dublin 
E Reiquiavique da Islândia. 
 
Tirana é da Albânia 
E Koino é da Letónia 
E Riga da Lituânia. 
 
Chegando ao Canal do Suez 
A Europa está terminada 
Tem Teerão capital da Pérsia 
Kabul de Afeganistão. 
 
Pequim capital da China 
???? 
Ararate capital do Iraque 
E Tóquio capital do Japão. 
 
Estão as Índias holandesas  
E também a Indochina 
Temos por ali Jerusalém 
Capital da Palestina. 
 
Mas passando o Oceano Índico 
Mais terras se descobria 
Acha-se outro continente 
Cognominado Oceânia. 
 
As terras de Oceânia 
Viviam todas tributárias 
Pagando tributo à Europa 

Como Timor e Austrália. 
 
Passando o Oceano Índico 
Com direcção a ocidente 
Encontra-se e então a África 
Outro grande continente. 
 
Tem Cairo, capital do Egipto 
Só havia este independente 
Mas tinha muitas tributárias 
Barbaria e Abissínia. 
 
Marrocos, Argélia 
Tunísia e Tripoli 
Congo, a Costa da Mina, 
A Somália, a Guiné. 
 
A Senegâmbia, o Sudão, 
Sahara,??? 
Moçambique e Angola 
E a Líbia italiana. 
 
E temos as duas Rodésias 
E a União Sul Africana. 
 
No canal de Moçambique 
Temos mais a mencionar 
A maior ilha do mundo 
A ilha de Madagáscar. 
 
Passando o Oceano Atlântico 
Com direcção a ocidente 
Encontra-se a rica América 
Outro grande continente. 
 
Rio de Janeiro capital do Brasil 
A Assunção do Paraguai 



Buenos Aires da Argentina 
E Montevideu do Uruguai. 
 
Santiago é capital do Chile 
E La Paz da Bolívia 
Caracas da Venezuela 
E capital do Peru é Lima. 
 
Haiti é capital de Port Príncipe 
Quito do Equador 
Do Panamá é Panamá 
E de Salvador S. Salvador. 
 
A capital do Canadá é Otava 
Honduras, Teguncigolpa 
Manágua de Namaraguá 
E a capital de Cuba é Havana. 
 
Da Costa Rica é S. José 
E da Colômbia é Bogotá. 
 
Tomem nota meus senhores 
Que isto não é impostura 
Porque às portas do Céu estava 
S. Pedro a vender fressura. 
 
 
TCR 00:28:54:00 Passacalhe (flauta, gaita de foles, bombo…) 
 
TCR 00:………. Carmelita 
 
TCR 00:32:25:00 O mundo dos nossos dias 
 
O mundo dos nossos dias 
Não acha resolução 
Anda homem contra homem 
E nação contra nação. 

um vaso de violetas 
que cheira por toda a rua! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por isso o mundo está escangalhado 
E digo isto a todo o povo, 
Precisa de outra cabeça, 
E deitar-lhe um fundo novo. 
 
TCR 00:36:39:00 Maragato 
 
Maragato sou, no lo nego 
No lo devo nada, nada al cavalheiro 
No lo devo, nada al levo 
Mais me deves tu a mim. 
 
TCR 00:39:27:00 Seja pequeno ou grande 
 
Seja pequeno ou grande 
O meu voto ninguém merece 
Porque depois do meu voto dado 
O dono do voto cresce 
E depois de estar lá em cima 
Olha baixo e não me conhece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa nº 28 
Cantilenas de Pedra 
http://vimeo.com/5807652 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 22’46” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Lugar do Morto, cerca de 1 300 habitantes, concelho de Póvoa 
de Lanhoso, distrito de Braga. Região montanhosa; predomínio de 
agricultura (frutícolas, vinho, milho); desenvolvida indústria mineira 
(granito). 
 
PERSONAGENS: António Cândido Soares; pedreiros anónimos. 
 
SINOPSE: Programa dedicado aos trabalhos de pedreira e toadas que os 
acompanham. Os cantos consistem em interjeições ou letras simples 
adaptadas a melopeias, marcando um ritmo respiratório que condiciona o 
ritmo do trabalho. Verifica-se comos os pedreiros-cantadores adaptam 
melodias e como adequam morfologicamente quaisquer fragmentos de 
canções às diversas fases e ritmos do trabalho; desta forma as toadas 
tornam-se verdadeiros instrumentos de trabalho. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:07:28:00 Cantar à Pedra/Cantilena da Pedra 
 
Ó ó anda e andou 
Sai cá para fora 
Anda pedra ó! 
Ó calhau! 
Anda e andou 
Anda pedra ó! 
… 
Ó ó brasileira ó! 
Ó brasileira faz andar a ??? 



Ó fostes ao Brasil 
Ó não trouxeste nada 
Ó pá, eh pá 
Ó ora vem ó! 
… 
Ó anda cá ó! 
Ó tu vem cá ó! 
… 
Ó anda pedra ó 
Ó cá vem ela ó 
… 
Ó ó ó lá para cima ó 
Ó lá para baixo vai 
… 
Ó como ela rola ó 
Ó como ela grita ó 
Ó como ela chora ó 
Ó como ela rola ó 
… 
Ó ó lá vais tu ó 
Ó alarga a cama 
Alarga o ninho 
Anda-te ó pedra ó! 
Ó depois e ó pá! 
Ó depois de tu caíres 
Hei-de te fazer das minhas 
Hei-de te bater a ti 
Com uma balroada minha! 
… 
Ó ó penedo ó! 
Ó cá para fora 
Ó penedo ó! 
E não tenhas medo ó 
Que eu também não ó! 
… 
ó tenha à minha janela 
… 

Dando voltas e revoltas 
Ficou bem revolteado 
 
Eu bem vi o valerzinho 
Cheio de roda cercado 
 
A cajada era de ouro 
O surrãozinho dourado 
 
Eu bem vi o valerzinho 
Cheio de roda cercado 
 
Dentro do surrão 
Trazia um pano ??? 
 
Eu bem vi o valerzinho 
Cheio de roda cercado 
 
Em cada ponta seu anjo 
O meio Jesus pintado 
 
Eu bem vi o valerzinho 
Cheio de roda cercado 
 
TCR 00:20:54:00 Quatro barras tem 
 
Quatro barras tem 
Tem a minha saia nova. 
 
Quatro barras tem 
É a minha saia nova. 
 
Sete barras tem 
Tem a minha saia nova. 
 
Sete barras tem 
É a minha sai nova. 



Programa nº 29 
 
Cantos de Trabalho das Segadas e 
das Malhas http://vimeo.com/4707237  
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 29’13” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Parada de Infanções e Gimonde, concelho e distrito de 
Bragança; zona montanhosa, clima de transições bruscas; predomínio de 
culturas cerealíferas, olivais, pecuária (gado bovino). 
 
PERSONAGENS: Trabalhadores rurais anónimos. 
 
SINOPSE: Recolha de cantos que acompanham a sega e a malha do trigo 
e centeio. Tratam-se de canções usadas tradicionalmente par estimular o 
esforço, de modo informal, acompanhando o trabalho através de melodias 
fortemente vocalizadas com gracejos e letras ligeiras (predomínio de temas 
amorosos). Estes romances e canções estão restritos actualmente ao 
trabalho familiar e encontram-se já em desuso por causa da emigração e 
mecanização da agricultura. Incluem-se aspectos festivos que se seguem 
ao trabalho – como o leilão do molho do patrão – que demonstram a 
ligação destas práticas a antigos rituais mágicos de fertilidade e a sacrifícios 
primitivos aos espíritos dos cereais. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:05:28:00 Perdição 
 
E ó perdigão 
Pela manhãzinha 
 
E pousa a flor 
Que na rama não ??? 

 
Dentro dela andava 
Uma pombazinha brava. 
 
E pousa na flor 
Que na rama não ??? 
E ó perdigão ??? 
??? 
 
E pousa na flor 
Que na rama não pousou. 
 
E ó perdigão 
Pela manhãzinha 
 
E pousa na flor 
Que na rama não ??? 
 
Dentro dela andava 
Uma pombazinha brava 
 
E pousa na flor 
Que na rama não pousava. 
 
 
TCR 00:09:29:00 Estando eu à minha porta 
 
(Estando eu à minha porta) 
Vi lá  vir um cavaleiro 
Daquela terra morena. 
 
Estando eu à minha porta 
Ai cozendo, lavrando-se a eira 
 
Ai eu vi a vir aqui um cavaleiro 
Lá daquela terra morena. 
 



Eu te e vi e procurei 
Ó senhor vindes da guerra? 
 
TCR 00:11:45:00 A cantiga está cantada (canção de arremate) 
 
A cantiga está cantada, 
Bem haja quem na… 
Bem haja quem na… 
Bem haja quem na cantou 
Bem haja o meu cantar. 
 
TCR 00:15:24:00 Venha vinho (canto da malha) 
 
Venha vinho, venha vinho 
Para molhar a garganta 
 
Venha vinho, venha, venha 
Que eu sou como o rouxinol 
Que quanto mais bebe mais canta. 
 
Venha vinho, venha vinho, 
Que eu água não sei beber. 
 
E a água tem samassua 
Tenho medo de morrer. 
 
TCR 00:17:47:00 Valerzinho (malha das bordas) 
 
Eu bem vi o valerzinho 
Cheio de roda cercado 
 
Eu bem vi um pastorzinho 
Dando voltas ao seu gado 
 
Eu bem vi o valerzinho 
Cheio de roda cercado 
 

TCR 00:03:58:00 Joana, minha Joaninha 
 
Ó Joana, minha Joaninha, 
És pequena mas és jeitosinha, 
Mas és jeitosinha, mas és jeitosinha, 
Ó Joana, minha Joaninha. 
 
Ó Joana, minha Joanada, 
És pequena mas és estouvanada, 
Mas és estouvanada, mas és estouvanada, 
Ó Joana, minha Joanada. 
 
Ó Joana, minha Joaneira, 
És pequena mas és feiticeira, 
Mas és feiticeira, mas és feiticeira, 
Ó Joana, minha Joaneira.  
 
TCR 00:06:20:00 Abana a casaca 
 
??? 
E abana a casaca 
??? 
Ai abana a casaca. 
 
Tu és o meu oratório 
Onde canto a oração. 
 
E Abana a casaca 
Ai abana a casaca abana. 
 
TCR 00:08:46:00 Ai solidão solidão 
 
Ai solidão, solidão, 
Quando a Lua vier, 
Ai, ai, ai, ai, ai, 
Ai solidão, solidão. 
 



TCR 00:23:01:00 Cortejo/Molho do patrão 
 
Deixai, deixai, senhora, 
As terras de Portugal 
 
TCR 00:25:08:15 Apeia-te Cavaleiro/Dona Eugénia/D. Jorge 
 
Apeia-te, ó cavaleiro, 
Oh daria-te de merendar 
Ai que tens tu, ó Dona Eugénia, 
Oh guardadinho para me dar? 
 
Apeia-te, ó cavaleiro, 
Para ter merenda boa. 
O que tens, Dona Eugénia 
Oh Guardadinho para me dar? 
 
Tenho vinho de à sete anos 
Oh para te dar a provar 
Apeia-te, ó cavaleiro, 
Que eu te dou merenda boa. 
 
Tenho vinho de sete anos 
Para te dar a provar. 
 
Ai! Dá-mo cá a buber. 
 
TCR 00:27:07:10 Agora baixa o sol 
 
E agora baixou o sol 
Louvado seja o Senhor! 
 
E eu casei 
Ai com uma donzela 
Que é filha de um lavrador. 
 
Ai agora baixou o sol 

Louvado seja o Senhor! 
 
Que eu casei com uma donzela 
Ai a filha de um lavrador. 
 
Ai ela é uma poupadinha 
Ai ele é um grande gastador. 
 
Ai agora baixa o sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa nº 30 
Cantos de Trabalho das Mulheres 
http://vimeo.com/5809290 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 29’30” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Estorão, concelho de Ponte de Lima, distrito de Viana do 
Castelo. Zona de minifúndio com aspectos de economia comunitária. 
Regime de policultura agrícola. 
 
PERSONAGENS: Trabalhadoras anónimas. 
 
SINOPSE: Colecção de canções que acompanham trabalhos femininos 
(virar do eirado, tirar do colmo, vassourar a eira, espadelar o linho). 
Tratam-se de modas geralmente com temas amorosos e letras maliciosas, 
com alguma crítica social mas pouco reivindicativas. A forma polifónica 
dos cantos reflecte práticas antigas de entreajuda: por exemplo, um grupo 
de mulheres especializadas canta para aliviar o esforço das companheiras. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:02:56:00 Uma pêra, duas peras 
 
Uma pêra, duas peras, 
Três peras no seu raminho. 
Uma é minha, outra é tua, 
Outra é do meu amorzinho. 
 
Uma pomba, duas pombas, 
Três pombinhas a voar. 
Uma é minha, outra é tua, 
Outra é de quem a agarrar. 
 
 

Programa nº 31 
Cantos e Músicas das Vessadas das 
Mulheres http://vimeo.com/5815674 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 30’05” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: S. Martinho de Castro, concelho de Ponte da Barca, distrito de 
Viana do Castelo. Zona agrária de policultura (hortícolas e frutícolas, 
vinho, milho) em regime de minifúndio. 
 
PERSONAGENS: Grupo instrumental; trabalhadores anónimos. 
 
SINOPSE: Em foco a vessada, uma fase do cultivo do milho com 
especial interesse musicológico e sociológico. É um trabalho colectivo que 
inclui festas e rituais de comensalidade. Atenção especial a várias peças 
musicais que acompanham ou se seguem a este trabalho: o Aboio, diálogo 
cantado entre raparigas que guiam os bois e homens que pegam a charrua, 
consiste em melodias simples, por vezes sem letra e apenas exclamações; 
as modas da desfolhada/descamisada, cantos polifónicos regionais, 
arcaicos, de devoção e também de trabalho; e as músicas festivas de 
origem híbrida, que marcam alvorada, procissão e baile de terreiro nas 
tradicionais festas da Primavera. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:05:38:00 Aboio (vessada) 
 
Ah! Boi! 
Ai, ai, ai! 
 
TCR 00:07:33:00 A Aurora tem um menino (alvorada) 
 
Meu amor não aparece 



Ai, ai, ai, ai, ai. 
 
O meu amor é magala 
Ai solidão, solidão, 
Só à noite me vem ver, 
Ai, ai, ai, ai, ai. 
 
Vai-te embora, ó magala, 
Ai solidão, solidão, 
São horas de recolher, 
Ai, ai, ai, ai, ai. 
 
Meu amor ??? um beijo 
Ai solidão, solidão, 
??? em ponto 
Ai, ai, ai, ail, ai. 
 
Já te podes ir deitando 
Ai solidão, solidão, 
??? 
Ai, ai, ai, ai, ai. 
 
Ai solidão, solidão, 
Naquela sagrada pia 
Ai, ai, ai, ai, ai. 
 
??? sou do Minho 
Ai solidão, solidão. 
 
TCR 00:11:59:00 O amor e o dinheiro 
 
O amor e o dinheiro 
Não pode andar encoberto 
Ai, ai! 
 
Deixai de amar ??’ 
Deixai de amar de ??? 

Deixai de amar ??? 
Deixai de amara ó linda! 
 
O dinheiro faz barulho 
O amor é desinquieto 
Ai, ai! 
 
Deixai de amar ??’ 
Deixai de amar de ??? 
Deixai de amar ??? 
Deixai de amara ó linda! 
 
Quero cantar, ser alegre, 
Que a tristeza não faz bem 
Ai, ai! 
 
Deixai de amar ??’ 
Deixai de amar de ??? 
Deixai de amar ??? 
Deixai de amara ó linda! 
 
Inda não vi a tristeza 
Dar de comer a ninguém 
Ai, ai! 
 
TCR 00:17:12:00 S. João 
 
S. João perdeu, perdeu 
Ai S. João que perderia? 
Perdeu o lenço da mão 
Ai à vinda da romaria. 
 
S. João que bem soubera 
Ai quando era o teu dia 
Descia do Céu à Terra 
Ai com prazer e alegria. 
TCR 00:21:39:00 S. João (canto de espadelar) 



 
Ó meu S. João ??? 
Ó meu belo marinheiro 
Levai-me na vossa barca 
Para o Rio de Janeiro. 
 
TCR 00:24:33:00 Este linho é mourisco 
 
Já não vai bem, 
Não vai bem, 
Não vai bem, 
Já não vai bem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TCR 00:12:56:00 Santo Antoninho 

 
TCR 00:12:56:00 Vinte e Cinco de Roda 
 
TCR 00:14:08:00 Putira 
 
TCR 00:15:40:00 Verde 
 
TCR 00:17:15:00 Carmelita 
 
TCR 00:19:05:50 Salto ao Castelo 
 
TCR 00:23:46:00 D. Rodrigo 
 
Convidemos a D. Rodrigo 
A pão e a trigo 
E a carneiro por assar. 
Quanto mais valia 
Não lo convidar. 
 
TCR 00:24:24:00 Lá na Serra do Marão  
 
Lá na Serra do Marão 
Vinte e cinco cegos vão 
Cada cego la seu moço 
Cada moço leva seu cão. 
 
Cada cão leva seu gato 
Cada gato leva seu rato 
Cada rato leva sua espiga 
Cada espiga leva o seu grão. 
 
E ó tarintontim… tão! 
 
 
 
 
TCR 00:08:38:10 Por Braga abaixo 



 
TCR 00:10:15:15 Prin 
 
TCR 00:11:40:00 Aboio (vessada) 
 
Ei, boi a lavrar! 
Ei, boi! 
 
Labra, boi, labra, 
E torna a labrar 
Ei, boi, a labrar. 
 
Labra, boi, labra 
Trás da Vilarinha 
No fim de ??? tens um campo de milho 
Ei, boi a lavrar. 
 
TCR 00:20:08:00 Ó Senhora do Alívio 
 
Ó Senhora do Alívio 
Já estou mais aliviada 
De uma fala que me deste 
A outra noite passada. 
 
TCR 00:22:21:00 Ritinha (moda da desfolhada) 
 
??? 
Donde punha a mão 
??? bate o pé 
Ritinha, Ritinha, 
??? 
Ó, olé! 
 
TCR 00:23:49:50 Rosinha 
 
Anda para minha beira 
Anda-me aqui ajudar 

Ó Rosa, Ó Rosa, Rosinha, 
Ó Rosa minha. 
 
TCR 00:24:55:00 S. João da Ponte 
 
Ó meu S. João da Ponte 
Ai ó meu belo marinheiro 
Levai-me na vossa barca 
Para o Rio de Janeiro. 
 
TCR 00:27:18:00 Rintintin 
 
Ó osso Rintintin 
Tu que queres, ó Rintintin? 
Ai sim, ai sim, ai não. 
 
TCR 00:28:28:00 Encomendação das Almas 
 
Salve, salve ??? 
Um Padre Nosso, uma Avé-Maria 
Benditas almas do Pergatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programa nº 32 
 
A Dança de Paulitos http://vimeo.com/5816475 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 30’10” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: S. Martinho de Angueira, concelho de Miranda do Douro, 
distrito de Bragança; regime agrícola de policultura e pastoreio. 
 
PERSONAGENS: José da Igreja, 50 anos, natural de Ifanes (Miranda do 
Douro), pastor, jornaleiro e mineiro; gaiteiro e flautista; grupo de 
pauliteiros; regedor da aldeia, não identificado. 
 
SINOPSE: Recolha de uma série de lhaços, género das danças dos 
pauliteiros. São danças masculinas, vestígio de liturgias antigas, mantendo-
se ainda certo carácter ritual. Efectuam-se em louvor de santos locais, em 
festas que coincidem com momentos altos do calendário rural – facto que 
evidencia a ligação a cultos de fertilidade agrícola. Aqui a função das 
danças é juntar fundos para tais festas. Apresentam-se apenas algumas das 
letras das danças, geralmente sobre temas religiosos mas também sobre 
motivos agrícolas, amorosos, de mal dizer e políticos. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:05:31:00 Vinte e Cinco Aberto 
 
TCR 00:06:46:00 Señor Mio/Jesus Cristo/Acto de Contrição 
 
TCR 00:09:11:50 Yerba 
 
TCR 00:10:28:00 Mirandum 
 
TCR 00:11:52:00 Mirandum 
 

E depois de tudo gasto 
Aprendeu a podador 
E ele gastou o meu e o dele 
Tudo quanto deu o senhor. 
 
TCR 00:18:30:06 Salgueiral/Não sei se andarei segura 
 
Eu não sei se andarei segura 
À noite pelo salgueiral.. 
 
Salgueiro, ó verde salgueiro, 
Folhas tem cento e uma. 
Salgueiro, ó verde salgueiro, 
Folhas tem cento e duas. 
Salgueiro, ó verde salgueiro,  
Folhas tem cento e três. 
 
E eu não sei se andarei segura 
De noite pelo salgueiral. 
 
TCR 00:20:44:00 O Melro 
 
Toda a noite assobiou. 
Chegou a madrugada 
Bateu asas e voou. 
 
TCR 00:21:20:00 Morena, linda morena (gaita de foles) 
 
Morena, linda morena, 
Vai-te lavar ao Cachão 
Que te laves, que te limpes, 
Morena és da nação. 
 
TCR 00:22:17:00 Murinheira/Carvalhesa/Passeado (gaita de foles) 
 
TCR 00:23:35:00 Valdevinos/D. Beltrão 
 



TCR 00:24:44:00 Carmelita 
 
Dius te salve Carmelita hermosa 
Tu foste la esposa do Santo da Sé. 
Que andava nos altos castilhos 
Parando la luta contra o Lúcifer. 
Maria la mujer mais pura 
Que nel mundo podia haber 
Nascer e criar e criar e morrer. 
La fonte clara queria alcançar 
Queria alcançar. 
Demónio tomou por empenho 
Del Santo Rosário não queria rezar 
E a rezar lo Rosário de Maria 
E tiene que l’alcançar e que l’alcançar. 
 
TCR 00:25:28:00 Bicha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa nº 33 
 
Romanceiro e Cancioneiro Pastoril 
de Vinhais http://vimeo.com/4718623 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x …’…”” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Tuizelo e Nozedo de Cima, concelho de Vinhais, distrito de 
Bragança. Zonas montanhosas, clima de transições bruscas; predomínio 
de culturas cerealíferas, olivais, pecuária (gado bovino e ovino). 
 
PERSONAGENS: Anónimos. 
 
SINOPSE: Recolha do romanceiro e cancioneiro pastoris característicos 
da região. Inclui-se aqui uma cantiga usada pelos pastores para 
comunicarem entre si; incluem-se romances das segadas, usados na 
marcação do ritmo de trabalho ou marcando celebrações rituais de 
fertilidade no fim das malhas; incluem-se ainda várias danças igualmente 
associadas a antigos cultos de fertilidade agrícola. O destaque vai para os 
romances, de temática histórica, novelescos, líricos ou sacros, acentuando-
se as suas riquezas estilísticas e suas ligações desde a arte trovadoresca ao 
fado. Cantados ao longo dos séculos nos trabalhos rurais quotidianos, são 
hoje uma relíquia etnográfica. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:02:43:00 O Dáladou 
 
Ó Aidinha 
Que eu vou p’ra onde a ??? vá 
E ai, olha que eu levo 
Podes ir p’ró pé de mim 
??? 



Ó Aida olha que eu não tenho vagar 
Olha que se me vai o gado. 
??? 
 
TCR 00:05:42:00 Lá baixo vem D. Jorge (romance) 
 
Lá baixo vem o D. Jorge, ai, ai, 
No seu cavalo montado 
Avista a Juliana 
Trazendo no seu bornal. 
 
TCR 00:08:38:10 Vivas ao vinho 
 
TCR 00:11:29:00 Malva, malveta 
 
Ó da malva, da malva, 
E ó da malva minha 
Diz-me cá tu ó da malva 
Do corpinho garrido 
Se p’ra trás daquela serra 
Se lá vai algum rio? 
 
Um rio lá vai senhora 
Mas ele vai empolborido 
E não o passava El-Rei 
Nem tão pouco o seu ??? 
 
TCR 00:13:47:07 O Ditoso do Lavrador/O Lavrador da Arada 
 
TCR 00:16:16:20 Casei com uma donzelinha (romance) 
 
Eu casei com uma donzelinha 
Filha era de um lavrador 
Ela era mulher pouposa 
E ele um grande gastador. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TCR 00:25:53:00 Fonte do Salgueirinho/Barbeiro (romance) 
 
Ai minha mãe manda-me à fonte 
À fonte do salgueirinho… 
 
TCR 00:27:43:00 Dom João (romance) 
 
Tristes novas me vieram 
Lá dos lados de Espanha 
Estava D. João à morte 
Deitado na sua cama. 
Chamaram quatro doutores 
Dos melhores que havia em Braga 
Disseram uns para os outros: 
- Isto não há-de ser nada. 
Estando eles nessa conversa 
Seu pai à porta entrava: 
- O que é que tens, ó meu filho, 
Retrato da minha cara? 
Só te peço, ó meu filho,  
Só te peço uma palavra,  
Se tu deixas no mundo 
Alguma menina enganada. 
- Deixo a Dona Isabel, 
Há bons anos enganada, 
Já deixo aí vinte contos 
Para essa desgraçada. 
- Tu que dizes, ó meu filho? 
Vinte contos não é nada, 
A honra de uma menina 
Com dinheiro não é paga! 
 
 
 
 
 
 

Programa nº 34 
Polifonias de Aldeias (Gouveia) 
http://vimeo.com/5818684 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 21’09” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Aldeias, concelho de Gouveia, distrito da Guarda. Policultura e 
pastoreio. 
 
PERSONAGENS: Coro misto não identificado. 
 
SINOPSE: Apresentam-se seis exemplos de polifonia severa a três e 
quatro vozes, a encher, fala fora, erguer e guincho, afectando geralmente a 
forma de organon ou fabordão. 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:03:36:00 S. João Mandador 
TCR 00:05:23:00 A Tia Batista 
TCR 00:07:28:00 A Tia Batista (versão de Vinhó) 
TCR 00:11:37:00 Sr.ª do Monte (canto de romaria e devoção) 
TCR 00:14:17:00 Canção da ceifa 
TCR 00:16:33:00 Canção da malha 
TCR 00:17:49:00 Encomendação das Almas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa nº 35 
Cantos Populares de Soajo e Várzea 
(Arcos de Valdevez) 
http://vimeo.com/5824752 
_____________________________________________________________________ 
 
FICHA TÉCNICA: Autor: Michel Giacometti Realizador: Alfredo Tropa 
Produtor: Francisco d’Orey/Manuel Jorge Veloso Suportes: 1 x 34’38” Cor: 
Preto e branco Vídeo Original: Betacam Som: Sepmag Ano de Produção: 1970 
 
LOCAL: Aldeias de Soajo e Várzea, concelho de Arcos de Valdevez, 
distrito de Braga. Zona montanhosa com agricultura praticada em 
pequenas glebas das encostas. Principais culturas: milho de regadio e de 
sequeiro, centeio, batatas, azeite, cera e mel. Pastorícia (vezeiras). 
 
PERSONAGENS: Trabalhadores rurais anónimos. 
 
SINOPSE: Apresentam-se cantos populares da tradição musical das 
aldeias de Soajo (três primeiros espécimes) e Várzea (restantes espécimes). 
 
CONTEÚDO: 
TCR 00:06:28:00 Abaixo da carvalheira (canto de S. João) 
TCR 00:09:58:00 As Santas Cruzes (salmodia) 
TCR 00:18:08:00 Moda de romaria (concertinas e castanholas) 
TCR 00:21:23:00 Chorar os Mortos (carpideira) 
TCR 00:26:15:00 Ó meu Deus da minha alma 
TCR 00:27:57:00 Moda de baile na eira (concertina e castanholas 
TCR 00:30:50:00 Aboio 
 
 
 
 
 
 
 

Programa nº 36 
 
Algoso 
 http://vimeo.com/4729038 
 
Programa nº 37 
 
Douro Litoral 
 http://vimeo.com/4723582 
 
 


