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NOTAS À EDIÇÃO DO CORPUS 

 

As versões que editamos são as  publicadas desde 1828 até 2000, segundo dados 

coligidos de BRPTOM, de que reproduzimos também as reedições entre parêntesis 

rectos e as reimpressões em edições fac-similadas assinaladas: editor (data)/editor (data 

da edição fac-similada). Ordenamos as versões por ordem cronológica de edição e 

acrescentamos, quando possível, as reedições posteriores a 2000. Na Bibliografia Activa 

encontram-se as siglas utilizadas em BRPTOM para identificação das versões. 

Fazemos a uniformização para versos longos das versões que estão editadas 

em versos curtos ou quadras, omitimos notações musicais, embora assinalemos a 

sua existência, mantemos as notas da edição consultada. Respeitamos, na 

generalidade, a transcrição da fonte consultada, com ligeiras alterações: 

introduzimos travessão no início de diálogo, quando o editor não o fez e 

suprimimos aspas; substituimos, quando o editor o emprega, o emprego de til sobre  

a vogal ‘u’ pela grafia ‘um/a’; colocamos em itálico os apartes, comentários ou 

didascálias dos informantes.  

Indicamos o local de recolha, concelho e distrito, ilha e arquipélago. Nos 

casos em que é indicado o local onde foi aprendido o romance, consideramos este como 

origem da versão (ex: Para a n/VM/93 Marques (1985a) 56, o editor informa: “Alcina 

dos Anjos Alves, 43 anos, natural de Brito de Baixo, concelho de Vinhais, onde 

aprendeu o romance. Entrevistada no Bairro do Couço, concelho de Vinhais, onde 

reside, a 12 de Agosto de 1982”; assim, indicamos: Versão de Brito de Baixo, c. de 

Vinhais, d. de Bragança”). Nos casos em que a recolha foi feita fora do território 

nacional, indicamos o local de recolha seguido da comunidade de origem dos 

informantes – ex: “ Versão de Cumberland, Nova Inglaterra, EUA (Prados da Serra, c. 
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de Celorico da Beira, d. da Guarda.). Nem sempre pode ser tomado como certo que 

aqueles aprenderam o romance no seu local de origem, sem que disso haja confirmação; 

o caso da versão BF/90 Fontes I (1987) 348-349, cuja informante é natural de Buenos 

Aires, Argentina, mas veio para Portugal com 6 anos, faz pressupor, dada a curta idade, 

que o terá aprendido já em território nacional (Versão de S. Pedro da Silva, c. de 

Miranda do Douro, d. de Bragança).  

A classificação das versões do corpus e, consequentemente, o seu número, têm as 

seguintes alterações em relação ao referenciado em BRPTOM (indicamos aqui apenas o 

primeiro editor):  

SILVANA e DELGADINHA: 

ROMANCE 

 

 

Nr. de versões registadas 

em BRPTOM 

 

 

Corpus 

Silvana          45 33 

Delgadinha       286 260 

Silvana + Delgadinha           - 39 

 

Alterações: 

- As versões Azevedo (1873) 767 e Azevedo (1880) 109-112 classificadas como 

Silvana em BRPTOM, são aqui consideradas como Delgadinha, respectivamente 

n/D/2 Azevedo (1873) 767 e D/3 Azevedo (1880) 109-112. 

- Em BRPTOM registam-se duas versões de Silvana, com os nrs. 39 e 40 

(Sampaio (1940)/Sampaio (1944)/Sampaio (1986) 152 e Sampaio (1940)/Sampaio 

(1944)/Sampaio (1986) 153*; o RPTOM editada apenas a Sampaio (1940)/Sampaio 

(1944)/Sampaio (1986) 153, com o nº 1128, por terem ambas o   mesmo texto. Por este 
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motivo, apenas consideramos, no corpus, uma versão, a n/S/4 Sampaio (1940)/Sampaio 

(1944)/Sampaio (1986) 152. 

- Em BRPTOM, a versão Ferré (1982) 27 [Correia (1984 111; Marques (1989) 

388-390) está registada em Romances Épicos e Históricos, III (p. 15) como As Queixas 

de D. Urraca/Quejas de Doña Urraca (0004), com a seguinte Nota: “Ferré (1982) e 

Marques (1989) tiveram recitações independentes”. O texto de Ferré (1982) 27 foi 

recolhido por José Joaquim Dias Marques, Pere Ferré e Ana Maria Martins, no dia 

7/8/81 em Vila Baleira (concelho de Porto Santo) e recitado por Maria da Purificação 

Rodrigues Melim, de 76 anos e omite os versos 1 a 18 que o texto de Marques (1989) 

388-390, recolhido em 9/8/1985, da mesma informante, já com 80 anos, inclui e que foi 

classificado como Silvana+Queixas de D. Urraca+Afuera, Afuera, Rodrigo. Como os 

versos 1 a 18 da versão são de Silvana, optamos por integrá-la no corpus deste romance, 

com o n/nr. S/29 Marques (1989) 388-390. 

- Consideramos como Silvana as versões Fontes (1983b) 101 S/26  Fontes (1983b) 101 

 e Leite (1960) 55 S/6 Leite (1960) 55, classificadas em BRPTOM como Delgadinha. 

- Em BRPTOM, a versão Armistead/Fontes (1998) 98, 99, 307 e 308 leva a seguinte 

nota: “Armistead/Fontes (1998) edita em textos independentes três recitações do mesmo 

informante.” Para o nosso corpus, dada a notória diferença das versões, preferimos 

considerar que são duas (D/251 Armistead/Fontes (1998) 98 e 307 e D/251 

Armistead/Fontes (1998) 98 e 307), não considerando a terceira, visto tratar-se de um 

pequeno fragmento, embora a reproduzamos sem numeração. 

- Consideramos como compósitas (Silvana+Delgadinha) as versões:  

a) registadas como Silvana em BRPTOM: 

 S+D/1 Garrett (1828) 107-113 – Em  BRPTOM: Silvana, nr. 28. 

 S+D/3 Braga (1869)/Braga (1982) 197-200 – Em  BRPTOM: Silvana, nr. 8. 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

7 

 

 S+D/4 Azevedo (1880) 112-115 – Em BRPTOM: Silvana, nr. 6. 

 S+D/9 Thomás (1913) 12-15 – Em BRPTOM: Silvana, nr. 42 

 S+D/16 Leite (1960) 86-87    - Em BRPTOM: Silvana, nr. 31. 

 S+D/18 Fontes (1983a) 118-119 - Em  BRPTOM: Silvana, nr. 20. 

 S+D/20 Fontes (1983a) 121-123 - Em BRPTOM: Silvana, nr. 22 

 S+D/21 Fontes (1983a) 123-124 - Em BRPTOM: Silvana, nr. 23 

 S+D/22 Fontes (1983a) 124 - Em BRPTOM: Silvana, nr. 24 

 S+D/30 Ana Martins/Ferré (1988) 80 - Em BRPTOM: Silvana, nr. 1 

 S+D/31 Ana Martins/Ferré (1988) 81-82 - Em BRPTOM: Silvana, nr. 2 

 S+D/37 Cruz (1995) 208-209 - Em BRPTOM: Silvana, nr. 9 

 

b) registadas como Delgadinha em BRPTOM: 

 S+D/5 Pires (1885a) e Pires (1885b) V  – Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 258. 
 

 S+D/2 Braga (1869)/Braga (1982) 193-196  - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 38. 
 

 S+D/6 Pires (1902)/Pires (1982) 14-15– Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 261 
 

 S+D/7 Oliveira (1905)/Oliveira (198?) 40-45– Em  BRPTOM: Delgadinha, nr. 

252 

 S+D/8 Oliveira (1905)/Oliveira (198?) 427-428  – Em BRPTOM: Delgadinha, 

nr. 253 

 S+D/10 Serrano (1921) 39-41 – Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 272 
 

 S+D/11 Reinas (1957) 423-425 - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 266 
 

 S+D/12 Leite (1960) 64-66 – Em BRPTOM: Delgadinha nr. 206 
 

 S+D/13 Leite (1960) 66-67 – Em  BRPTOM: Delgadinha, nr. 207 
 

 S+D/14 Leite (1960) 74-76 – Em  BRPTOM: Delgadinha, nr. 212 
 

 S+D/15  Leite (1960) 84-86 – Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 218. 

 

 S+D/17  Fontes (1979) 143-144 – Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 117 

 

 S+D/19  Fontes (1983a) 119-120 -  Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 130 

 

 S+D/23 Cortes-Rodrigues (1987) 346-348 - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 63 
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 S+D/24 Ferré (1987) 77-78  - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 111 
 

 S+D/25 Galhoz (1987) 385 - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 170 

 

 S+D/26 Galhoz (1987) 386-387 - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 171 
 

 S+D/27 Galhoz (1987) 387-389 - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 173 
 

 S+D/28 Galhoz (1987) 390-392 - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 175 
 

 S+D/29 Galhoz (1987) 394-395  - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 177 

 

 S+D/32 Anastácio (1988) 73-74 - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 16 
 

 S+D/33 Anastácio (1988) 74-76 - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 17 
 

 S+D/34 Anastácio (1988) 77 - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 19 
 

 S+D/35 Anastácio (1988) 80-81  - Em BRPTOM: Delgadinha nr. 22. 
 

 S+D/36 Anastácio (1988) 81-83  - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 23 
 

 S+D/38 Sancho/Lameira/Jerónimo (1996) 127 - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 

270. 
 

 S+D/39 Custódio/Galhoz (1997) 35-36 - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 79 

 

GERINALDO:  

ROMANCE 

 

 

Nr. de versões registadas 

em BRPTOM 

 

 

Corpus 

Gerinaldo       205 207 

 

- Em RPTOM, edita-se uma versão, com o nr. 1220, não referenciada em 

BRPTOM, que se reproduz no corpus, com o nosso nr. G/25 Graça (1953) 79-80. 

- Em BRPTOM, a nota 1 à versão nr. 6 indica que Caufriez (1980-1981) 6 e 

Fontes I (1987) 494 tiveram recitações independentes, embora se conte apenas a 

primeira. Como, na nossa opinião, apresentam suficientes variações para poderem ser 

consideradas versões diferentes, com um intervalo de tempo de cerca de seis anos e não 

sendo o segundo informante mencionado em Fontes I (1987), não seguimos o mesmo 
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critério, pelo que consideraremos duas versões, as nossas G/60 Caufriez (1980-1981) 6 

e a G/136 Fontes I (1987) 494. 
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BERNAL FRANCÊS 

 

 BF/1 Garrett (1828) XXVI-XXXII [Costa e Silva (1838) 13-16; Garrett II 

(1851) 129-135; Braga (1907)/Braga (1985) 36-40; Pires Lima (1959) 33-36; 

Prado Coelho (1962) 53-63; Redol (1964) 151-153 e sp; Correia (1984) 254-

256; Viana (1985) 85-90; Costa Dias (1988) 115, 117 e 119 e 119-121; Cari-

nhas II (1994) 93] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão factícia. 

 

Versão composta, segundo Garrett, por versões oriundas de Trás-os-Montes, 

Minho, Beira Alta, Ribatejo, Estremadura e Açores. 

  

1. - Quem bate à minha porta, quem bate, oh! Quem está aí? 

2. - Sou Bernal Francês, senhora; [...............................] 

3. [............................... ] Minha porta vou abrir, 

4. mas se é outro cavaleiro, bem se pode daí ir. 

5. Ao descer da minha cama eu rompi o meu frandil (1); 

6. ao abrir da minha porta me apagaram meu candil (2)... 

7. Eu lhe peguei pela mão e o levei ao meu jardim; 

8. fiz-lhe uma cama de rosas, rodeada de jasmins; 

9. lavei-o em água de flores e deitei-o a par de mim. 

10. Meia-noite já é dada sem te virares p'ra mim! 

11. Se teme' los meus irmãos, eles não virão aqui; 

12. se teme' las minhas filhas, elas não virão aqui; 

13. se teme' los meus criados, eles não virão aqui; 

14. se temes a meu marido, longes terras está daqui. 

15. Má traça (3) matem-no os mouros, más novas venham a mim; 

16. No temo aos teus irmãos, pois cunhados são de mim; 

17. não temo das tuas filha, pois que filhas são de mim; 

18. a teu marido não temo, pois está a par de t i .  

19. Se tu és o meu marido, quero-te mais do que a m i m ;  

20. O h  que sonho tão estranho que e u  t i v e  a g o r a  a q u i  

21. Deixa tu vír a manhã, que eu t e  dou para vestir 

22. um bom saiote de grana (4) bom gibão de carmesim, 

23. g a r g a n t i l h a  d e cutelo, pois tu o causaste assim. 

24. Deixa me ir por 'qui abaixo co' a minha capa caída 

25. Vou-me ver a minha amada se é morta se é viva 

26. Tua amada, meu senhor, é morta, que eu bem a v i ;  

27. os sinais que ela levava eu tos digo agora aqui:  

28. levava saia de grana e gibão de cramesi, 

29. gargantilha de cutelo, tudo por amor de ti,  

30. o caixão que a levava era de oiro e marfim; 

31. Frades que a acompanhavam não tinham conto nem fim; 

32. ela se foi a enterrar à igreja de S. Gil.  

33. Abre-te, ó campa sagrada, contigo me quero cobrir.  

34. Vive, vive, cavaleiro, vive tu que eu já morri:  
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35. braços com que te abraçava já não têm vigor em si;  

36. olhos com que te mirava já a terra os cobri;  

37. boca com que te beijava já não tem sabor em si; 

38. a mulher com quem casares chame-se Ana com' a mim; 

39. filhas que dela tiveres ensina-as melhor que a mim, 

40. que se não percam por homens,como me eu perdi por ti.  

 
(1) Candeia, vela etc ; (2) Fralda, camisa, etc.; (3) Interjeição de ódio ou m á  vontade, 

como esta outra popular:  Má mês o leve; (4) Gran ou grana, púrpura. ( Notas de 

Almeida Garrett). 

Variantes: 2b. Vossa porta vinde abrir: 4a. omite mas; 15. Má traça mate os mouros, / 

más novas venham a mim; 22a boa saia de  de guarane.  

Variantes do manuscrito de Almeida Garrett, pp. 102, 105-107: 6a. a minha: 13a. 

irmãos; 13b. entram; 14a. o meu marido temes: 14b. foi daqui; 15 Má traça que o 

matem mouros, / boas novas para mim; 16a. o s  seus; 17a  as tuas; 18b. que ele está 

ao pé; 22b. e gibão; 23b. pois o quisestes assim; 31a. os frades; 32a. a enterrar a 

levavam; 33b. que a ti me venho carpir: entre 33 e 34 – Abre-te, ó campa sagrada, / 

que em ti me venho encobrir, // quem já não pode v i v e r  /  a ti se vem acudir; 34b. Já 

vivi; 38b. chama-lhe. 

 

 

 BF/2 Braga (1867) 34-36 [Hardung I (1877) 206-209; Braga (1907)/Braga 

(1985) 42-45]  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do Porto, c. do Porto, d. do Porto. 

 

1. - Oh quem bate à minha porta, quem bate, oh quem está aí?  

2. São cravos, minha senhora, flores lhe trago aqui! 

3. - Eu não abro a minha porta,  a tais horas de dormir.  

4. Se me não abres a porta, morto me acharas aqui. 

5. - Ai, se é Bernal Francês a porta lhe sou abrir.. . 

6. Ao abrir a minha porta se apagou o meu candil! 

7. Ao subir a minha escada me caiu o meu chapim. 

8. Peguei nele nos meus braços levei-o pelo jardim. 

9. Mandei lavar pés e mãos em aguinha de alecrim: 

10. vestir camisa lavada, deitá-lo ao par de mim. 

11. Era meia-noite dada: - Não te viras para mim? 

12. Se tu temes a meu pai, ele longe está de ti;  

13. se temes os meus criados, eles estão a dormir;  

14. se temes o meu marido, más novas venham aqui.  

15. - Eu não temo a teu pai que ele sogro é de mim: 

16. não me temo dos criados, que mais me querem que a ti;  

17. não me temo da justiça, que a justiça é por mim. 

18. A teu marido não temo e dele nunca temi ...  

19. Teme tu falsa traidora pois o tens ao par de ti.  

20. Deixa tu vir a manhã que eu te darei de vestir, 

21. te darei saia de gala, roupinha de cramesi;  

22. gargantilha colorada pois que tu o queres assi.  

23. Deixa-me ir por 'qui abaixo com minha capa caída. 
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24. quero ver a minha amada, se é morta ou  se 'inda viva. 

25. - Que fazeis, ó cavaleiro, a tais horas por aqui? 

26. - Venho ver a minha amada que há dias que a não vi.  

27. A tua amada, senhor, é morta que eu bem na vi! 

28. Os sinais que ela levava, eu te los direi aqui.  

29. Levava saia de gala, roupinha de cramesi,  

30. gargantilha colorada, pois o ela o quis assim. 

31. - Monta, monta meu cavalo, quanto puderes montar, 

32. só naquela sepultura, é que eu posso descansar: 

33. abre-te, ó penha constante, que me quero lá meter,  

34. já que fui o causador da minha amada morrer.  

35. Abre-te, ó penha sagrada, esconde-me ao par de ti! 

36. Do fundo da sepultura, uma triste voz ouvi. 

37. - A mulher com quem casares, seja Ana como a mim; 

38. e as filhas que tu tiveres, tem-as sempre ao pé de ti, 

39. para que não aconteça o que aconteceu a mim. 

Braga(1907)/Braga(1985) compõe uma versão factícia a partir desta versão e dos 

seguintes versos retirados de Pedroso (1902) 462-463, versão n.
°
 941 desta edição, 

que introduz: entre 5 e 6  Se for outro cavaleiro /bem se pode daí ir; entre 19 e 20 – 

Coitada de mim, coitada, / na hora em que eu nasci, // ter o marido na cama / e não 

saber parte de mim! // -Cala-te aí, ó maldita, deixa-me agora dormir; entre 27 e 28 

Se me desses os sinais / havia de cuidar que é assim; entre 30 e 31 A  tumba em que 

ele ia / era de oiro e marfim; // quatro condes que a levavam / eram mais do que a 

ti;outo arrobas de cera / alumiavam o serafim. // Isso de frades e clér igos / não 

tinham conto nem fim. //Ela lá foi enterrada na capela de San Gim; entre 34 e 35 

Abre-te, penha constante, serás minha  sepultura // se meuss ais te não abrandam / 

digo-te, penha, que  és dura. 

 

 

 BF/3 Braga (1869)/Braga(1982) 202-204 [Hardung I (1877) 209-212; 

Neves/Campos (1893) 257; Soares de Sousa (1902) 248-251; Braga 

(1907)/Braga (1985) 62-65; Cortes-Rodrigues (1987) 452-454; Carinhas II 

(1994) 44-45]  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Urzelina, c. de Velas, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

1. - Francisquinha, Francisquinha, desse corpo tão gentil, 

2. abri-me lá essa porta, que ma costumais abrir. 

3. Não abro a minha porta, que são horas de dormir. 

4. - Abri ao homem de França, que lha costumais abrir. 

5. - Se é outro no seu lugar,  digo que não quero ir, 

6. se ele é Bernal-Françoilo, descalça lhe vou abrir, 

7. lhe pegarei pela mão, o levarei ao jardirn 

8. Lavei-lhe pernas e braços, com água do alecrim, 

9. tornei-lhe a pegar na mão, o deitei a par de mim. 

10. Era meia-noite em ponto, outra meia por venir, 

11. e vós Bernal-Françoilo, sem vos virares p'ra mim 

12. ou tendes dama em França, a quem querais mais que a mim?  
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13. - Não tenho dama em França, a quem queira mais que a ti. 

14. Não te temas de meu pai, que é velho, não vem aqui; 

15. não temas de meus irmãos, que 'inda agora vão daqui. 

16. Não temas o meu rnarido, longas terras está daqui. 

17. Oh, maus mouros o cativem,  novas me venham à [sic] mim. 

18. - Eu não temo a teu pai, homem que nunca temi. 

19. eu não temo a teus irmãos, que são homens com' a mim. 

20. Teme-te do teu marido, que o tens a par de ti! 

21. - Se tu és o meu marido, que é que me trazes a mim? 

22. -Trago-te saia de grana e bajú de carmesim, 

23. gargantilha de cutelo, pois a mereceste assim. 

24. - Ó lua, que vas tão alta, que não quer amanhecer, 

25. para esta triste coitada acabar de padecer. 

26. - Nem com essas, nem com outras, pois tu me hás-de vencer; 

27. antes da manhã ser fora, pertendo de tu morreres. 

28. - Onde te vais, cavaleiro, vais tão furioso em ti? 

29. - Vou a ver a minha dama, que há muito que a não vi. 

30. - Tua dama já é morta, é morta, eu bem a vi, 

31. sete frades a levaram, numa tumba de marfim; 

32. sete círios acenderam, todos sete eu acendi. 

33. - Volta, volta, meu cavalo, vamos ver se isto é assim. 

34. Chegando ao pé de um ermida, lá um vulto preto vira. 

35. - Não te temas, cavaleiro, não te temas tu de mim, 

36. que eu já fui a tua dama, por amores teus morri. 

37. Olhos com que te mirava, já não tem vistas em si, 

38. beiços com que te beijava, já não tem sabor em si, 

39. braços com que te abraçava, já não tem forças em si. 

40. A mulher com quem casares, não lhe queiras mais que a mim; 

41. filha que dela tiveres, põe-lhe o nome de mim, 

42. quando para ela olhares, para te lembrares de mim. 

43. - Quer eu case, quer não case, hei-de me lembrar de ti; 

44. abre lá já essa campa, quero-me enterrar contigo. 

45. - Vive, vive, cavaleiro, por amor de ti morri. 

 

Variantes de Braga (1907)/Braga (1985): 8b. de; 37b., 38b. e 39b. têm. 

 

 

 BF/4 Braga (1869)/Braga (1982) 205-208 [Hardung I (1877) 212-215; 

Soares de Sousa (1902) 252-256; Braga (1907)/Braga (1985) 65-68; Cortes-

Rodrigues (1987) 455-458; Carinhas II (1994) 45-46] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Rosais, c. de Velas, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Provavelmente recitada por Maria Vitorina Soares, de cerca de 60 anos, e recolhida por 

Maria Inácia da Silveira. 

 

1. Alecrim bateu à porta. Manjerona: - Quem está aí? 

2. É um cravo d' Arrochela, ó Rosa, mandai-lhe abrir! 
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3. - Se ele é D. Pedro de França, descalça lhe vou abrir. 

4. Pois se erguera donde estava, descalça lhe fora abrir 

5. lhe pegara pela mão, o levara ao seu jardim. 

6. Lhe lavara pés e mãos, com bela água de alecrim; 

7. uma gota que ficara, lavara também a si. 

8. Vestira-lhe uma camisa, como quem vestira a si, 

9. fizera cama de rosas, o deitara a par de si. 

10. - Era meia-noite em ponto, outra meia por dormir, 

11. e tu, D. Pedro Françoilo, sem te virares para mim! 

12. Se temes o meu marido, longes terras está daqui: 

13. más balas frias o passem, novas me venham aqui. 

14. Se tu temes, meus irmãos, 'inda agora vão daqui! 

15. - Eu não temo o teu marido, que o tens ao par de ti, 

16. eu não temo os tem irmãos, que são homens como a mim. 

17. Manda chamar teus irmãos, que te venham a carpir, 

18. manda chamar tesoureiro, que dobre os sinos por ti, 

19. manda chamar o coveiro, que a cova te venha abrir. 

20. Antes da manhã nascida, eu quero voltar daqui, 

21. tenho navio no porto, e nele me quero ir. 

22. Oh que sonho seria este, que agora sonhei aqui? 

23. Se tu és o meu marido, que me trazes para mim? 

24. -Trago saia de brocado, vestido de carmesim. 

25. também trago um punhal de ouro, que o quisestes, assim. 

26. Quando vier a manhã, tu já morta jazerias. 

27. - Matai-me, senhor, matai-me pois a morte mereci! 

28. Quando viu coisas tão belas e o sangue pelo chão, 

29. às mãos tivera quebrado as cordas do coração.  

30. Ele que vinha saindo, o cavaleiro encontrou. 

31. - Onde vas tu, cavaleiro? Tão penoso vas em ti! 

32. - Eu  vou ver a minha amada, que há dias que a não vi! 

33. - Tua dama já é morta, é morta que eu bem a vi; 

34. sete frades a levaram, numa tumba de marfim, 

35. com sete tochas acesas, todas sete lhe acendi; 

36. sete missas lhe disseram, todas sete eu as ouvi. 

37. Aqui levo pá e enxada, com que de terra a cobri. 

38. - Volta, volta, meu cavalo, vamos ver se isto é assim? 

39. Abre-te, campa sagrada. quero ver quem está em ti. 

40. Francisquinha da minha alma, tu já moras por aqui? 

41. Indo pelo adro dentro, vira um vulto para si 

42. - Não temas tu, cavaleiro, não tenhas medo de mim; 

43. que eu sou a tua dama, sete anos te servi! 

44. Pernas com que te aguentava, já calor não tem em si; 

45. braços com que te abraçava, já força não tem em si; 

46. boca com que te beijava, já de terra a enchi; 

47. olhos com que te mirava, já de terra os cobri! 

48. Mulher com quem tu casares, não lhe queiras mais que a mim, 

49. filha que dela tiveres, põe-lhe o nome como a mim. 

50. quando por ela chamares, que te alembres de mim. 

51. Filho que dela tiveres, seja lindo como ti, 

52. que se perca o mundo por ele, como me eu perdi por ti; 
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53. e a esmola que fizeres, fá-la por ti mais por mim. 

54. Quandio puseres a mesa - reza-me uma Ave Maria, 

55. para bem de me pagares, sete anos que te servia. 

 
Variantes de Braga (1907)/Braga (1995):15b. a par; 44b,  e 45b. têm. 

 

 

 BF/5 Azevedo (1880) 141-145 [Braga (1907)/Braga (1985) 55-58; Prado 

Coelho (1946) 184-187; Resende (1961) 338-341; Galhoz (1987) 289-290; 

Carinhas II (1994) 149-150] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Câmara de Lobos, c. de Câmara de Lobos, Madeira. 

 

1. - Quem bate à minha porta, a esta hora de dormir? 

2. - Sou Bernal Francês, senhora, p'ra vos bem querer e servir 

3. Pois que és Bernal Francês, minha porta vou abrir. 

4. E saltei da minha cama, sem cuidar de me vestir, 

5. e fui abrir minha porta, nunca la fosse eu abrir. 

6. Apagou-me la candeia, lo vento por ‘li a vir, 

7. deu-me uma rabanada, que estive quas' a cair, 

8. meu chapim lá me ficou, quando volvi a subir. 

9. Pois que és Bernal Francês, minha porta vim abrir. 

10. E lo levei pola mão, à volta do meu jardim,  

11. por entre cravos e rosas, fui deitá-lo par de mim. 

12. Meia-noite vai passada, outra meia vai a fim, 

13. Bernal Francês nã me falas, nem te voltas pera mim? 

14. Ou dama tens tu em França, ou já nã gostas de mim. 

15. Bem sabes, nã tenho outra, sabes se gostei de ti. 

16. - Se te temes de meu pai, mora bem longe daqui. 

17. Nã me temo de teu pai, quasi pai ele é de mim. 

18. - Se temes de meus irmãos, andam bem longe daqui. 

19. - Nã temo de teus irmãos, que são quasi irmãos de mim. 

20. Se temes de meu marido, longes terras foi daqui. 

21. - Nã temo de teu marido. que ele é mais que irmão de mim 

22. teme tu, mulher treidora, poi'lo tens a par de ti, 

23. - Ai que sonho, feio sonho, eu sonhei agora aqui, 

24. 'inda bem que és meu marido, mais te quero do qu' a mim. 

25. Ergamo-nos já da cama, deixa-me vestir daí. 

26. - Cal'-te lá, mulher treidora, que não me inganas assim, 

27. antes do nacer do sol, eu te visto de cetim, 

28. gargantilha de corais, que hão-de sair de ti. 

29. - Meu marido me matou, de morte que bem mereci, 

30. quem me vir Bernal Francês. Diga-lhe que eu já morri. 

31. - Aonde ides, cavaleiro, tão risonho e gentil? 

32. - Vou-m’a vê’la minha dama, na igreja de Sã Gil.  

33. - Vossa dama lá está morta, que morta eu bem na vi, 

34. interro que ela levava, eu vos vou dizer aqui: 

35. mortalha que ela vestia, era de rico cetim 
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36. gargantilha de corais, que lhe saíam de si, 

37. lo esquife do seu corpo, de veludo e marfim. 

38. Damos que 1' acompanhavam, tantos que nã tinham fim, 

39. Seu marido la matou, por’mor de vós, não de mim. 

40. Palavras não eram ditas, por morto no chão caí, 

41. passaram horas e horas, quando eu do chão me ergui, 

42. e lhe fui à sepultura, que queria morrer ali. 

43. - Abre la campa sagrada, esconde-m’ a par de ti. 

44. Do fundo da cova triste, sua voz então ouvi. 

45. - Vive tu, Bernal Francês, vive tu que eu já morri, 

46. olhos com que te mirava, já de terra los cobri, 

47. boca com que te beijava, já de terra la enchi, 

48. cabelos que me intrançavas, já caíram par de mim. 

49. Dos braços que t’abraçavam, las canas vê-las aqui, 

50. corpo em que te revias, já na terra lo perdi. 

51. Mulher com quem tu casares, tenha lo nome de mim. 

52. quando tu chames por ela, lembrada serei de ti. 

53. Conta-lhe nossos amores, aprenda na minha fim, 

54. vive tu, Bernal francês, vive tu que eu já morri. 

 
Emendas propostas por Álvaro Rodrigues de Azevedo: 17b. como pai ele é de mim; 19b. que 

são como irmãos de mim; 28a. de coral. 

 

 

 BF/6 Azevedo (1880) 145-150 [Braga (1907)/Braga (1985) 58-62; Carinhas 

II (1994) 151-152]  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do Funchal, c. do Funchal, Madeira. 

 

1. - Quem bate à minha porta, estas horas de dormir? 

2. Meu amor, sou D. Francesco, só agora pude vir. 

3. - Se soubesse, minha porta já tinha ido abrir. 

4. Da poeira do caminho, lavou-se no meu jardim, 

5. dei-lhe camisa lavada e deitei-lo par de mim. 

6. Meia-noite já é dada, meia-noite pervigil, 

7. D. Francesco nã me falas, nem te voltas pera mim? 

8. Conta-me cá, D. Francesco, disseram-te mal de mim? 

9. Ninguém, nem eu consentia me dissessem mal de ti. 

10. - Se temes los meus irmãos, muito há que los nã vi, 

11. se temes lo meu marido, longe foi ele daqui. 

12. - Nã temo los teus irmãos, que são cunhados de mim, 

13. nem temo lo teu marido, que lo tens a par de ti. 

14. - Matai-me, senhor, matai-me, que morrer bem lo mereci. 

15. - Deus do céu assim lo quer, é quem tem poder em ti. 

16. - Antes de morrer, deixai-me a Sã Gil uma vez ir; 

17. lá me estão já pai e mãe, deles quero me espedir 

18. - Eu sou mestre caçador, nã me quero desmentir, 

19. caça que tenho na mão, nã na vou deixar fugir. 

http://28a.de/
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20. - Antes de morrer, senhor, a confessar deixai-me ir, 

21. Caça que tenho na mão, não na vou deixar fugir. 

22. - Deixai-me, senhor, ao menos, las minhas roupas vestir. 

23. - Chamem-me lá um coveiro, que vá uma cova abrir, 

24. antes que rompa manhã, terra te há-de cobrir. 

25. Cuida tu só da tua alma, que vai do corpo sair, 

26. manda chamar D. Francesco, p'ra de confissão te ouvir. 

27. - D. Francesco não é padre, Deus lo guarde de cá vir. 

28. - Escuita cá, ó coveiro, por caridade de mim, 

29. Vai procurar D. Francesco, diz-lhe que eu já morri. 

30. - A que vindes, D. Francesco, p’ra estas bandas daqui? 

31. - Venho vê’la minha dama, que esta semana nã vi. 

32. - Vossa dama já é morta, sua cova eu lh’abri. 

33. que la matou seu marido, tudo por amor de si. 

34. Com estes ouvidos meus, de sua boca ouvi 

35. este recado que dou, como dela recebi. 

36. Escuita cá, ó coveiro, por caridade de mim. 

37. vai procurar D. Francesco, dize-lhe que eu já morri. 

38. - Corre, corre, meu cavalo, vamos ver se isto é ‘sim. 

39. E lhe fui à sepultura, e agiolhei aí. 

40. Ah, dama desta minha alma, aparecei-m' agora aqui. 

41. - Ai, damo desta minha alma, nã tomes medo de mim, 

42. que sou eu aquela mesma, que por teu amor morri. 

43. Dos olhos que te miravam, las covas só estão aqui, 

44. la boca que te beijava, só queixadas tem de si, 

45. dos braços que t' abraçavam, las canas só nã perdi, 

46. somente ossos me restam, toda' las carnes despi. 

47. Nã fujas, damo, nã fujas, por teu amor estou assim: 

48. e penas, que vou penando, peno-las por ‘mor de ti, 

49. eu de dia junto lenha, de noite queimo-m‘ a mim, 

50. nas fogueiras infernais, pera secula sem fim. 

51. Esse filho que tivemos, manda-lhe ensinar latim, 

52. que vá aprender a padre, p'ra rezar missas por mim. 

53. Vive, vive, cavaleiro, vive tu, que eu já morri. 

54. Palavras não eram ditas, por morto no chão caí. 

55. Passaram horas e horas, acordei, já nã na vi. 

56. E, por dor de meu pecado, com que dor m’ arrependi, 

57. E de triste que fiquei, só de tristeza morri. 

 

 

 BF/7 Dâmaso (1882) 155-156 [Braga (1883) 149-152; Oliveira 

(1905)/Oliveira (198?) 297-299; Braga (1907)/Braga (1985) 50-53; 

Anastácio (1985) 209-210] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Lagoa, c. de Lagoa, d. de Faro. 

 

1. [..................... ] - Oilá, oilá! Quem está aí? 

2. - É Bernal Francês, senhora. - A porta vou abrir. 
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3. Apagaste o meu candim pelo canudo de prata. 

4. - Que me importa a mim, senhora, se a luz dos seus olhos basta. 

5. [.........................] levou-o para o seu jardim, 

6. lavou-o de mãos e pés em águas d’alecrim, 

7. Fez-lhe uma cama de rosas, deitou-o em par de si. 

8. Era meia-noite em pino e ele sem se virar para si. 

9. Que tens, Bernal Francês, que não te viras para mim? 

10. Se tens medo de meus filhos, eles estão dormindo. 

11. Se tens medo de meus criados, eles não estão por aí. 

12. Se tens medo de meu marido, longes terras está de mim. 

13. Os mouros o cativem lá e más novas me venham aqui. 

14. - Não tenho medo de meus [sic] filhos, que eles filhos são de mim. 

15. Não tenho medo de seus criados, que eles criados são de mim. 

16. Não tenho medo de seu marido, que aqui o tem em par de si. 

17. - Matai-me, senhor, matai-me, que isto foi sonho que eu sonhei. 

18. - Que te mate Deus do céu que para isso te criou. 

19. Mas deixa vir a manhã que eu te darei de vestir, 

20. bom sapato, boa meia, [......................... ] 

21. gregantilha acalorada e saia de carmesim. 

22. Manhã que era chegada, ele que a degolava. 

23. Montando no seu cavalo, a toda a brida partiu. 

24. Indo lá mais adiante, um lanceiro que encontrava. 

25. - Adonde vas, ó lanceiro, que vas tão cuidadoso em ti? 

26. - Vou ver a minha amado que há muito a não vejo. 

27. - Tua amada já é morta, e morta que eu a matei. 

28. Se para isso viesse preparado, o mesmo te dera a ti. 

29. - Anda, anda, meu cavalo, vamos ver se isto é assim. 

30. Indo lá mais adiante, um alvisão que encontrava. 

31. Ele teve tanto medo que fez modos de fugir. 

32. - Não fujas, Bernal Francês, não fujas tu já de mim. 

33. Os olhos com que te olhava, já de névoa os cobri. 

34. Boca com que te beijava, já de terra a cobri. 

35. Braços com que te abraçava, já não têm força em si. 

36. A mulher com quem casares que se chame Ana como a mim, 

37. para quando chamares por ela te lembrares de mim. 

 
Omitimos a seguinte didascália: entre 2 e 3 Vindo a senhora pelos ladrilhos descalça. 

 

 

 BF/8 Pires (1885g) XXI [Pires (1899)/Pires (1982) 182-183; Pires (1900-

1901a) 121-122; Braga (1907)/Braga (1985) 45-47; Pires (1920) 23-25; Redol 

(1964) 382-383; Pires (1986) 58-59]  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Elvas, c. de Elvas, d. de Portalegre.  

 

1. Era meia-noite em ponto, a uma porta batiam. 

2. - Se é Bernardo Francês, a porta lhe vou abrir; 

3. Se é algum dos seus criados, todos já se podem ir. 

http://rnim.senhora.se/
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4. - Sou eu, sim, minha senhora, a porta me queira abrir. 

5. ‘Ó descer da sua cana lhe caíra o ananguil, 

6. ‘ó abrir da sua porta se apagara o candeil. 

7. Pegara-lhe pela mão e o levara ao seu jardim 

8. e mui' bem o lavara em água de alecrim. 

9. para a sua cama o levara e o deitara a par de si. 

10. - Que tendes, Bernardo Francês, que tanto pensas em ti, 

11. que meia hora é passada e sem te virares para mim? 

12. Se tens medo aos mouros, eles não te combatem aqui; 

13. se tens medo aos meus irmãos, eles não estão por aqui; 

14. se tens medo ao meu marido, ele longe está de ti; 

15. mil facadas o matem, [......................... ] 

16. más novas me tragam dele e boas mas tragam de ti. 

17. - Eu não tenho medo aos mouros, que eles longe estão de mim, 

18. nem tenho medo a teus irmãos, que cunhados são de mim, 

19. nem tão-pouco a teu marido, que o tens a par de ti. 

20. - Ai, desgraçada de mim! Foi um sonho que sonhei 

21. que tinha meu amor nos braços, sem saber que o tinha aqui. 

22. Sossega, que ainda é de noite, deixa vir a manhã, sim, 

23. vestirás saia de malha, roupinha de carmelim. 

24. - Peço-te que me enterres no adro de S. Crispim. 

25. - Onde vais, Bernardo Francês. tão pensativo em ti? 

26. - Vou ver a minha dama, que há dias que a não vi. 

27. - A tua dama já é morta, e morta foi por mim. 

28. As facadas que dei nela, quem mas dera dar em ti! 

29. - Eu hei-de ir àquele outeiro aonde costumava a ir, 

30. tanto lhe hei-de bradar que ela me há-de acudir. 

31. - Adeus, Bernardo Francês, vive tu que eu já vivi; 

32. olhos com que te olhava, já de terra os cobri; 

33. boca com que te beijava. já não tem sabor em si; 

34. braços com que te abraçava, já não tem vigor em si. 

35. Se chegares a ter filhas, ensina-as melhor que a mim, 

36. p'ra que se não percam mulheres, como eu me perdi por ti. 

 
Editamos  Pires (1899)/Pires (1982). 

Variantes: 6b. candil (1920): 14b ele esta longe (1920); 18a. nem medo tenho (1885g e 1900-

1901a) não tenho medo (1920), 21b. o que tinha (1920); 26b. omite que (1920); 217b. a morta 

[sic] (1920); 30b. ele [sic] (1920). 

 

 

 BF/9 Braga (1887-1889) 105-107 [Braga (1907)/Braga (1985) 68-72; Redol 

(1964) 380-381; Cortes-Rodrigues (1987) 445-448; Carinhas II (1994) 46-

47]  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Ponta Delgada, c. de Ponta Delgada, Ilha de S. Miguel, Açores. 

 

Recolhida por Francisco de Arruda Furtado. 

 

1. Rosmanino bateu à porta. Manjerona: - Quem está aí?  
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2. Se ele é Bernardo Francês, a porta lhe vou abrir; 

3. se é outro em seu lugar, digo que não quero ir. 

4. Ergui-me da minha cama, em roda do meu fraldique 

5. e fui à minha cozinha, acender o meu candil. 

6. No patim da minha escada, meu candìl se apagou, 

7. levei o amor pela mão, ao jardim do atemil, 

8. lavei-o de pés e mãos, na água do alecrim, 

9. vesti-o de roupa lavada e deitei-o ao pé de mim. 

10. Era meia-noute dada, outra meia para vir. 

11. Bernardo Francês não me fala, nem se vira para mim; 

12. ou ele tem dama em França, ou lhe dizem mal de mim. 

13. - Eu não tenho dama em França, nem me dizem mal de ti. 

14. - Se temes a minha mãe. ela não há-de cá vir; 

15. se temes a meu pai, 'inda gora vai daqui; 

16. se temes a meus irmãos, eles não hão-de cá vir; 

17. se temes a meu marido; longes terras está daqui; 

18. peixes do mar que o comam e novas me venham a mim. 

19. - Não me temo a teu marido, pois o tens ao pé de ti; 

20. não me temo a teus irmãos, que cunhados são de mim; 

21. não me temo a tua mãe, que ela é sogra de mim. 

22. - Se tu és o meu marido, eu te quero mais que a mim. 

23. - Cal'-te daí, falsa Nera, não me estejas lijinjando. 

24. Deixa cá vir a manhã, de ouro te hei-de vestir, 

25. hei'-te dar saia de gala, colete de carmesim, 

26. gargantilha aclarada, pois tu quisestes assim. 

27. - Ó lua que vais tão clara, acaba ele amanhecer, 

28. que a pobre da Francisquinha, está p'ra ir a morrer; 

29. quem não tem graça no mundo, não devia de nascer. 

30. - Levanta-te daí p'ra fora, que já basta de dormir 

31. Vai-te dizer ao coveiro que  a cova te pode abrir, 

32. vai-te dizer ao sineiro que toque sinais por ti, 

33. vai dizer a tua mãe que te venha [sic] carapir, 

34. vai-te dizer às vizinhas que tomem exemplo por ti, 

                       (...)                (...) 

35. que não façam aos seus maridos o que me fizeste a mim. 

                           (...) (...) 

36. Sete condes la levavam, num esquife de marfim. 

37. - Onde vas tu, cavaleiro, tão cioso vas em ti? 

38. - Eu vou ver a minha dama, que há dias eu não a vi. 

39. - A tua dama é morta, é morta, que eu bem a vi; 

40. aqui levo a pá e o sacho, com que eu a cova lhe abri. 

41. - Se a minha dama é morta, à cova lhe vou falar. 

42. À entrada da água benta, principiou a soluçar. 

43. - Abre-te, campa de flores, que eu me quero enterrar, 

44. nos braços duma querida, que me quero sepultar! 

45. - Viva, viva o cavaleiro, viva, pois, eu já morri! 

46. Eu estou em graça de Deus, não cuides que me perdi. 

47. Olhos com que te eu mirava, já de neve eu os cobri, 

48. boca com que te eu beijava, já de terra eu a enchi, 

49. braços com que te abraçava, já em mim os não sinto. 

http://manhã.de/
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50. Mulher com quem tu casares. não lhe queiras mais que a mim, 

51. e filhas que dela tiveres, põe-lhe o nome de Francisquinha. 

52. p'ra quando chamares por elas, logo te lembrares de mim. 

53. - Eu não me quero casar, [......................... ) 

54. que eu vou-me meter de frade, no convento de S. Gil. 

55. Missas que eu disser, serão por mim e por ti. 

56. Quando eu por aqui passar, rezarei uma estação 

57. por alma da Francisquinha, que morreu sem confissão. 

58. - Adeus, adeus, vai-te embora, que me quero despedir, 

59. que os diabos do inferno lá estão a puxar por mim! 

 
Variantes de Braga (1907)/Braga (1985): 1a. bate; 2a. Bernaldo; 8b. de; 10a. meia-noite; 11a. 

Bernaldo Francês não fala; 17b. está; 18a. omite que; 19a. a tua mãe; 19b. que ela sogra é de 

mim: 21ª. o teu marido; 21b. pois o tens ao pé de ti; 23b. lijunjando; 28b. para; 30a. para: 33b. 

que te venha a carpir; 35a. omite seus; 37a. vais: 37b vais; 38b. eu não a vi; 42b. principiava; 

44ª. De minha; 46a. estou; 47ª. eu te; 48a. eu te; 49a. eu te; 51a. filha; 52a. ela; 53a. omite me: 

54a. meter a frade: 59b. estão. 

 

 

 BF/10 Braga (1887-1889) 108-110 [Braga (1907)/Braga (1985) 72-74; 

Cortes-Rodrigues (1987) 449-451; Carinhas II (1994) 47-48] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Bretanha, c. de Ponta Delgada,  Ilha de S. Migue1, Açores. 

 

Recolhida por Francisco de Arruda Furtado. 

 

1. - Ó Aninas, ó Aninas, o teu corpo tão gentil, 

2. abre a porta ao teu amor, como costumas a abrir! 

3. - Se isso é Bernaldo Francês, a porta lhe vou abrir; 

4. se é outro em seu nome, ele escusa de cá vir. 

5. Ergui-me da minha cama, em roda do meu fraldico, 

6. fui p'ra minha fuminé, acender o meu candil. 

7. No topo da minha escada, meu candil se apagou, 

8. eu o tornei a acender, ele se tornou a apagar. 

9. Ou isto vai de aporfia, ou alguém me quer matar, 

10. ou isto é Bernaldo Francês, que comigo quer brincar, 

11. Peguei na mão ao amor, levei-o para o jardim, 

12. lavei-o mui bem lavado, na água do alecrim, 

13. vesti-lhe uma alva camisa, deitei-o a par de mim. 

14. Era meia-noute em pino, outra que estava p'ra vir, 

15. - Que tens tu, Bernaldo Francês, que te não viras p'ra mim? 

16. Ou tu tens outros amores, ou te dizem mal de mim. 

17. Se tu temes a meu pai, ele não há-de cá vir; 

18. se temes a minha mãe,  ‘inda vai daqui; 

19. se temes a meu marido, longes terras está daqui, 

20. mil adagadas leve ele, novas me venham a mim, 

21. - Eu não temo a teu pai  que ele sogro é de mim, 

22. nem temo a tua mãe, que ela sogra é de mim. 

23. - Pois, se tu és meu marido, quero-te mais que à minha alma. 
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24. - Cal'-te daí, falsa traidora, que isso não vem por aí. 

25. vai chamar tuas vizinhas, que tomem exemplo de ti, 

26. que não façam aos seus maridos o que me fizeste a mim. 

(...)   (...) 

27. - Onde vas tu, cavaleiro, tão enchido vas em ti? 

28. - Vou-me ver a minha amada, há dias que eu a não vi. 

29. - A tua amada é morta, é morta que eu bem a vi, 

30. aqui trago pá e enxada, com que a campa lhe eu abri. 

31. - Se a minha amada é morta, à campa lhe vou falar. 

32. Abre-te, campa de flores, que me quero enterrar. 

33. - Vive, Bernaldo Francês, vive tu, que eu já morri! 

34. Olhos com que te eu mirava já de terra se encheram, 

35. braços com que te abraçava já de terra se encobriram, 

36. boca com que te eu beijava      (...) 

37. Mulheres que tu tiveres, não lhe queiras mais que a mim, 

38. filhas que delas tiveres, chama-lhe Ana como a mim, 

39. p'ra quando chamares por elas, para te lembrares de mim. 

40. - Adês, Bernaldo Francês, já estão puxando por mim. 

 
Variantes de Braga (1907)/Braga (1985): 2ª. omite a; 14a. Era meia-noite em ponto; 17b. ele 

não pode cá vir; 20b. novas más venham a mim; 23a. Pois se meu marido és; 23b. alma minha; 

25b. exemplo: 26a. omite seus; 27a. e 27b. vais: 28b. omite eu: 30b. a campa eu lhe cobri; 34b. 

encheriam: 40a. Adeus: 40b. estão. 

 

 

 BF/11 Pires (1899)/Pires (1982) 183 [Pires (1920) 27-28; Pires (1986) 60] 

 

Versão de Elvas, c. de Elvas, d. de Portalegre. 

 

1. - Quem bate à minha porta, quem bate, quem está aí? 

2. - É Bernaldo Francês, sua porta venha abrir. 

3. Ao abrir da minha porta se apagou o meu candil 

4. ela me pegou na mão, me levou ao seu jardim, 

5. e lá me lavou os pés em água de alecrim; 

6. levou-me para o seu quarto, me deitou ao pé de si. 

7. - Que tens, Bernaldo Francês, que te disseram de mim, 

8. que é meia-noite dada sem te virares para mim? 

9. Se tu tens medo dos mouros, eles não vêm aqui; 

10. se tens medo da justiça, ela não virá aqui; 

11. se receias meus irmãos, tão-pouco virão aqui; 

12. se receias meu marido [.........................] 

13. más novas me tragam dele, más novas venham a mi. 

14. - Não receio à justiça, porque nunca a temi; 

15. não temo a teus irmãos, que cunhados são de mi; 

16. nem receio a teu marido, porque o tens agora aqui. 

17. - Ora bem que isso assim fora, que te queria mais que a mim! 

18. - Não me enganas já, tirana, não me enganas tu a mi. 

19. Deixa vir a manhãzinha que eu te darei que vestir, 

20. darei-te saia de lã, roupinha de carmezi, 

21. gargantilha encarnada, porque a quiseste assi. 

22. Brada por tuas damas, p'ra que te venham vestir: 
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23. brada por Bernal Francês p'ra que te venha acudir. 

 
Variante de Pires (1920): 16a. não receio. 

 

 

 BF/12 Pedroso (1902) 462-463 [Pedroso (1988) 380-381]  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de origem desconhecida. 

 

1. - Oh! quem bate à minha porta? Oh! quem bate, oh! quem está aí? 

2. - São cravos, minha senhora, e rosas vos trago aqui. 

3. - Eu não abro a minha porta a tais horas de dormir. 

4. - Se me não abres a porta, morto me acharás aqui, 

5. Se for o D. Francisco, a porta lhe irei abrir; 

6. se for outro cavalheiro, bem se pude daí ir. 

7. - Abre-me a porta, menina, que é o teu D. Francisco. 

8. Ao abrir a sua porta, lhe apagou o candil; 

9. Pegou nele em seus braços e levou-o ao seu jardim. 

10. Lavou-lhe os pés e as mãos com aguinha de alecrim; 

11. pegou nele em seus braços, à cama o foi deitar. 

12. - É meia-noite dada, ainda te irão viras para mim. 

13. Diz-me, ó meu D. Francisco, quem te disse mal de mim 

14. - Não me disseram mal de ti, mas em cartas o ouvi. 

15. Se temes aos meus filhos, pois estão agora a dormir. 

16. - Eu não temo aos teus filhos, que são de entre mim e ti. 

17. Temes aos meus criados? Pois eles não estão agora aqui. 

18. Não temo os teus criados, pois são criados de mim. 

19. - Se temes ao meu marido, ele não está agora aqui. 

20. Não temo ao teu marido, pois o tens ao pé de ti. 

21. - Coitada de mim, coitada, na hora em que eu naci, 

22. ter o marido na cama, e não saber parte de mim, 

23. - Cala-te aí, ó maldita, deixa-me agora dormir, 

24. que amanhã por estas horas, eu te darei de vestir. 

25. Te darei saia de gala, roupinhas de cramesim 

26. e gargantilha de cutelo, porque tu o queres assim. 

27. - Que fazeis, ó meu D. Francisco a estas horas por aqui? 

28. - Venho ver a minha dama, que há muito que a não vi. 

29. - A tua dama é morta, é morta que eu bem na vi. 

30. - Se me desses os sinais, havia de cuidar que é assim. 

31. - Os sinais que ela levava, eu tos dou já aqui; 

32. levava saia de gala, roupinhas de cramesim, 

33. e gargantilha de cutelo, pois o ela quis assim. 

34. A tumba em que ela ia era de ouro e marfim; 

35. quatro condes que a levavam eram mais do que a ti. 

36. Oito arrobas de cera alumiavam o serafim; 

37. isso de frades e clérigos, não tinham conto nem fim. 

38. Ela lá foi enterrada na capela de S. Gim. 

39. - Monta, monta, cavalinho. enquanto puderes montar, 
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40. à campa de Francisquinha, lá iremos descansar. 

41. Abre-te penha constante. serás minha sepultura: 

42. se meus ais te não abrandam, digo-te, penha, que és dura. 

43. - De três filhos que lá ficam são dentre mim e ti, 

44. mete-os a frades e clérigos, que digam missa por mim. 

 
Omitimos a seguinte didascália: entre 42 e 43 Ela. 

 

 

 BF/13 Pedroso (1902) 463-464 [Braga (1907)/Braga (1985) 45 41; Pedroso 

(1988) 381-382]  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de S. Ovídio, c. de Fafe, d. de Braga. 

 

1. - Se for Bernal Francês, a porta lhe vou abrir. 

2. - É Bernal Francês, senhora, a porta lhe venha abrir 

3. - Ao descer da minha cama rasguei o meu farandil; 

4. ao descer da minha escada, me caiu o meu chapil, 

5. e ao abrir da minha porta se me apagou o candil. 

6. peguei nele em meus braços, levei-o p'r'ó meu jardim, 

7. lavei-lhe os pés e as mãos com aguinha de alecrim. 

8. e também lhe lavei o rosto com aguinha de jasmim, 

9. levei-o p'r'à minha cama, deitei-o ao pé de mim. 

10. Era meia-noite dada, não se virava para mim. 

11. Que tens tu, Bernal Francês, que tens tu, ó vida minha? 

12. Se temes os meus filhos, eles estão dormindo; 

13. se temes os meus criados, eles estão longe daqui; 

14. se temes o meu marido, ele está longe de mim. 

15. as ondas do mar o levem que ele não torne cá a vir. 

16. - Francisquinha, Francisquinha, em que hora tu naceste, 

17. tens teu marido na cama, e 'inda não o conheceste. 

18. Deixa vir a manhana, que eu te darei de vestir: 

19. darei-te saia de grana (grã) (1) colete de carmesim. 

20. gargantilha de cutelo, pois o quiseste assim. 

21. - Que fazeis, ó cavaleiro, a estas horas por 'qui? 

22. - Venho ver a minha dama, há muito que a não vi. 

23. - A tua dama é morta, os sinais te digo aqui. 

24. O caixão que a levava era d'ouro e marfim; 

25. os padres que a acompanhavam não tinham conta nem fim. 

26. Sete damas em cabelo, dizendo assim, assim. 

27. Ela vai a enterrar à igreja do Bonfim, 

28. Monta-te, cavaleiro, monta-te se queres montar. 

29. e à campa da Francisquinha nós havemos de ir parar. 

30. - Abre-te, campa sagrada, que me quero lá meter, 

31. já que eu fui causador da Francisquinha morrer. 

32. - De três filhos que eu tive entre mim e ti, 

33. mete um frade, outro clérigo. que digam missas por mim; 

34. a menina a metas freira, no convento do Bonfim, 
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35. e que não se perca por homens como eu por ti me perdi. 

 
(1) Os parêntesis são da responsabilidade de Pedroso (1902). 

 

 

 BF/14 Oliveira (1905)/Oliveira (198?) 428-429 [Braga (1907)/Braga (1985) 

48-50; Anastácio (1985) 213-214]  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Loulé, c. de Loulé, d. de Faro. 

 

1. - Estando eu na minha cama, no melhor do meu dormir, 

2. espadas ouvira tocar, espadas ouvira tenir. 

3. Se ele é Bernardo Francês minha porta vou abrir, 

4. se ele é outro cavaleiro, já se pode despedir. 

5. - Sou Bernardo Francês, senhora, sua porta vinde abrir. 

6. Indo pela escada arriba candieiro se apagaria, 

7. sentara-o numa cadeira forrada de panagim, 

8. lavara-o do [sic] pés e mãos com rica água de alecrim, 

9. vestira-lhe uma camisa das que eu tinha para mim, 

10. agarrara-o pela mão e deitara-o ao pé de mim; 

11. meia-noite que era dada sem se ele voltar para mim, 

12. - Que tendes Bernardo Francês que não vos voltais para mim? 

13. Ou tendes damas em França ou vos dizem mal de mim? 

14. - Não tenho damas em Franca nem me dizem mal de ti. 

15. Se tens medo à justiça. ela já hoje esteve aqui. 

16. - Não tenho medo à justiça que eu com ela já fali. 

17. Se tens medo a rneus filhos chiquitilos são de ti. 

18. - Não tenho medo aos teus filhos que chiquitilos são de mim. 

19. - Se tens medo a meu marido ele lá está no Brasil; 

20. uma peste lá o mate, as novas me venham aqui. 

21. - Não tenho medo a teu marido pois que o tens em par de ti. 

22. - Perdoa-me, meu marido, que foi sonho que eu sonhi 

23. - Cala-te tu, tirana, que me não levas por aí. 

24. Inda o  sol não raiava nem a manhã esclarecia 

25. [......................... ] mil facadas lhe daria. 

26. Lá a mandei enterrar na igreja de S. Penin. 

27. - Aonde vais? [......................... ] 

28. - Vou ver a minha amada que ainda hoje a não vi. 

29. - A sua dama é já morta porque eu a mati, 

30. as facadas que eu dei nela havia eu de dar em ti, 

31. lá mandei enterrar na igreja de S. Penin. 

32. - Abre-te, cova de flores, não te cerres para mim. 

33. - Vive tu, meu namorado, vive tu que eu já morri; 

34. se tu filha tiveres bota-lhe Ana como a mim, 

35. quando bradares por ela te alembrares de mim. 

36. - Abre-te, cova de flores, não te cerres para mim. 

37. - Vive tu, meu namorado, vive tu que eu já morri; 

38. se tu filho tiveres bota-lhe o nome de Mateus, 
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39. quando bradando por ele te lembrares dos meus. 

40. - Abre-te, cova de flores, não te cerres para mim. 

41. - Vive tu, meu namorado, vive tu que eu já morri; 

42. os braços com que te abraçava na sepultura se quebraram, 

43. a boca com que te beijava de terra se me arrasava, 

44. os olhos com que te eu via de terra se me cobriram; 

45. [.........................] vive tu que eu já morri. 

 

 

 BF/15 Oliveira (1905)/Oliveira (198?) 46-49 [Anastácio (1985) 211-212] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do distrito de Faro. 

 

1. - Oh quem bate à minha porta, às horas do meu dormir! 

2. Ai se é Bernal Francês, a porta lhe vou abrir! 

3. Se outro é o cavaleiro já se pode despedir. 

4. É Bernal Francês, senhora, a porta lhe vinde abrir. 

5. Ao descer a minha escada me caiu o meu chapim, 

6. no portal da minha porta apagou-se-m' o candil, 

7. peguei nele nos meus braços levei-o para o jardim, 

8. fiz-lhe uma cama de rosas, deitei-o ao pé de mim, 

9. meia-noite era dada sem dar aviso de si. 

10. - Que é isto, Bernal Francês, o que é isto agora aqui? 

11. Meia-noite é já dada, sem te voltares p’ra mim? 

12. Se tens medo dos meus filhos eles não vêm por aqui. 

13. - Não me temo dos teus filhos, que eles filhos são de mim. 

14. - Se tens medo dos criados, eles não estão por aqui. 

15. Não me temo dos criados, que me querem mais que a ti. 

16. - Se tens medo da minha mãe, ela não vem por aqui. 

17. - Não me temo de tua mãe que ela sogra é de mim. 

18. - Se tens medo do meu pai, ele não vem por aqui. 

19. - Não me temo de teu pai que ele sogro é de mim. 

20. - Se tens medo da justiça ela não vem por aqui. 

21. Não me temo da justiça, ‘inda agora de lá vim. 

22. - Se temes os negros muros, eu os vou tirar dali. 

23. - Não receio desses muros ‘inda há pouco ali os vi. 

24. - Damas tens talvez em França que dissessem mal de mim? 

25. Não tenho damas em França que dissessem mal de ti. 

26. - Se temes o meu marido, ela [sic] está lá no Brasil, 

27. estocadas lá o matem, que ele não torne cá vir. 

28. Estocadas não o matam que ele está ao par de ti. 

29. - Perdoa-me, meu marido, tudo isto é sono em mim. 

30. Seja sono ou não seja, não hás-de passar assim. 

31. Deixa vir a madrugada, vestirás de carmezin. 

32. ‘Inda a manhã não rompia, nem o sol ‘inda raiava, 

33. na capela do Argil, seria ela sepultada. 

34. - Donde vindes cavaleiro, donde vindes da noitada? 

35. - Venho ver os meus amores,  visitar a minha amada. 
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36. - Tua amada está já morta, morta que bem na vi, 

37. as facadas que dei nela, deveria dar em ti. 

38. Volta atrás cavaleiro, volta já dessa jornada, 

39. na capela do Argil lá jaz ela sepultada. 

40. A tumba em que está metida é de flores de alecrim,  

41. a mortalha que ela veste é de ganga-carmesim. 

42. P'ra capela do Argil, atrás ele voltaria, 

43. chega ao pé da sepultura, desta sorte falaria. 

44. - Abre-te, ó sepultura, abre-te, agora aqui. 

45. Quero ver a minha amada, quero ve-la ao pé de mim. 

46. - Vai-te já, Bernal Francês, vai-te embora, vida minha, 

47. uma coisa vou pedir-te, pelo muito amor que te tenho. 

48. Se chegares a casar, busca  Ana como a mim, 

49. quando por ela chamares, te recordares de mim. 

50. Se chegares a ter filhos põe-lhes Marcos e Mateus, 

51. quando por eles bradares, te recordares dos meus. 

52. Se chegares a ter filhas, trá-las sempre ao pé de ti, 

53. p'ra não morrerem pelos homens como me sucedeu a mim. 

54. Os braços que te abraçavam, já na terra os envolvi, 

55. os olhos com que te olhava, já não dão a luz a mim. 

56. A boca que te beijava, já de terra a enchi, 

57. vive tu, meu querido amor, vive tu que eu já vivi. 

 

 

 BF/16 Tavares (1906) 295-296 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Ligares, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recolhida em 1898. 

 

1. - Oh, quem bate à minha porta, oh, quem bate, oh, quem está aí? 

2. Se ele é Bernardo Francês, as portas lhe vou a abrir; 

3. Se ele é outro magano, já se pode daí ir. 

4. - Esse mesmo sou, senhora, se lhas quer mandar abrir. 

5. - Levanta-te, minha criada, as portas lhe vai a abrir. 

6. - Levante-se a senhora, com ele vem a dormir! 

7. - Quem me apaga mi candil, melhor me matara a mim.' 

8. - Não a matara, não, senhora, que lhe quero mais que a mim. 

9. Agarrou-le pelo braço e deitou-o ao par de si. 

10. - Olá Bernardo Francês, oh, triste nunca de mim! 

11. É meia-noite em ponto e tu sem te virares para mim! 

12. Se tens medo a meu pai, é velho, não vem aqui; 

13. se tens medo a minhas irmãs, embarcaram ‘ó Madril; 

14. se tens medo a meu marido, foi a uma romaria; 

15. as balas lá o trespassem, as novas me venham a mim! 

16. - Não tenho medo a teu pai, que é velho, não vem aqui; 

17. nem tão-pouco as tuas irmãs, que são cunhadas minhas; 

18. tão-pouco a teu marido que, que o tens ao par de ti! 
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19. - Se ele é o meu marido, quero-lhe mais que a mim; 

20. se ele é o meu marido, oh, desgraçada de mim! 

21. - Cal'-te lá, perra cachorra, não me enganes tu a mim; 

22. deixa-la vir amanhã, deixa-la vir, sim, sim... 

23. - Olá Bernardo Francês, oh, triste nunca de ti! 

24. A tua dama é morta, que eu bem na vi! 

25. - Como isso pode ser, se eu ‘inda onte' le escrevi? 

26. - As senhas que ela luvava, eu tas digo já aqui: 

27. vestiu-le saia de seda, casaco de carmesim. 

28. gargantilha colorada, porque o causou assim. 

29. O caixão que ela levava era de pau de marfim; 

30. os padres que le cantavam eram mais de trinta mil; 

31. as velas que le alumiavam não tinham conto nem fim; 

32. as damas que le choravam todas le diziam assim: 

33. -Lá vai dona Francisquinha, a melhor flor do jardim! 

34. Onde se vai a enterrar? - Ao convento de Sendim. 

35. - Voa, voa, meu cavalo, quanto puderes voar; 

36. ao convento de Sendim havemos de ir descansar! 

37. Abre-te lá, copla d' ouro, abre-te, copla dourada, 

38. que eu quero entrar lá dentro a ver a minha namorada! 

39. Dá-me uma fala, Francisca, que é o que espero de ti! 

40. - Boca com que te beijava já não tem gosto em si; 

41. braços com que te abraçava já não tem forças em si! 

42. As filhas que tu tiveres, ensina-as melhor que a mim! 

43. Que se não morram por homens como eu me morri por ti; 

44. Agora estou em penas eternas, tudo por amor de ti! 

 
Variante: 22 lá virá de madrugada, / que tu dirás: ai de mim! 

 

 

 BF/17 Tavares (1906) 298 

 

Versão de Vinhais, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

1. - Valha-me Nossa Senhora e ‘ó milagroso S. Gil; 

2. que cavaleiro é este que me não deixa dormir? 

3. - João de França sou, senhora, que aqui ficara de vir! 

4. - Se tu és o João de França, as portas te eu vou abrir! 

5. Chegou ‘ó meio da escada, apagou-se-lhe o candil; 

6. pegara-lhe pela mão, ajudara-o a subir. 

7. Levara-o para o seu quarto, ajudara-o a despir; 

8. deitara-o na sua cama, ajudara-o a cobrir. 

9. Deitara-se ao par dele, para ambinhos dormir. 

10. - João de França, João de França, tu não eras assim; 

11. meia-noite vai andada sem te virares para mim; 

12. se tens medo ‘ós meus criados, as chaves tenho aqui. 

13. - Não tenho medo 'ós teus criados, que não são homens p'ra mim! 

14. - Se tens medo ‘ó meu marido, largas terras está daqui. 

15. - Não tenho medo ‘ó teu marido que o tens ‘ó pé de ti! 

16. - Se tu és o meu marido, mata-me já aqui!... 
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17. - Eu matar, não te mato, que te mate quem te criou; 

18. vou-te levar ‘ó teu pai, que veja a filha que me dar! 

19. - Que culpa terá meu pai os males que a filha causar ? 

20. Enquanto fui de meu pai, muito bem me regulou 

21. dês que vim p’rà tua mão, o mimo me derramou. 

 

 

 BF/18 Braga (1907)/Braga (1985) 40-42 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de S. João de Airão, c. de Guimarães, d. de Braga.  

 

1. - À minha porta troparam: Truz, truz! Quem está aí? 

2. Se é o senhor D. Francisco, a porta le vou abrir. 

3. Se é outro cavaleiro, lá fora não posso ir. 

4. que estou lavar os pés com aguinha de alecrim. 

5. Ao descer da minha escada, me caiu o meu chapim; 

6. ao abrir da minha porta se me apagou o candil. 

7. Já deu meia-noite em ponto, outra meia está p'ra dar, 

8. e o senhor D. Francisco sem se para mim virar! 

9. Se é medo dos meus meninos, eu não os tenho aqui; 

10. se é medo dos meus criados, eles já estão a dormir, 

11. Se é medo do meu marido, anda por esse Brasil, 

12. maus lobos por lá o comam, más novas cheguem aqui,  

13. - Ai de mim e ai de ti, na hora em que nascestes! 

14. Estás co' marido na cama e tu não o conheceste. 

15. Perdoa-me, meu marido, que eu também te perdoei; 

16. que isto agora foi um sonho que eu esta noite sonhei. 

17. - Deixa vir a madrugada que te darei que vestir; 

18. darei-te camisa alva e cordões de carmesim, 

19. gargantilha pr’ó pescoço, que a causastes assim; 

20. te mandarei enterrar no convento de Landim. 

21. - Onde vás, ó D. Francisco, seguir a tua jornada? 

22. Se vais ver a tua ama, já está amortalhada. 

23. - Corre, corre, meu cavalo, a quanto possas correr, 

24. à porta da minha ama eu te darei de beber. 

25. Avança, cavalo, avança, quanto puderes avançar; 

26. à porta da minha ama eu te darei de jantar. 

27. - Que fazes, ó D. Francisco, que estás a adorar por mim? 

28. Dois filhos lá ficaram d’antre ti e mais de mim; 

29. ordena um para padre, p'ra dizer missa por mim, 

30. outro põe-no na escola, p'ra ser homem como a ti. 

31. Se encontrares outra Ana não tão tola como a mim, 

32. que se perca pelos homens. como eu me perdi por ti. 
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 BF/19 Braga (1907)/ Braga (1985) 53-55 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Faro, c. de Faro, d. de Faro. 

 

1. - Já é meia-noite dada sem te voltares para mi; 

2. Se temes a minha mãe, ela não está aqui; 

3. se temes a meu pai, também não está aqui; 

4. se temes os meus criados estão a dormir ali; 

5. se temes os meus filhos fechei-os com sete chaves; 

6. se temes aquelas armas, vou-as já tirar dali; 

7. se temes a meu marido, eu na guerra o deixei; 

8. trinta facadas lhe dêem, as novas vinham aqui. 

9. Não me temo da tua mãe, que ela sogra minha é; 

10. não me temo a teu pai, que ele sogro meu é; 

11. não me temo aos teus criados, que quem nos paga sou eu; 

12. não me temo dos teu filhos, que eles filhos são de mim. 

13. - Perdoa-me, meu marido, que isto foi sonho que tive. 

14. 'Inda bem não era dia, muito bem que o sol raiava, 

15. já ele a tinha matado com o corpo da sua espada. 

16. Levou saia de crama, roupinha de carmesim; 

17. Lá foi para a sepultura p’rá igreja de San Gil. 

18. Encontrou um cavaleiro, e assim lhe perguntou. 

19. - Que procuras cavaleiro? - Procuro a minha amada. 

20. Tua amada já é morta, eu mesmo é que a matei; 

21. levou saia de crama, roupinha de carmezim, 

22. lá foi para a sepultura p'r'à igreja de San Gil. 

23. - Anda, meu cavalo, anda, quanto puderes andar, 

24. p'r'à igreja de San Gil, lá iremos descansar. 

25. Abre-te, ó sepultura, abre-te, campa sagrada. 

26. que me quero ir deitar ao lado da minha amada; 

27. aquele lindo cabelo, que ela o penteava, 

28. está todo reduzido, a pó, terra. cinza e nada. 

29. Aqueles seus lindos olhos com que ela me olhava, 

30. agora estão reduzidos a pó, terra. cinza e nada. 

31. Aquela linda boca com que ela me beijava, 

32. agora está reduzida a pó, terra. cinza e nada. 

33. Aqueles lindos braços com que ela me abraçava. 

34. agora estão reduzidos a pó, terra, cinza e nada. 

 

 

 BF/20 Dias (1911) 49-51 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Ourique, c. de Ourique, d. de Beja.  

 

1. Estando na minha cama,  no melhor do meu dormir, 

2. ouvi cavalos à porta e espadas a tinir. 
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3. Se é Bernardo Francês, minha porta vou abrir; 

4. se é algum dos seus criados, já se póde daí ir. 

5. - Eu Bernardo Francês sou, senhora, um criado p’r’à servir 

6. Ela se levantou da cama, sua porta veio abrir; 

7. veio de lá um vento norte lhe apagou o seu candil, 

8. Ela lhe pegou pela mão, o levou ao seu jardim; 

9. lavou-o com água de rosas e depois com alecrim; 

10. e levou-o p’r’à sua cama e deitou-o ao pé de si. 

11. - Que é isso, Bernardo Francês, o que é isso agora aqui? 

12. Já a meia-noite dava (1), sem te voltares para mim! 

13. Se tens medo àquelas armas, eu as vou tirar dali, 

14. e se tens medo a meu marido, ele não está agora aqui; 

15. se tens medo aos meus filhos, eles filhos são de ti. 

16. Não tenho medo aquelas armas, que eu mesmo as ali prantí (2); 

17. não tenho medo ao seu marido, que ele em par está de si; 

18. não tenho medo aos seus filhos, que enteados são de mim. 

19. - Perdoa-me, ó meu bom conde, perdoa-me por tua alma, 

20. que na manhã do amanhecer era sonho que eu sonhava. 

21. Deixa estar, tirana ingrata, deixa vir a madrugada, 

22. vestirás camisa d' ouro, gorlantilha (3) acoleirada. 

23. - Donde vens, Bernardo Francês, com tua capa caída? 

24. - Eu vou ver a minha dama, não sei se é morta se é viva. 

25. - Tua dama já é morta, por sinal eu a matí, 

26. o mesmo que eu fiz a ela devia eu fazer a ti. 

27. - Curre, curre, meu cavalo, curre, se não podes correr, anda. 

28. Quero ter a sepultura lá ao pé da minha dama. 

29. - Que queres tu Bernardo Francês? O que queres tu de mim?! 

30. Se a boca com que te eu beijava já de terra a enchi; 

31. e os braços com que te abraçava já de terra os liguí. 

32. Esses filhos que aí ficam são filhos meus, mais de ti: 

33. dá-lhe melhor criação que o meu pai me deu a mim, 

34. Se algum dia chegares a casar, casa com Ana com' a mim, 

35. p'ra quando bradares por ela te lembrares ele mim. 

 
Entre 28 e 29 omitimos Chegando ao pé da sepultura lhe bradou: “Ó Ana", três vezes, por ser, 

no,fundo, uma didascália. 

( l ) dada?: (2) prantí "prantei”, isto é "coloquei". É vulgar no Sul terminar em í a primeira 

pessoa singular do pretérito. Cfr. Leite de Vasconcellos. Esquisse d'une dialectologie 

portu[gaise], Paris, 1901, p. 132; (3) gargantilha ? (Notas de Dias). 

 

 

 BF/21 Gomes Pereira (1911) 131-132 [Redol (1964) 383-384] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do Porto, c. do Porto, d. do Porto. 

 

1. - Quem bate à minha porta? Quem bate? Quem está aí? 

2. É D. Francisco, senhor? A porta lhe vou abrir. 

3. Ao subir da minha escada lhe caiu  seu chapim; 

4. ao abrir da minha porta me apagou o meu candim. 

http://curre.se/
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5. Levei-o p'r'à minha sala, da sala para o jardim; 

6. lá lhe lavei pés e mãos, com água de alecrim. 

7. Conforme o lavei a ele também me lavei a mim; 

8. levei-o p'r' à minha sala, deitei-o ao pé de mim. 

9. Que é isto D. Francisco, que é isto agora aqui? 

10. A meia-noite está dada sem te virares para mim. 

11. Não temas os meus cunhados, porque eles manos são de ti, 

12. nem temas o meu marido, que ele longe está daqui. 

13. Maus bichos o comam e novas me venham a mim. 

14. - Deixa vir a manhã que eu te darei que vestir. 

15. Darei-te vestido de gala. camisão de carmesim, 

16. gargantilha do cutelo por tu o causares assi. 

17. Mal hajas tu, ó Ana, na hora em que nasceste. 

18. estavas ao pé do marido nem nas mãos o conheceste. 

19. - Mata, mata, D. Francisco, eu bem sei que to mereci: 

20. [.........................] enterra-me na capela de Germim; 

21. dois filhos que lá ficaram estima-os bem, que são de ti. 

22. Um põe-no a cavaleiro, a cavaleiro como a ti. 

23. O outro põe-no a padre a dizer missas por mi. 

24. - Onde vai, senhor D. Francisco, onde vai agora aqui? 

25. Sua amada é morta, é morta que eu bem a vi. 

26. O trajo que ela levava eu lho digo agora aqui: 

27. levava vestido de gala, camisão de carmesim, 

28. gargantilha de cutelo, por ela o causar assim. 

29. - Vira-te para ali, cavalo, vamos ver se será assim. 

30. Abre-te, campa de rosas, que me quero enterrar! 

31. -Tem-te, tem te, ó D. Francisco. que eu por mim já morri. 

32. Dois filhinhos que lá ficaram, estima-os bem que são de ti: 

33. um põe-no a cavaleiro, cavaleiro como a ti 

34. e a menina que lá ficou estima-a bem que é de ti, 

35. não a deixes perder por homens como me eu perdi por ti. 

 

 

 BF/22 Mendonça (1911) 12-14 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Rapa, c. de Celorico da Beira, d. da Guarda. 

 

               (...)                 (...) 

1. Se tu és Bernardo Francês, as portas te vou abrir; 

2. se és outro cavaleiro, bem te podes daí ir. 

3. - Mui depressa, mui depressa, vem justiça atrás de mim! 

4. - Deixa tu vir a justiça que ela cá não te há-de vir, 

5. Que é isso, Bernardo Francês, que é isso meu querubim? 

6. Candeeiro de sete luzes, todas sete deram fim. 

7. Pegou-lhe pela mão, levou-o para o jardim: 

8. lavou-lhe os pés e as mãos com raminhos de alecrim. 

9. Que é isso, Bernardo Francês, que é isso meu querubim? 

10. Levou-o para seus braços, deitou-o ao pé de si. 

http://francês.as/
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11. - Que é isso, Bernardo Francês, que é isso, meu querubim? 

12. Já é dada meia-noite, sem te voltares para mim! 

13. Nestas noites atrás não me deixavas dormir, 

14. os beijinhos e abraços eram mais de trinta mil. 

15. Se tens medo a meu marido, ele longe está daqui; 

16. cinco mil balas o passem, a nova me venha a mim! 

17. Se tens medo a meus criados, eles não te vêem a ti. 

18. - Não tenho a medo aos criados, que criados são de mim, 

19. nem tão-pouco a teu marido, que o tens ao pé de ti. 

20. - Se tu eras meu marido, mais te quero eu a ti. 

21. Eram sonhos que sonhava, o amor é que me levava. 

22. - Cal'-te aí, falsa, traidora, cal'-te, deixa-me dormir! 

23. Deixa tu vir a manhã, que negra será p'ra ti! 

24. Vou chamar minhas cunhadas, que se despeçam de ti, 

25. que não façam a seus maridos o que me fizeste a mim. 

26. Levarás saia de grana e jaqué de granazil (?) (1)  

27. gargantilha dolorada, que tu o causaste assim. 

28. - Onde vais, Bernardo Francês, onde vais, meu serafim? 

29. - Vou a ser a minha amada, há dias que a não vi. 

30. - Tua amada já é morta, já morreu. que eu bem a vi. 

31. - Dize-me os sinais que levava, que eu direi se era assim. 

32. - Levava saia de grana e jaqué de granazil. 

33. Gargantilha dolorada, que ela o causou assim. 

34. - Diz-me tu, ó boa velha, aonde foi enterrada? 

35. - No convento de S. Gil, ao pé do confissionário. 

36. - Abre-te, penha constante, serás minha sepultura. 

37. Se nossos ais te não abrandam, digo-te, penha, que és dura. 

 
(1) Os parêntesis são da responsabilidade de Mendonça (1911). 

 

 

 BF/23 Thomás (1913) 16-18 [Cortesão (1942) 202-204 e 304; Fontes (1997) 

180-181] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de origem desconhecida. 

 

1. Quem bate à minha porta, quem bate , oh, quem está aí? 

2. - Sou Bernal Francês, senhora, vossa porta, amor, abri. 

3. - Se vós sois Bernal Francês a porta vos vou abrir, 

4. mas se é outro cavalheiro, embora se pode ir. 

5. Ao abrir a minha porta se apagou o meu candil; 

6. ao subir a minha escada me caiu o meu chapim. 

7. Dei-lhe a mão p’ra ele entrar, levei-o para o jardim, 

8. Lavei-lhe o rosto e as mãos com aguinha de alecrim, 

9. peguei nele nos meus braços, deitei-o ao pé de mim. 

10. - Já é dada meia-noite, sem te virares para mim. 

11. Se tens medo do meu pai. ele longe está daqui; 

12. Se temes os meus criados, não te farão mal a ti; 
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13. se tens medo ao meu marido, está bem longe de ti; 

14. más novas me venham dele, que nunca mais volte aqui! 

15. Eu não temo do teu pai, que ele sogro é de mim; 

16. não temo dos teus criados, que mais me temem a mim; 

17. nem temo do teu marido, nem dele nunca temi. 

18. Teme tu, falsa, traidora, que o tens deitado aqui. 

19. Deixa tu vir a manhã que eu te darei de vestir. 

20. Vestirás saia de malha, roupinhas de carmesim, 

21. gargantilha de cutelo, já que o quiseste assim! 

22. - Onde vais, Bernal Francês. o que fazes por aqui? 

23. - Vou p'ra ver a minha dama, que há tempos que não na vi. 

24. A tua dama é já morta, é morta, que eu bem na vi. 

25. levava saia de malha, roupinhas de carmesim; 

26. gargantilha de cutelo e tudo p'r' amor de ti; 

27. a tumba em que a levaram era de prata e marfim, 

28. os padres e a fidalguia irão tinham conta nem fim, 

29. levaram-na a enterrar ao adro de S. Crispim. 

30. Fui-me à sua sepultura, cuidei de morrer ali. 

31. - Abre-te, ó campa sagrada, esconde-me a par de ti! 

32. Do fundo da cova triste, uma triste voz ouvi. 

33. Vive tu, amor querido, vive tu, que eu já vivi; 

34. braços com que te abraçava  não podem cingir-te a ti; 

35. boca com que te beijava, já não tem sabor em si; 

36. os olhos com que te olhava, já não te vêem a ti! 

37. Se casares e tiveres filhas, tem-nas sempre ao pé de ti, 

38. p'ra lhes não acontecer o que aconteceu a mim! 

 

 

 BF/24 Landolt (1917) 81-82 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do Minho. 

 

1. O Alecrim bate à porta. Mangerona: - Quem está aí? 

2. - É Cravo, minha senhora, que chegou agora aqui! 

3. Ao descer da minha cama rasgou-se-me o fraldelim, 

4. ao descer da minha escada descalçou-se-me o chapim, 

5. ao abrir da minha parta apagou-se-me o candim. 

6. Peguei no amor pelo braço, levei-o para o jardim, 

7. lavei-lhe os pés e as mãos com água do Alecrim. 

8. Limpei-o a uma toalha de renda e fino amorim. 

9. achei a água ditosa, lavei-me também a mim. 

10. fiz-lhe uma cama de rosas e deitei-o ao pé de mim. 

11. Já meia-noite era dada, não se virava p'ra mim. 

12. - Tu que tens, ó meu amante, que não te viras p'ra mim? 

13. Tu se temes o meu pai, ele não governa em mim; 

14. tu se temes minha mãe, é velhinha, está a dormir; 

15. tu se temes os meus filhos, meus filhos estão a dormir; 

16. tu se temes meus irmãos, agora não vem aqui; 

http://chapim.ao/
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17. tu se temes meus criados, eles já estão a dormir; 

18. se temes o meu marido, ele anda pelo Brasil, 

19. entre coladas o matem, que nunca chegue a cá vir. 

20. - Eu não terno a teu pai, que ele sogro é de mim! 

21. Eu não temo tua mãe, que ela sogra é ele mim! 

22. Eu não temo a teus filhos, que eles filhos são de mim! 

23. Eu não temo teus irmão, que cunhados são de mim! 

24. Eu não temo teus criados, que criados são de mim! 

                       (...)   (...) 

25. Eu não temo o teu marido, que o tens ao pé de ti! 

26. - Pois se és o meu marido, quero-te mais do que a mim... 

27. Matai-me, senhor, matai-me, que eu vos a morte mereci!... 

28. - Matar-te? Só Deus do Céu é que tem poder em ti! 

29. Cala-te aí, palradeira, que eu te darei que vestir: 

30. dar-te-ei saia de seda e manto de carmesim! 

31. Pescocinho de cutelo tu o causaste assim! 

32. Toda vestida de gala num caixão d' oiro e marfim! 

33. E hás-de ser enterrada na igreja de Sandim! 

(...)              (…) 

34. - Onde vais, ó D. Francisco?  Estas horas por aqui? 

35. - Vou visitar minha amada, há dias que a não vi! 

36. - A tua amada morreu, morreu, sim, que eu bem a vi: 

37. o caixão que ela levava era de oiro e marfim; 

38. Levava saia de seda e manto de carmesim, 

39. As luzes que lhe puseram não tinham conta nem fim; 

40. pescocinho de cutelo, tu o causaste assim! 

41. Os homens que ao lado iam, cavalheiros como a ti. 

42. A campa em que se enterrou, na campa de S. Crispim! 

43. - Avança, cavalo, avança, avança, torna avançar, 

44. à campa da minha amada lá iremos descansar! 

45. Avança, cavalo, avança, à campa de S. Crispim, 

46. abre-te campa de rosas, vira-te cá para mim! 

47. - Abre-te lá, sepultura, que me quero lá meter, 

48. já que fui o causador da minha amada morrer! 

49. - A boca que te beijava, já de terra a eu enchi, 

50. os braços que te abraçavam já nem forças tem em si. 

51. Vive tu, ó D. Francisco, vive tu, que eu já morri, 

52. dois filhos que nos lá ficam e que ficam entre ti. 

53. Um, hás-de pô-lo a frade, que diga missas por mim; 

54. outro, põe-no a cavaleiro, mas que seja como a ti; 

55. vive tu, ó D. Francisco, vive tu que eu já morri! 

 

 

 BF/25 Martins (1928)/Martins (1987) 197-198  

 

Versão de Vinhais, c. de Vinhais, d. de Bragança.  

 

1. - Valha-me Nossa Senhora e o cavaleiro S. Gil, 

2. que cavaleiro é este que me não deixa dormir? 

3. Eu sou o João de França que aqui ficara de vir. 
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4. Se tu era lo João de França a porta te eu vou abrir. 

5. Chegou ‘ó meio da escada apagou-se-lh' o candil; 

6. puxou-le por uma mão, ajudou-o a subir 

7. levou-o p’r’à sua cela, deitou-o ‘ó par de si, 

8. meia-noite ia andada sem se virar para si. 

9. - Valha-te Deus, João de Fança, pois tu não eras assim? 

10. Meia-noite vai andada, não te viras para mim; 

11. se tens medo ‘ós meus criados, não são homens para ti, 

12. se tens medo ‘ó meu marido, largas léguas está daqui. 

13. - Não tenho medo ‘ós teus criados, não são homens para mim, 

14. nem tenho medo a teu marido, que aqui está ‘ó par de ti. 

15. - Morte, morte, meu marido, morte que eu bem ta mereci. 

16. - Ah! Eu matar não te mato, mate-te quem te criou, 

17. levo-te a casa de teu pai p’ra ver que filha me deu. 

18. - Olha, em casa de meu pai boa filha era eu, 

19. mas nas tuas mãos, cavaleiro, o mimo me derramou. 

 

 

 BF/26 Martins (1928)/Martins (1987) 224-226 [Veloso (1978) 404-405 40] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Vinhais, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

Embora dê como  geografia Valpaços, a versão de Veloso (1978) é reedição de 

Martins (1928)/Martins (1987). 

 

1. - Oh quem bate a minha porta,  oh quem bate e quem está aí ? 

2. Cravo roxo, minha senhora,  Rosa Branca, venha aqui. 

3. - Eu minha porta não abro  à sim horas por aqui. 

4. - Pois se me não abres a porta  morto m' acharás aqui. 

5. Ela agarrou-o pela mão  e foram passear ‘ó jardim, 

6. lavara-o de pés e mãos  com água de alecrim. 

7. Levou-o p'r'à sua cama,  deitou-o ‘ó par de si; 

8. era meia-noite em ponto,  sem se virar para mim. 

9. - Tens medo às minhas aias?  - Elas também são de mim. 

10. - Tens medo, ó meu marido?   Ele longe está de mim, 

11. mil balas o por lá matem  e novas me tragam 

12. - Mil balas o não matem,  que ele está par de ti! 

13. - Oh! Maldito sonho variado   co' o pensamento em ti! 

14. - Cala, cala, perra traidora,  não te queiras encobrir! 

15. Deixa vir a madrugada   que eu te darei que vestir! 

16. Darei-te vestido de gaia  e jaqué de carmesim, 

17. gargantilhas de cutelo,  vós o causastes assim. 

18. Veio a madrugada e matou-a, foi-se passear p’ró jardim,  

19. viu vir um cavaleiro  à sim hora por ali. 

20. P'ra onde vais, cavaleiro, à sim hora por aqui? 

21. Vou ver a Rosa Branca  que dias há que a não vi.  

22. Rosa Branca já é morta.  Ela é que eu bem na vi, 

23. vi-a ir a enterrar à capela de S. Joaquim; 

24. sete condes a levavam e outros sete iam assim, 
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25. ia vestida de preto, vós o causastes assim. 

 

 

 BF/27 Rodrigues (1933) 15-16 [Rodrigues (1973)/Rodrigues (1981) 76-77] 

 

Versão do distrito de Bragança. 

 

1. - Balha me Nossa Senhora  e o milagroso S. Gil! 

2. Que cavaleiro é este  que me não deixa dormir?  

3. - Eu sou João de França,  eu aqui ficara de vir. 

4. - Se tu és João de França   a porta te eu vou abrir.  

5. No meio da escada,  apagou-se-lhe o candil, 

6.  pegara-lhe pela mão  e apanhara -o a subir.  

7. Deitara-o na sua cama,  deitara-o ao par de si. 

8. - Que tens, ó João de França, que tens, não eras assi? 

9. Pois meia-noite vai andada  sem te virares para mim! 

10. Se temes o meu marido,  largas terras está daqui;  

11. se temes meus criados,  não são homens para ti. 

12. - Cala te, perra traidora, não digas mais mal de ti, 

13. deixa ir a manhaninha,  que mala será para ti, 

14. que te hei-de talhar o vestido de vermelho carmesim; 

15. a tesoura que o corta  há-de ser o meu espadim. 

 

 

 BF/28 Martins (1938)/Martins (1987) 41-42 

 

Versão de Vinhais, c.  de Vinhais, d. de Bragança.  

                         (…)      (…) 

1. - Cala, cala, perra traidora, não digas mais mal de ti, 

2. deixa vir a manhaninha [………………………….]  

3. que eu te talharei um vestido de vermelho e carmesim 

4. e a tesoura que o talha ha-de ser o meu espadim. 

                               (…)   (…) 

 

 

 BF/29 Joaquim Lima/Pires Lima (1943) 38-39 [Manuel Alvar (1971) 275-

276]  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de S. Simão de Novais, c. de  Vila Nova de Famalicão, d. de Braga.  

 

1. Ai, quem bate à minha porta, ai quem bate; ai quem está aí? 

2. Se é o Bernardo Francês, minha porta se vai abrir.  

3. Se for outro cavalheiro, caminha, pode seguir. 

4 .  A o  a b r i r  a  m i n h a  p o r t a ,  s e  m e  a p a g o u  o
 
c a n d e e i r o .  

5. Levei-o de pés e mãos, levei-o para o meu jardim, 

6. vesti-lhe roupa lavada, deitei-o ao pé de mim. 

7. Que tens, Bernardo Francês, que te não viras para mim? 
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8. Se tu temes o meu homem, ele está para o Maranhão. 

9. Mau bicho lhe coma os olhos, a serpente o coração... 

10. Se tu temes os meus filhos, não são homens para ti. 

11. Se tu temes os meus criados, eles não estão aqui. 

12. Triste, triste, Francês vinha. - Em que hora tu nasceste! 

13. Tens teu marido na cama, ainda não no conheceste: 

14. Deixa ir a madrugada, que então darei que contar.  

15. Uma saia ao creme-creme, blusa do grémezim. 

16. Gargantinha degolada, que a casasse assim. 

17. Ao passar dos oito dias, a criada foi ao jardim. 

18. - Que queres, Bernardo Francês, que andas por aqui assim? 

19. - Quero ver a minha amada, há muito que não a vi. 

20. A tua amada está morta, está morta, que eu bem na vi. 

21. Gargantinha degolada, porque a causou assim. 

22. -  Monta, monta, cavalinho, quanto mais puderes montar. 

23. À campa da Francisquinha nós lá havemos de ir parar.  

24. A campa da Francisquinha tem uma silva revés. 

25. Levanta-te aí Francisquinha, anda-me beijar os pés. 

26. - Os dois filhos que nós tivemos, entre mim e entre ti, 

27. põe um a padre e outro a frade, para dizer missas por ti . 

28. Não quero que tu te percas, assim como eu me perdi! 

 

 

 BF/30 Joaquim Lima/Pires Lima (1943) 40 

 

Versão de S. Simão de Novais, c. de Vila Nova de Famalicão, d. de Braga.  

 

1. - Oh, quem me bate à minha porta! Quem é, ou quem está aí? 

2. São cravos, minha senhora, que as rosas não trago aqui... 

3. Se for o meu Serafim, a porta lhe vou abrir; 

4. se não for o Serafim, lá abaixo não posso ir... 

5. Vou pela escada abaixo, apagou-se-me o candeeiro; 

6. botei os olhos p'r'ó lado, avistei o Serafim; 

7. agarrei nele nos braços, levei-o p'r 'ó pé de mim. 

8. Era meia-noite em ponto, sem ele se virar para mim.  

9. - Ó Serafim, tu que tens, que te não viras para mim? 

10. Se tu temes os meus filhos, meus filhos temem-me a mim. 

11. Se tu temes o meu homem, o meu homem não está aqui: 

12. […………………….] está p'r'à Serra do Marão... 

13. À vista lhe corta os olhos, e à beira do coração!... 

             (…)     (…) 

 

 

 BF/31 Carneiro (1945) 166-167 [Carneiro (1958) 66-69]  

 

Versão de Santo Tirso, c. de Santo Tirso, d. do Porto.  

 

1. - Quem trupa a essa porta? Quem trupa ou quem está aí? 

2. Sejam cravos, sejam rosas, minha porta eu abri. 

3. Tu que tens, ó meu amor, tu que tens aqui assim? 
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4. Já bateu a meia-noite, tu não te viras p'ra mim. 

5. Ou tu vens muito cansado, ou disseram mal de mim.  

6. - Não venho cansado, nem disseram mal de ti: 

7. só estou a recear que teu marido venha aqui. 

8. Meu marido anda à caça lá na Serra do Marão 

9. assim ele desse um tiro que bazasse o coração 

10. Francisquinha, Francisquinha, má hora em que nasceste!  

11. Na cama com teu marido 'inda não o conheceste, 

12. Na cama com meu marido, 'inda não o conheci; 

13. também m' há-de dar a morte, eu bem sei que a mereci. 

14. Eu a morte não ta dou, nem as mãos t' hão-de embarrar, 

15. te porei com esta faca como as areias do mar. 

16. Nem uma pombinha branca t' há-de poder apanhar. 

 
Variantes  de  Carneiro  (1958):  9a. lá ele desse um tiro; 10b. na [sic] hora 

 

 

 BF/32 Leite (1958) 398-399 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do Porto, c. do Porto, d. do Porto. 

 

Recolhida em Setembro de 1876. 

 

D. FRANCISCO D'ALMADA (1) 

 

1. - Quem bate à minha porta?  Quem bate? Quem está aí? 

2. -  São cravos, minha senhora,  rosas vos trago aqui. 

3. - Se sois D. Francisco d'Almada,  a porta vos irei abrir;  

4. Se sois outro cavalheiro,  retirai-vos já daí. 

5. - Sou D. Francisco d'Almada,  a porta me vem abrir. 

6. - Ao descer minhas escadas  me caiu o meu cepim (2);  

7. Ao abrir da minha porta  se me apagou o candim. 

8. - Não desconfie, senhora,  corre o vento atrás de mim 

9. Peguei no amor em braços  e levei-o para o jardim; 

10. Lavei-lhe os pés e as mãos  com auguinha de alecrim 

11. Fiz-lhe uma cama de rosas  e deitei-o ao pé de mim. 

12. Era meia-noite em ponto   sem se virar para mim (3) 

13. - Se temeis os meus criados,  meus criados 'stão a dormir;  

14. Se temeis os meus manos,   meus manos a dormir 'stão;  

15. Se temeis o meu marido,   ele está longe de ti: 

16. Más novas me venham por ele,   boas me venham por ti  

17. - Francisquinha, Francisquinha,   triste a hora em que nasceste!  

18. Com teu marido na cama   e inda agora o conheceste! 

19. Deixa-te vir a manhã   que eu te darei de vestir! 

20. Eu te darei saia de gala,   vestido de carmesim,  

21. Gargantilha de cutelo,   pois tu o causaste assim! 

22. - Mandai-me enterrar   à capela de Sandim. 

23. - Aonde vai D. Francisco,   tão cedo, de madrugada? 
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24. - Vou vou ver a minha amada,   que há dias que a não vi 

25. - A sua amada é morta,   é morta que eu bem a vi 

26. - Retire-se, cavaleiro,   que eu não acredito em si! 

27. - A sua amada é morta,   é morta que eu bem a vi!  

28. E os sinais que ela levava   os digo todos aqui:  

29. Levava saia de gala,   vestido de carmesim,  

30. Gargantilha de cutelo,   pois ela o causou assim!  

31. Quatro condes a levavam,   a levavam a par de si; 

32. Os padres que a acompanhavam   não tinham conta nem fim 

33. - Avança, cavalo branco,   quanto puderes andar, 

34. Á campa da minha amada,   com ela quero falar. 

35. Abre-te, campa de rosas,  que me quero lá meter,  

36. Já que fui o causador   de minha amada morrer! 

37. - Os olhos com que te eu via   'stão cheios de terra aqui;  

38. A boca com que te beijava   cheia de terra está aqui; 

39. Os braços com que te abraçava   cheios de terra estão aqui.  

40. Os filhos que tu tiveres   sejam dentre ti e mim, 

41. Mete uns curas, outros clérigos,   que digam missas por mim. 

42. Na campa da Francisquinha   nasceu grande pinheiral 

43. Ela foi falsa ao marido,   morreu em pecado mortal 

44. - Fui á sepultura ver   o corpo da minha amada,  

45. Achei tudo reduzido   a pó, cinza, terra e nada ! 

 
(1) Numa versão de Trás-os-Montes: João de Flandres.  

(2) Variante: chapim. 

(3)  Numa versão de Trás-os-Montes, acrescenta-se: - Ou tu tens amores em França   ou tu não 

amas a mim. 

 

 

 BF/33 Leite (1958) 400-401  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Pica,  freg. de Quinchães, c. de Fafe, d. de Braga. 

 

Recolhida em 1885. 

D. FRANCISCO 
 

1. - Oh quem bate à minha porta,   oh quem bate, oh quem 'stá 'i?! 

2. - São cravos, minha senhora,   rosas le trago aqui. 

3. - Ò descer da minha 'scada   'scorreguei no meu chapim (1);  

4. - Ò abrir o cancelinho   se m'apagou o candim (2). 

5. Eu peguei em ti nos braços,  te lebei p'rò meu jardim.  

6. Labei-te os pés e as mãos   com auga do alecrim ; 

7. Lubei-te p'rò meu quarto,   te deitei ò pé de mim;  

8. Era meia-noite em ponto,   tu sem falar's pera mim. 

9. Que tem, sinhor D. Francisco,   que se não bira p'ra mim? 

10. Se teme os meus criados,   os meus criados num 'stão aqui. 

11. Se tem'o meu marido,   ele lõige 'stá de mim. 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

41 

 

12. - Eu não temo os teus criados,   qu'eles criados são de mim; 

13. Não temo o teu marido,   que o tens a par de ti (3).  

14. Francisquinha, Francisquinha,   em que hora tu nascestes! 

15. Ten'lo marido à beira,   ind'ò agora conhecestes!  

16. Deixa tu bir o dia   qu'eu te darei a mortalha :  

17. Darei-te saia de lão   e gibóum de cramesim,  

18. Gargantilha de quitelo (4);   tu causaste-lo assim!  

19. Os padres que tu luvares   num terão conta nem fim. 

20. - Donde bai, senhor D. Francisco?   Esta hora por aqui ...  

21. À procura da minha dama,   há tempos qui a não bi. 

22. A sua dama é morta,   el'é morta, eu bem na bi. 

23. Os arranjos que ela luvaba   eu le bou dezer aqui (5): 

24. Bestidinho de galão,   quitèlinho de marfim (6), 

25. ..........................   .................................. 
26. - Abança, cabalo, abanca,   bamos ber s'isso é assim.  

27. Abre-te, campa de flores,   que me quero meter im ti.  

28. - Bibe lá, senhor D. Francisco,   bibe lá, qu'eu já morri.  

29. Dois filhos que me lá ficam,   bem sabes que são de ti :  

30. Um põe-no frade no Carmo (7), - que diga missas por mim ;  

31. Outro põe-no cabalheiro (8),   que corra tanto coma ti. 

32. A mulher com quem casares   que se chame coma mim:  

33. Quando chamares por ela,   amor, alembra-te de mim.  

34. - Aqueles lindos cabelos,   quando s'ela pentiaba (9), 

35. Tudo achei reduzido   a pó, terra, cinza e nada.  

36. Aqueles lindos olhos,   quando para mim olhaba, 

37. Tudo achei reduzido   a pó, terra, cinza e nada.  

38. Aquela linda boca,   quando ela me beijava,  

39. Tudo achei reduzido   a pó, terra, cinza e nada. 

 
(1) Chinela. O termo chapim (com ch) ainda se usa em algumas montanhas; como S. 

Bartolomeu do Rego, Borda-da-Montanha, etc. 

(2) Noutra versão candil (candeia). Candim só se usa aqui no romance: no povo parece que já se 

não usa. 

(3) Ou ò pé de ti. A informadora diz indiferentemente. 

(4) Cultellu > cuitelo > cutelo  

                                   > quitelo  

(5) Os arranjos = o vestuário. 

(6) Cf. qitelo, isto é, quitello (sem soar o u). O ditongo ui deu aqui i, passando talvez por  uí  (u-

í): cf. Mindebaixo (Mondim de Baixo). 

(7) Convento do Carmo.  

(8) Cavaleiro. 

(9) Quando exprime uma circunstância de lindos: que eram lindos, que se mostravam lindos, 

quando, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

42 

 

 BF/34 Leite (1958) 401-402  

 

Versão de Entre-Douro-e-Minho. 

 

BERNARDO FRANCÊS 

 

1. - Oh quem bate à minha porta,   oh quem bate, oh quem está aí?!  

2. - Arnaldo Gracês (1);   vossa porta, amor, abri.  

3. Ao descer do leito d'ouro   fina holanda rasgou;  

4. Ao abrir mansinho a porta,   a luz se lhe apagou.  

5. Com a mão, tremendo, o toma,   ao seu aposento o guia. 

6. - Como treme, amor querido,   esta mão como está fria! 

7. A meia-noite é dada,  os galos a miudar. 

8. - Tu que tens, querido amante,   que me encobres os teus pesares ?  

9. Se tu temes os meus cunhados,   não são homes para ti.  

10. Meus criados e vassalos,   por altas torres a dormir, 

11. Nem do nosso amor suspeitam   nem no podem descobrir.  

12. Se tu temes meu marido,   a longe terras andou (2): 

13. Por de lá o detenham mouros!   Pena nenhuma deixou.  

14. - Eu não temo teus cunhados,   teus cunhados são meus irmãos ;  

15. Eu não temo teus criados,   meus criados também são; 

16. Eu não temo teu marido,   não tenho de que o temer,  

17. Ele está ao pé de ti,   tu é que deves tremer! 

18. - Mata-me, mata-me, marido,   que eu a morte te mer'ci!  

19. - Deixa tu vir a manhã   que eu te darei que vestir.  

20. Darei-te saia de gala   e gibão de carmesim,  

21. Gargantilha de cutelo,   pois tu quiseste assim! 

22. O sol, do horizonte erguido,   ameias, torres dourava (3); 

23. Violanta, mais bela do qu'ele,   p'ra o patíbulo caminhava.  

24. Dá sinal da campa triste (4)   ........................  

25. -Traidor [a]levanta o cutelo!   De joelhos, D. Ramires (5),  
26. Humilde, perdão te peço,   da morte não, que a mereço!  

27. Mas, senhor, só sou culpada   no agravo meu (6) que vos fiz.  

28. Perdoai, por piedade,   aquele miserável infeliz! 

29. Ia (7) talvez a perdoar-lhe   o esposo compadeci[do], 

30. Renovo-lhe (8) o ódio todo   aquele rovo (9) ofendido.  

31. Dá sinal a campa triste.  Ele, p'ra não ver, torceu  

32. Com a esquerda mão alçada  o fatal assim o deu (10). 

 
(1) O texto diz: Arenaldo Graces 

(2) Deve estar por longes. 

(3) O manuscrito diz: a meis tore 

(4) Sino. Dá sinal a campa  

(5) Influência da Miragaia de Garrett ?  

(6) Parece meu.  

(6) Ou Já  

(8) Renova-lhe (?)  

(9) Povo (?) 

(10) 0 nó fatal 
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 BF/35 Leite (1958) 403-404  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Amarante, c. de Amarante, d. do Porto. 

 

Recolhida em 1901. 

BERNARDO FRANCÊS 

 

1. Indo eu pelas minhas escadas,   'scorreguei no meu chapim:  

2. Peguei nele (1) nos meus braços,   levei-o para o jardim;  

3. Lavei-lhe pés e mãos   com água de alecrim; 

4. Fiz uma cama de rosas,   deitei-o ao pé de mim. 

5. - Que tens, Bernardo Francês,   que te não viras p'ra mim ?  

6. Se temes o meu pai velho,   ele é velho, não vem aqui;  

7. Se temes as minhas irmãs,   'stão a dormir, não vêm aqui;  

8. Se temes a bela Justa,   ela não teme de ti. 

9. - Nem temo a teu pai velho,   qu'ele é sogro de mim,  

10. Nem temo as tuas irmãs,   que cunhadas são de mim,  

11. Nem temo a bela Justa,   qu'ela filha é de mim.  

12. - Perdoa-me, meu marido,   este sonho mal sonhado!   

13. - Deixa-te vir a manhã,   qu'ele te será perdoado. 

14. Vai chamar as tuas vizinhas,   que ponham nos olhos em ti,  

15. Que façam a seus homens   como tu fizeste a mim. 

 

    E matou a mulher. 

 

16. Andando na minha horta   belos cheiros apanhando (2) :  

17. Que faz, senhor Bernardo Francês,   a esta hora por aqui?  

18. - Venho ver uma senhora   qu'há dias que a não vi. 

19. - Essa senhora é morta,   é morta, que eu bem na vi;  

20. Os sinais que levava   eu l'os contarei aqui : 

21. Levava saia preta,   de creme cramesim; 

22. Levava pescocinho degolado   que l’o causara assim. 

23. - Amonta, meu cavalo, amonta,   enquanto puderes amontar,  

24. À campa da Francisquinha,   lá iremos descansar !  

25. Abre-te, campa sagrada,   que me quero lá meter, 

26. Já que eu fui causador   de a minha amada morrer! 

27. - Os olhos com que t'eu via   têm terra sobre si; 

28. Os braços com que t'eu abraçava   já não têm força sobre si.  

29. Três filhas que me lá ficaram,   .........................  

30. Ou mas casa, ou mas honra,   ou mas manda para aqui;  

31. Não mas deixes perder por homes   como eu me perdi por ti.  

 
(1) Pegou no marido, na suposição de que era o amante.  

(2) Cheiros “fines herbes”. 
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 BF/36 Leite (1958) 404-405  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de S. Tomé de Covelas, c. de Baião, d. do Porto. 

 

Velha, 1902. 

FRANCISQUINHA 

 

1. - Oh quem bate à minha porta,   oh quem bate, oh quem 'stá 'i!  

2. - São cravos, minha senhora,   felores vos trago aqui.  

3. - Não aibro a minha parta,   a tais horas de dormir. 

4. - Se me não abres a porta,   morto m'acharás aqui: 

5.   Eu trago dois homens mortos,   a justiça ao pé de mim.  

6. - Ao abrir da minha porta   apagou-se-me o candil.  

7. Mandei-o entrar para dentro,   levei-o p'ra o pé de mim.  

8. Era meio-dia em ponto,   sem querer falar para mim. 

9. Se tu temes os meus cunhados,   eles não 'stão por aqui;  

10. Se tu temes meu marido,  ele longe está de mim; 

11. Se tu temes a justiça,   a justiça teme a mim. 

12. - Eu não temo teus cunhados,   qu'eles irmãos são de mim;  

13. Eu não temo o teu marido,   que o tens ao pé de ti ; 

14. Eu não temo a justiça,   qu'a justiça teme a ti. 

15.  - Valha-me Sant'Iaguinho,   qu'eu 'stava fora de mim'  

16.    Antes quero mais a ti   do que eu mesmo a mim. 

17. - Triste, triste, Francisquinha,   em que hora tu nascestes! 

18. Estás co'o marido em casa,   inda agora o conhecestes!  

19. Deixa-te vir a manhã,   qu'eu te mandarei vestir : 

20. Gargantilha acolunada,   tu o causastes assim! 

21. Levava meia de seda,   sapato de carmesim ; 

22. O caixão onde ela ia    era d'oiro e de marfim;  

23. Os padres que a acompanhavam   não tinham conta nem fim. 

 

           Depois o marido encontrou o namorado: 

 

24. - Donde vais, ó cavalheiro,   a tais horas por aqui?  

25. - Vou-me ver a minha dama,   há muito que a não vi. 

26. - A tua dama é morta,   é morta, eu bem a vi;  

27. Os sinais qu'ela levava   eu tos conto já aqui:  

28. Gargantilha acolunada,  tudo por amor de ti;  

29. Levava meia de seda,   sapato de carmesim; 

30. O caixão onde ela ia   era de oiro e de marfim; 

31. Os padres que a acompanhavam   não tinham conta nem fim.  

32. - Corre, corre, cavalinho,   quanto puderes andar, 

33. A campa da Francisquinha   lá iremos descansar!  

34. Abre-te, moimento (1), abre,   que me quero lá meter,  

35. Já que eu fui o causador   da Francisquinha morrer! 

 

    Abriu-se a sepultura e ele escondeu-se. Ela diz : 
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36. - Apareça, não se esconda,   meu amor, qu'eu bem o vil  

37.    Não me faça perder a alma,   o corpo já eu perdi!  

38. - Eu trazia-te um mantim  de Holanda e carmesim...  

39. Dá-o a Nossa Senhora,  que o merece mais ca mim.  

40. A mulher que tu tiveres   que se chame coma mim:  

41. Quando chamares por ela   que te alembres de mim!  

42. Os filhos que tu tiveres   que se chamem coma os meus:  

43. Quando chamares por eles,   que te alembres dos meus. 

 
 (1) Pron. meumento. 

 

 

 BF/37 Leite (1958) 406-407   

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Rebordainhos, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

1. - Ó quem bate à minha porta?   Ó quem bate? Ó quem 'stá aí?  

2. - Cravo sou, minha senhora,  cravos lhe trago aqui (1). 

3. - Eu a porta não na abro   a tais horas de dormir.  

4. - Se tu não m'abres a porta,   morto m'acharás aqui.  

5. Ela se levantou,   a porta lhe foi abrir. 

6. Ao abrir da sua porta   apagou-se-lhe o candil; 

7. À subida da escada   lá lhe ficou um chapim.  

8. Pegara-lhe pela mão,   levara-o para o par de si (2);  

9. Era meia-noite em ponto,   sem se virar para si (3). 

10. - Ou tu tens amores em França,   ou tu não gostas de mim!  

11. Se tu temes meus criados;   meus criados são de ti; 

12. Se tu temes a justiça,   a justiça é por mim; 

13. Se tu temes meu marido,   meu marido não 'stá aqui,  

14. Anda lá por longes terras,   dias há que o não vi! 

15. Santas (4) novas haja dele…   tarde ou nunca torne aqui!  

16. - Eu não temo os teus criados:   teus criados são de mim;  

17.    ................... .......   .................... (5) 

18.   E não temo o teu marido,   que marido sou de ti.  

19. - Morte ! Morte ! Meu marido,   pois que tanto ta mereci! 

20. - Deixa tu vir a manhana,   qu'eu darei conta de ti.  

21. Darei-te saia de gala   e baijú de carmesim, 

22. Gargantilha de cutelo,   pois tu o causaste assim...  

23. - Mata, mata, meu marido,   pois que a morte mereci;  

24.   Também deixo que me enterres  na capela de S. Gil (6).  

25. - Onde vais, ó João de Flandres,   onde vais, triste de ti?  

26. - Vou a ver a minha amada,   dias há que a não vi. 

27. - Tua amada, João de Flandres,   é morta, que eu bem a vi! 

28. O trajo que ela levava   direi-to eu só a ti : 

29. Levava saía de gala   e baijú de carmesim, 

30. Gargantilha de cutelo…   pois tu o quiseste assim!  

31. - Dá-me um abraço, Francisca,  que me quero despedir!  
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32. - Os braços com que te abraçava,   já os não sinto em mim'  

33.   Adeus, adeus, João de Flandres,   que Jesus chama por mim!  

34. - Abre-te, ó sepultura,  que me quero lá meter, 

35. Pois eu fui o causador   da Francisquinha morrer!  

36. Fui à sepultura a ver   o corpo da minha amada,  

37. Achei tudo reduzido   a pó, cinza, terra e nada. 

 
(1) Variante local:  Era ele o João de Flandres... -Rosas lhe trago aqui! . Discurso directo e 

discurso indirecto. 

(2) Variante local: Fez-Ihe a cama de rosas,   levara-o para o jardim.  

(3) Variante local : para mim. 

(4) Santas “por morrer”? 

(5)  Faltam versos correspondentes aos restantes da fala da esposa. 

(6) S. Gido. 

 

 

 BF/38 Leite (1958) 408  

 

Versão do c. de Bragança, d. de Bragança.  

 

Recolhido pelo Abade de Baçal. 

 

1. - Oh quem bate à minha porta,  oh quem bate ao meu postigo?!  

2.   Se é Bernardo Francês,  a porta l'eu vou abrir; 

3.   S'é outro cavaleiro,  já se pode despedir. 

4. - Sou Crovis, minha senhora,  rosas 1'eu trago aqui.  

5. Ao entrar da porta  apagou-se-le o candil ; 

6. Ao subir da escada  tirou-se-le o chapil.  

7. Agarrou-o em seus braços,  levou-o p'rò par de si.  

8. - Que tens, Bernardo Francês ?  Tu não eras assi; 

9.   Meia-noite vai andada  sem te virares p'ra mi? 

10.  - Teu marido llhado  inda não o conheceste ?  

11.   Mandarei-te saia de Holanda,  roupinha de carmesim.  

12.  - Nem te quero saia de Holanda,  nem roupinha de carmesim,  

13.    Quero que me dês a morte  qu'eu assi ta mereci. 

14.  - O caixão onde tu hás-de ir  há-de ser de marfim 

15.  E as cruzes que te hão-de levar  não terão conta nem fim. 

 

 

 BF/39 Leite (1958) 408-409  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recolhida em 1908. 

 

D. ANINHAS 

 

1. - Quem bate à minha porta,  quem bate e quem 'stá 'i? 

2. -  É D. Francisco, menina,  que consigo vem dormir.  



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

47 

 

3. - Ao descer minhas escadas   descalcei os meus carpins;  

4.   Ao abrir a minha porta  apagou-se-m'o candis;  

5. Peguei no amor no braço,  levei-o para o jardim,  

6. Lavei-o de pés e mãos,  com água di alecrim;  

7. Fiz ua cama de rosas,  deitei-o ao pé de mim. 

8. Era meia-noite em ponto  sem s'ele virar para mim. 

9. - Tu que tens, ó D. Francisco,  tu que tens, ó meu marido? 

10. Tu não temas os meus filhos,  qu'eles filhos são de ti. 

11. Tu não temas o meu marido,  que ele está para o Brasil:  

12. Sete facadas o matem,  que o sãigue le chegue aqui! 

13. - Não temo os teus filhos,  que eles filhos são de mim: 

14.   Teme tu ò teu marido,  que o tens ao pé de ti!  

15.   Deixa vir a madrugada,  qu'eu te darei um vestido;  

16.   Darei-te saia de sala,  casaco de grenesim,  

17.   Gargantilha de cutelo…  tu o causastes assim! 

18. - Ai de mim! 'Stava sonhando,  não sabia o que dizia. 

19.  - Onde vais, ó D. Francisco,  D. Francisco, por aqui:  

20. - Vou visitar minh'Aninhas,  qu'há dias que a não vi.  

21. - A tu'Aninhas é morta,  é morta, qu'eu bem na vi. 

22.    Os sinais qu'ela levava  eu tos vou contar a ti:  

23. Levava saia de gala,  casaco de guernesim,  

24. Gargantilha de cutelo,  que tu o causastes assim!  

25. As luzes que a acompanhavam  não tinham conta nem fim;  

26. O caixão qu'ela levava  era de ouro e de marfim; 

27. Na campa onde está enterrada,  na campa de S. Crespim...  

28. - Monta, monta, meu cavalo,  vamos ver s'isto é assim.  

29.   Abre-t'ó campa de rosas,  fala, Aninhas, para mim! 

30. - De dois filhos que nós temos,   antre mim e antre ti,  

31. Um que seja cavalheiro,  cavalheiro coma ti; 

32. E outro que seja padre,   para dizer missas por mim.  

33. Se tornares a casar,  seja Aninhas coma mim:  

34. Q'ando chamares por ela,  lembra-te logo de mim. 

 

 

 BF/40 Leite (1958) 409-410  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Granja Nova, c. de Tarouca, d. de Viseu. 

 

Recolhida em 1877 

 

BERNARDO FRANCÊS 

 

1. - Quem batoca à minha porta ?   Quem batoca? Quem 'stá 'i ?  

2. Se é Bernardo Francès,  a porta. lhe irei abrir, 

3. Se é outro cavalheiro,   a porta lhe irei abrir (sic). 

4. - Abra a porta, senhora,   que Bernardo Francès 'stá aqui.   

5. - Ao fundo das minhas escadas   se me apagou o candil.  

6. - Pegou-me pela mão,   levou-me para o seu jardim. 
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7. Lavou-me em água de rosa   e em flor de alecrim; 

8. Levou-me para a cama,  deitou-me ao pé de si.  

9. - Era meia-noite dada,  sem te virares para mim. 

10. Se tens medo à justiça,  ela não 'stá agora aqui; 

11. Se tens medo aos meus filhos,  eles 'stão longe de mim; 

12. Se tens medo da minha mãe, ela 'stá agora a dormir;  

13. Se tens medo a meus criados, eles não 'stáo agora aqui;  

14. Se tens medo ao meu marido, ele não 'stá agora aqui:  

15. Sete balas o passaram,  novas me vieram a mim. 

16. - Não tenho medo à justiça,  com ela já combati; 

17. Não tenho medo a teus criados, que eles criados são de mim;  

18. Não tenho medo a teus filhos,  que eles filhos são de mim;  

19. Não tenho medo a tua mãe,  que a ela quero mais que a mim;  

20. Não tenho medo a teu marido, que o tens ao pé de ti. 

21. Deixa-te vir a manhã,  que eu te darei que vestir:  

22. Darei-te saia de grama (sic),  roupinha de carmesim,  

23. Gargantilho recortado,  pois o quiseste assim. 

24. - Donde vais, Bernardo Francês,  donde vais agora aqui?  

25. - Vou-me ver D. Anicas,   há dias que a não vi. 

26. .............................   ........................................ 
27. - Os sinais que ela levava,  eu tos digo agora aqui:  

28. Levava saia de grama,  roupinha de carmesim,  

29. Gargantilho recortado,  tudo por amor de ti! 

30. Sete condes a levavam  p'ra o convento de Madrid:  

31. Todas as freiras choravam,  tudo por amor de ti! 

 

 

 BF/41 Leite (1958) 410-412  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do c. de Vila Nova de Fozcoa, d. da Guarda. 

 

BERNARDO FRANCÊS 

 

1. - Ó de casa, ó de casa,  ó de casa, quem 'stá 'i (1) ?  

2. - Se és Bernardo Francês,  as portas te vou a abrir;  

3.   Se és outro camarada,   já se pode d'aí ir! 

4. - Bernardo Francês sou, senhor,   as portas me venha abrir.  

5. Logo ao abrir da porta   se l'apagou el candil; 

6. Logo ao subir da cama  se le rasgou el frandil (2);  

7. Pegou nele em seus braços,  luvou-o ao seu jardim,  

8. A lavar os pés com rosas (3),   para mais doce dormir. 

9. - Que é isto, Bernardo Francês,   da outra vez não era assim!  

10. Já passa da meia-noite,   sem te virares p'ra mim! 

11. Se tens med'a minha mãe,   ela agora não 'stá aqui;  

12. Nem tão pouco os meus irmãos,  pois estão longe de ti;  

13. Nem tão pouco à justiça,   que são homens coma ti;  

14. Nem tão pouco a meu marido,   pois agora não 'stá aqui: 

15.  Corvos lhe tirem os olhos!   Essa nova venh'a mim!  
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16. - Não tenho medo a tua mãe,  pois ela é sogra de mim; 

17. Nem tão pouco a teus irmãos,  pois são cunhados de mim;  

18. Nem tão pouco à justiça,   pois são homens coma mim;  

19. Nem tão pouco a teu marido,  pois o tens ò par de ti ! 

20. - Se tu és o meu marido,  quero-te mais do que a mim : 

21. - Cala-t'aí, ó traidora,  deixa-me um pouco dormir,  

22. Deixa vir a madrugada,  qu'eu te darei que vestir:  

23. Luvarás saia de seda  e bàijum de carmesim,  

24. Gargantinha degolada,  pois lo causast' assim ! 

25. - Donde vás, Bernardo Francês?  Estas horas por aqui ... (4)  

26. - Vou a ver a minha dama,  que há dias qui a não vi'  

27. - Tua dama já 'stá morta,  e morta, que eu bem na vi'.  

28. - Dai-me vós os sinais dela,  que eu vos direi se é assim ...  

29. - Luvava saia de seda   e bàijum de carmesim,  

30.   Gargantinha degolada, - pois tu lo caust (sic) assim (5)! 

 

      O marido deixou-a por morta no jardim.  Vem Bernardo Francês, que diz: 

 

31. -'Stá por qui D. Lionor ?   D. Leonor 'stá por qui?  

32. -'Stá por qui D. Lionor (1),   à sombra do teu jardim (6):  

33.   Se tiveres outra dama,   põe-l'o nome comà mim;  

34. Quando chamares por ela   p’ra que te lembres de mim! 

35. - Eu já tive outros amores,   a quem quis mais do ca ti, 

36.   E deixei-os à reveria...  o mesmo farei a ti! 

 

(1) Parece que deve ser assim: - Ó de casa, Ó de casa, - ó de casa ? - Quem 'stá aí ? 

(2) Frandil = fralda da camisa. 

(3) Água de rosas. 

(4) O marido é quem fala. 

(5) Creio que é lo e não l’o. Cf. supra.  

(6) Fala ela. 

 

 

 BF/42  Leite (1958) 412-413  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do c. de Vila Nova de Fozcoa, d. da Guarda. 

BERNAU FRANCÊS 

 

1. - Ó de casa, ó de casa,  ó de casa, quem 'stá aí?  

2. - Se és Bernau Francês,   as portas te vou abrir;  

3.   Se és outro camarada, - já se pode daí  ir! 

4. - Bernau Francês sou, senhora,   as portas me venha abrir!  

5. Logo ao abrir da porta  se l'apagou el candire; 

6. Logo ao subir da cama  se le rasgou el frandile.  

7. Pegou nele em seus braços,  luvou-o ao seu jardim,  

8. A lavar os pés com rosas,   para mais doce dormir.  

9. - Que é isto, Bernau Francês?   outra vez num er'assim!  
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10. Já passa da meia-noite  sem te virares para mim!  

11. Se tens med'a minha mãe,  el'agora num 'stá 'qui;  

12. Se tens med'a meus irmãos,  eles não 'stão agora aqui;  

13. Se tens medo à justiça,  el'são homens coma ti; 

14. Se tens medo a meu marido,  ele 'stá lõige de ti:  

15. Corvos le tirem nos olhos...  essa nova venh'à mim!  

16. - Num tenho medo à justiça,  pois são homens coma mim; 

17.   Nem tão pouco a teus irmãos,  pois cunhados são de mim;  

18.   Nem tão pouco a tua mãe,  pois ela é sogra de mim. 

19. - Se tu és o meu marido,  quero-te mais que a mim!  

20. - Cala-t'aí, ó traidora,  deixa-m'um pouco dormir,  

21. Deixa chegar a madrugada,   qu'eu te darei que vestir: 

22. Luvarás saia de seda  e baijum de carmesim,  

23. Gargantinha degolada,  pois tu lo causast'assirn.  

24. - Donde vens, Bernau Francês,  estas horas por aqui? 

25.   Vou ver a minha dama,  que há dias que a num vi.  

26. - Tua dama já 'stá morta,  já 'stá morta, que eu bem na vi.  

27. - Dai-me vós os sinais dela,  que eu vos direi se é assim.  

28. - Luvava saia de seda  e baijum de carmesim, 

29.   Gargantinha degolada   pois tu lo causast’assim! 

30. - ‘Stá por qui Dom Leanor?   Dom Leanor ‘stá por qui? 

31. - ‘Stá por qui Dom Leanor (1)   à sombra do teu jardim! 

32.    Se tiveres outras damas,  põe-l’o nome comà mim:  

33.    Quando chamares por ela,  p'ra que te lembres de mim!  

34. - Eu já tiv'outros amores,  a quem quis mais que a ti: 

35.   E daixei-os à rev'ria… (2)   o mesmo fazi'à ti! 

 

(1) Não estava ainda morta de todo 

(2) Revelia 

 

 

 BF/43 Leite (1958) 413-414 [Di Stefano (1993) 422-424]  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Trancoso, c. de Trancoso, d. da Guarda. 

 

Recolhida em 1909, Velha. 

 

BERNARDO FRANCÊS 

 

1. - Bateram-m'à minha porta,  ala, ala, quem 'stá lá?  

2. Se é Bernardo Francês,  a porta lhe vou abrir;  

3. Se é outro cavalheiro, bem se pode despedir. 

4. - Sou o sr. Bernardo Francês,   bem ma pode vir abrir. 

5. Ia no meio da casa,  descalçou-se-1'o chenil 

6. Ao fazer da cortesia  apagou-se-l'o candil;  

7. Pegou-le na mão,  levou-o para o jardim,  

8. Lavou-l’os pés e as mãos  com água de alecrim,  

9. E fez-l'a cama de rosas,  deitou-o a par de si.  
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10.Era meia-noit'em ponto,  sem se virar para si. 

11.- Que tens, Bernardo Francês,   que te não viras p'ra mim?  

12.  Ou tu tens outros amores,   ou tu tens causas de mim (1).  

13.- Nem tenho outros amores,   nem tenho causas de ti. 

14.- Pois tens medo a éla ronda (2)?   Ela não vem por aqui. 

15.Tens medo a meus irmãos?   Longes terras 'stão daqui.  

16.Tens medo a meu marido?   Embarcou para o Brasil:  

17.Uma bala lá o passe,  novas me venham aqui! 

18.- Não tenho medo a éla ronda,  que a encontrei para ali; 

19.Nem medo a teus irmãos,  que são cunhados de mim;  

20.Nem medo a teu marido,  que o tens a par de ti! 

21.- Perdoa-me tu, marido,  bem me podes perdoar, 

22.   Que isto era um grande sonho  em que eu estava a sonhar.  

23.- Deixa lá vir a manhã,  que bom perdão t'hei-de dar  

24.Darei-te saia de crepe  e bàijum (3) de cramesim,  

25.Gargantinha aquelarada,  que tu a causast'a ti. 

 

    De manhã cortou-lhe as goelas e foi-s'andar.  

   Indo lá adiante, encontrou o Bernardo Francês, mas este não o conhecia: 

 

26. - Adondo vai o Bernardo Francês?   A tais horas por aqui!  

27. - Vou ver a Francisquinha,  qu'há dias que a não vi. 

28. - Francisquinha já é morta,  que eu enterrar bem na vi.  

29. - Dá-m'um sinal   para m'eu fiar em ti. 

30. - Levava saia de crepe  e bàijum de cramesim, 

31.  Gargantinha aquelarada,  que ela a causou a si.  

32. - Dá-me outro sinal,  para m'eu fiar em ti. 

33. - O grande acompanhamento  não tinha conto nem fim; 

34.  O caixão que ela levava  era de pau de marfim.  

35. - Dá-me outro sinal  para m'eu fiar em ti. 

36. - Um anel d'ouro no dedo,  que le deste no jardim.  

37. - Ala, ala, meus criados,  meus cavalos a ferrar,  

38.   Com ferraduras de bronze  que se não possam gastar!  

39.   À cova da Francisquinha  iremos a descansar.  

40.   Dá-m'uma fala, Francisca,  se ma podes vir a dar. 

41. - A fala que te vou dar,  escuta, ouve-la aí: 

42.   Educa bem tuas filhas,  põe-nas bem a par de ti,  

43.   Que não morram por amores  como eu por ti morri. 

 

(1)  Causas de me acusar, contra mim.  

(2)  A la ronda. 

(3) Termo ainda hoje usado: “Jaqué”  ou “blusa”. 

 

 

 BF/44 Leite (1958) 415-416 [Correia (1984) 257-258; Correia (1986) 51-52] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Rapa, c. de Celorico da Beira, d. da Guarda.  
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Recolhida em 6/9/1910. Velha. 

 

BERNARDO FRANCÊS 

 

1. - Quem bate à minha porta,  quem bate ou quem 'stá aí ?  

2. - Sou Bernardo Francês,  as portas me vem abrir.  

3. Descalcinha, em saiote,  ao meio da casa vinha, 

4. Chegou ao traço (1) da porta,  apagou-se-l'o candil.  

5. - Ó candil de sete luzes,  (a) todas sete deste fim !  

6. Pegou nele em seus braços,  levou-o ao seu jardim,  

7. Lavou-le pés e mãos  com àguinha de alecrim; 

8. Pegou nele em seus braços,  deitou-o ao pé de si. 

9. - Que tens tu, Bernardo Francês,  que tens tu, meu serafim?  

10. É dada a meia-noite  sem te virares p'ra mim ! 

11. Estas mais noites passadas  não me deixavas dormir,  

12. Com beijinhos e abraços,  eram mais de trinta mil. 

13. Se tens medo das minhas criadas,  elas não t'ouvem a ti;  

14. Se tens medo dos meus criados, eles não t'ouvem a ti;  

15. Se tens medo a meu marido,  ele longe está de mim:  

16. Sete mil balas o passem,  as novas me venham a mim! 

17. - Não tenho medo a tuas criadas, qu'elas criadas são de mim;  

18. Não tenho medo a tens criados,  qu'eles criados são de mim;  

19. Não tenho medo a teu marido,  que o tens ao pé de ti. 

20. - Se tu és o meu marido,  p'ra que me falavas assim?  

21.   Eram sonhos que eu sonhava,  amor, é que me levavas.  

22. - Cal'-te tu, falsa traidora,  cal'-te, deixa-me dormir;  

23. Deixa tu vir a manhêm,  negra será para ti : 

24. Dar-te-ei saia de grana  e jaqué de cramesim,  

25. Gargantilha degolada,  tu mesmo o causast'assim.  

26. - Donde vais, Bernardo Francês,  donde vais, meu serafim?  

27. - Vou vê'la minha amada,  há dias que a não vi. 

28.  - Tua amada já é morta,  é morta, que eu bem na vi,  

29. - Dizei-m'os sinais que levava,  qu'eu vos direi se era assim.  

30. - Luvava saia de grana  e jaqué de cramesim, 

31.   Gargantilha degolada:  ela mesmo o causou assim.  

32. - Diz-m'ó boa velha,  adonde foi enterrada. 

33. - No convento de S. Gil (2),  ao pé do confessionário.  

34. - Abre-te, penha constante,   serás minha sepultura! 

35.    S'os meus ais te não abrandam,   digo-te, penha, qu'és dura.  

36. - Pido-te, Bernardo Francês (3),   pido-te, meu serafim, 

37.   Se chigares a casar-te   c'uma Ana coma mim, 

38.   Se chigares a ter filhas,   traze-as diante de ti,  

39.   Que se não morram por homens   como eu me morri por ti. 

 

 (1) Soleira.  

 (2) Não sabe onde é. 

 (3) Pido é corrente aqui 
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 BF/45 Leite (1958) 416-418  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Monchique, c. de Monchuique, d. de Faro. 

 

Recolhida em 31 de Agosto de 1917. Mulher. 

 

BERNARDO FRANCÊS 

 

1. - Quem bate à minha porta,   ................... 

 

            Ela não queria abrir, e ele diz: 

 

2. Abra-m'a porta, madama,   abre-m'a porta, amor meu ? 

 

            Ela abriu a porta, e levava a luz: 

 

3. Apagai esse candeeiro,   que eu não 'stou capaz de ver luz. 

 

             Ela apagou, e foi-se deitar, e ele voltou-lhe as costas. 

 

4. - Que tens, Bernardo Francês,   .................. 

5. Que é meia-noite dada  e tu sem te voltares p'ra mim? 

6. Se tens medo à justiça,  ela não tem nada em mim; 

7. Se tens medo àquelas espingardas, elas não caem dali,  

8. Que o meu homem é que além as prantou,  e ele a cem léguas está de mim;  

9. Mas cem balas lá o passem  e a notícia venha aqui! 

10. Se tens medo aos meus filhos,  os meus filhos estão dormindo;  

11. Se tens medo aos meus criados,  eles também estão dormindo;  

12. Se tens medo aos meus cunhados,  eles também estão dormindo.  

13. - Eu não temo à justiça,  que eu com ela vim té qui; 

14. Não temo aquelas espingardas,  que eu é que além as pranti,  

15. Não temo os teus filhos,  que eles filhos são de mim. 

16. Não temo os teus criados,  que eu é que os ajusti; 

17. Não temo os teus cunhados,  que eles manos são de mim.  

18. - Perdôia-m'ó homem meu,  que era um sonho que eu sonhi.  

19. - Eu o que trago aqui p'ra te dar   ........................ 

20. É uma saia de Gràndola,   colete de carmesim,  

21. Roupinhita agaloada,   ....................  

22. - Mama, filho meu, mama,  nesse peitinho real: 

23.    'Stá o teu pai amolando as facas   p'ra tua mãe ir matar. 

24.   - Se vocè fosse boa mãe,  como devia de ser, 

25.   Não havera de morrer  da morte que vai a morrer! 

 

       Veio o outro, e diz: 

 

26. - Os sinos da Sé se tocam,  ai Jesus, quem morreria?  

27.   Morreria a minha dama,  que há dias que eu não a via? 
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       O marido: 

 

28. - Morreu a tua dama, sim,  tudo por amor de ti.  

29. Se a queres ver,  vai à igreja de S. Gil, 

30. Que ela lá está enterrada   ....................  

31. - Monta, cavalinho, monta,  vamos ver s'isto é assim.  

32. Ia chegando à igreja,  viu vir um alvejão; 

33. Cavalinho, que era novo,   jogou um refujão. 

34. - Não fujas, general, não fujas,  não fujas que eu já morri.  

35. Os braços que te eu abraçava,  já eu não os sinto em mim,  

36. Aqui estão na terra fria,  tudo por amor de ti; 

37. A boca que t'eu beijava  já eu não a sinto em mim,  

38. Aqui está na terra fria,  tudo por amor de ti; 

39. Os olhos que te eu olhava,  já não os sinto em mim,  

40. Aqui estão na terra fria,  tudo por amor de ti! 

41. Se te casares e tiveres filhos,  ensina-os melhor que a ti :  

42. P'ra que se não percam mulheres por eles,  como eu me perdi por ti!  

43. Se tiveres alguma filha,  pranta-lhe Ana, comà mim, 

44. P'ra quando bradares por ela   não te esqueceres de mim! 

 

 

 BF/46 Leite (1958) 418-419  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de origem desconhecida. 

 

Uma senhora era casada. O marido foi para a guerra. Entretanto ela foi-lhe infiel. 

O marido volta, quando o amante estava ausente. (Já estropiado). 

 

1. A descer da minha escada,  me caiu o meu chapim;  

2. Ao abrir da minha porta  m'apagaram o meu candim;  

3. Levaram-me para o quarto,  p'ra o meu quarto, assim, assim.  

4. Era meia-noite dada,   D. Francisco sem se virar para mim. 

5. - Tu que tens, ó D. Francisco,  que te não viras para mim? 

6. Se tu temes meus criados,  eles estão longe de ti; 

7. Se tu temes os meus filhos,  eles nunca vêm aqui;  

8. Se tu temes o meu marido,  longe está também de ti; 

9. Anda matando os Mouros   ............................  

10. Os Mouros o matarão a ele,  novas notícias me chegaram a mim!  

11. - Eu não temo os teus filhos,  que meus são e de ti; 

12.   Eu não temo os teus criados,  que criados são de mim; 

13.   Não temo a teu marido,  que o tens à beira de ti.  

14. - Pois tu és o meu marido,  mais te quero do que a mim. 

15. - Não penses, falsa traidora,  que encobres agora assim!  

16. Deixa vir a manhã,  ou em antes de ela vir 

17. Te darei saia de grama,  roupinha de cramesim,  

18. Gargantilha de cutelo,  pois tu o causastes assim. 
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            Depois o marido matou-a e voltou para a guerra. No caminho encontrou D.  

Francisco, de manhã. 

 

19. - Onde vai, ó D. Francisco, a estas horas por aqui? 

20. - Vou vê'la minha dama, que já há dias que a não vi. 

21. - A tua dama é morta, é morta, que eu bem na vi;  

22. Os sinais que ela levava eu t'os digo já aqui:  

23. Levava saia de grama,  roupinha de cramesim,  

24. Gargantilha de cutelo, pois tu (e ela) o causaste assim;  

25. As luzes que ela levava  não tinham conta nem fim, 

26.   A capela onde está enterrada  é a capela de S. Fim (1).  

27. - Marcha, marcha, meu cavalo,  vamos ver s'isso é assim! 

28.   Abre-te, sepultura, abre-te ;  boquinha., fala p'ra mim! 

29. - Os braços com que te abraçava  já não têm força em mim;  

30.   Os beiços com que te beijava  já de terra os eu enchi. 

31. Lá te  fico' três meninos:  ..............................  

32. Meterá-los todos frades  p'ra dizer missas por mim. 

33. E, se tomares outra dama,  que se chame Ana coma mim,  

34. P'ra quando chamar's por ela  tu te lembrares de mim. 

 

(1)  S. Finz 

 

 

 BF/47 Leite (1958) 419-420  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de origem desconhecida. 

 

JOÃO DE FRANÇA 

 

1. - Valha-me Nossa Senhora  e o milagroso S. Gil.  

2.   Que cavaleiro é este  que não deixa dormir? 

3. - Eu sou o João França  que aqui fiquei de vir.  

4. - Se tu és o João França,  as portas te vou abrir.  

5. Indo no meio da escada,  apagou-se-lhe o candir. 

6. - Eu não tenho lume em casa,  nem por quem os mandar vir.  

7. Pegou-lhe pela mão  e ajudou-o a subir; 

8. Fizera cama de rosas  para ele e para si;  

9. Despiu-o e descalçou-o,  deitou-o a par de si. 

10. Era dada meia-noite  sem se virar para si.  

11. - Que tens tu, ó João de França,  pois tu não eras assim?  

12.   Já é dada meia-noite  sem te virares para mim. 

13.   Se tens medo aos meus criados,  eles não vêm aqui.  

14. - Eu não temo os teus criados,  que criados são de mim.  

15. - Se tens medo aos meus filhos,  não vêm agora aqui. 

16. - Não tenho medo aos teus filhos,  que filhos serão de mim.  

17. - Se tens medo a meu marido, ele não vem agora aqui;  

18.   Facas e balas o matem,   tais novas venham a mim.  

19. - Facas e balas não matam,  que o tens ao par de ti. 
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20. - Se tu és o meu marido,  a quem quero mais que a ti ?  

21. - Deixa vir a manhãninha,  negra manhã para ti,  

22. Darei-te saia de gala  e  jaqué de carmesim;  

23. Gargantilho de cutelo,  já que o causaste assim.  

24. Quando foi na manhãninha,  foi passear ao jardim;  

25. Vira vir um cavaleiro  direito caras a si. 

26. - Onde vais, ó João de França?  Donde vens agora aqui?  

27. - Vou a ver a minha amada,  dias há que a não vi.  

28. - Tua amada é já morta, é morta, que eu bem na vi; 

29. As sinas que ela levava  eu tas dou agora aqui :  

30. Levava saia de gala e jaqué de carmesim,  

31. Gargantilha de cutelo, que ela o causou assim,  

32. Sete condes a levavam   num caixão de marfim ; 

33. A gente que a acompanhava não tinha conta nem fim.  

34. - Anda, anda, meu cavalo, vamos ver se é assim.  

35. - Abre-te, penha constante, que eu deito-me a par de ti.  

36.    Os olhos com que t'eu via não se abrem para ti. 

37. - Abre-te, penha constante, que eu deito-me a par de ti. 

38. - A boca com que te beijei não se abre para ti.  

39. - Abre-te, penha constante, que eu deito-me a par de ti.  

40. - Os braços com que te abracei  não se abrem para ti.  

41.   Uma filha que tivemos, entre mim e entre ti,  

42.   Ou a casa ou a mata,  ou dela dá algum fim: 

43.   Que não se perca por homens  como eu me perdi por ti.  

44. - Venderei o meu cavalo e direi missas por ti. 

45. - Não vendas o teu cavalo nem digas missas por mim,  

46.   Que as cadeias do inferno  já estão a berrar por mim. 

 

 

 BF/48 Leite (1960) 511 

 

Versão de Curopos, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

1. - Valha-me Nossa Senhora  e o milagroso S. Gil!  

2.   Que cavaleiro é este  que me não deixa dormir?  

3. - Eu sou o João de França  que por aqui costumo a vir. 

4. - Se tu és o João de França,  as portas te vou abrir;  

5. Chegou ao fundo da escada,  apagou-se-lhe o candil.  

6. Agarrou-lhe pela mão  e ajudava-o a subir, 

7. Despira-o e descalçara-o,  deitou-o ao par de si.  

8. Meia-noite era dada  sem se virar para si. 

9. - Tu que tens, ó João de França?  Tu dantes não eras assim!  

10.   Se tens medo aos meus criados,  as chaves; vê-as aqui? 

11. - Não tenho medo aos teus criados, querem a mim mais que a ti.  

12. - Se tens medo do meu marido,  largas terras 'stá daqui.  

13. - O teu marido, ó traidora,  aqui ó tens ao par de ti.  

14. - Se tu é'lo meu marido,  pois então mata-me aqui!  

15. - Eu matar-te, não te mato,  que te mate quem te criou, 

16.    Levo-te ao pé de teu pai,  veja a filha que me dou. 

17. - Que culpas tem-no meu pai  ao mal que a filha causou?  
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18.   Eu, em casa de meu pai,  boa criação me ele dou;  

19.   Nas tuas mãos, cavaleiro,  o mimo me derramou. 

 

 

 BF/49  Leite (1960) 511-512  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Vilaroco, c. de S. João da Pesqueira, d. de Viseu. 

 

BERNARDO FRANCÊS 

 

1. - Ó de casa! Ó de casa!   Ó de casa! Quem 'stá aí?  

2. - Eu sou Bernardo Francês, as portas me vem a abrir.  

3. - Se és o Bernardo Francês,  as portas te vou a abrir;  

4.   Se és outro camarada,  já te podes daí ir. 

5. - Eu sou Bernardo Francês,  as portas me vem a abrir,  

6.   Não sou outro camarada  que te venha perseguir.  

7. Quando chegou lá à porta  apagou-le o el-candil (1);  

8. Quando chegou à cama,  rasgou-se-le o el-frandil. 

9. - Que é isso, Bernardo Francês ?  Da outra vez não era assim!  

10.   Vai a chegar meia-noute  sem te virares para mim ! 

11. - Cala-te lá, ó traidora,  deixa-m'um pouco dormir,  

12. Deixa tu vir a manhã,  qu'eu'te darei que vestir:  

13. Darei-te saia de seda,  belusa de carmelim,  

14. Pescocinho degolado,  pois tu lo causast'assim. 

15. - Se tu és lo meu marido  quero-te mais do que a mim.  

16. Cala-te lá, ó traidora,  deixa-m'um pouco dormir,  

17. Deixa tu vir a manhã,  qu'eu te darei que vestir:  

18. Darei-te saia de seda,  belusa de carmelim,  

19. Pescocinho degolado,  pois tu lo causast'assim. 

20. ........................   ...................................... 
21. - Vais aí, Bernardo Francês,  vens agora por aqui?  

22. - Venho ver a minha amada,  há dias que a não vi.  

23. - Tua amada é morta,  é morta que eu bem na vi;  

24. Se tu queres sinais dela   dou-tos eu agora aqui.  

25. Tem sainha de seda,  belusa de carmelim,  

26. Pescocinho degolado,  pois tu lo causaste assim.  

27. Se a tu queres ir a ver   vai abaixo ao meu jardim.  

28. - Vens aí, Bernardo Francês,  vens agora por aqui ?  

29. Se tiveres outros amores  põe-lo nome como a mim,  

30. Quando chamares Leonor  para te lembrares de mim.  

31. - Eu já tive outros amores  a quem quis mais do que a ti;  

32.   Esses eu abandonei,  o mesmo te faço a ti. 

 

(1) El, espanhol não compreendido. 
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 BF/50 Leite (1960) 513-514 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de origem desconhecida. 

 

D. FRANCISCO DE FRANÇA 

 

1. Ó quem bate à minha porta,  ó quem bate, ó quem está i?  

2. Cravo d'amor, minha senhora. Rosa branca, venha abrir. 

3. Se é D. Francisco de França  a porta lhe vou abrir. 

4. Se é outro cavalheiro, pode-se já daí ir. 

5. É D. Francisco de França, a porta lhe venha abrir.  

6. Ao abrir a minha porta  se me apagou o candil, 

7. Ao subir da minha escada   caiu a par de mim; 

8. Peguei nele nos meus braços, levei-o para o jardim.  

9. Lavei-o com água de rosas  e folhinhas d'alecrim;  

10. Fui para a minha cama, deitei-o a par de mim. 

11. Meia-noite era dada  e outra meia para dar, 

12. E D. Francisco de França  sem para mim se voltar. 

13. O que tens, ó D. Francisco?  Tu que tens hoje em ti?  

14. Se temes os meus criados,  eles estão longe de mim; 

15. Se temes a minha mãe,  ela está longe de mim; 

16. Se temes os meus filhos,  eles filhos são de ti; 

17. Se temes o meu marido,  está p'ràs partes do Brasil;  

18. As novas que tenho dele  que não torne aqui a vir.  

19. Cala-te, ó paroleira,  deixa-me o sono dormir, 

20. Amanhã por estas horas  eu te hei-de dar que vestir:  

21. T'hei-de dar saia de greme,  baju de carmesim, 

22. Gargantilha degolada,  tu o causastes assim. 

23. Os condes e marqueses  serão duzentos e mil, 

24. As velhas que tu levares  não terão conto nem fim, 

25. Hás-de ir a enterrar  no adro de S. Crispim. 

26. Mata, mata, meu marido,  que eu a morte te mereci: 

27. Já que não há experiência em outra,  haja-a agora em mim.  

28. Onde vais, ó D. Francisco,  esta manhã por aqui? 

29. Vou ver a minha Ana,  que há dias que a não vi.  

30. A tua Ana é morta,  é morta, que eu bem na vi;  

31. Os sinais que ela levava,  eu tos digo aqui: 

32. Levava saia de greme,  baju de carmesim, 

33. O tumbo em que ela ia  era d'ouro e marfim;  

34. As tochas que ela levava  não tinham conta nem fim; 

35. Os condes e os. marqueses  eram duzentos e mil.  

36. Onde se foi enterrar? - Ao adro de S. Crispim. 

37. Ala, ala, meu cavalo,  vamos ver se isto é assim.  

38. Abre-te, campa sagrada,  que me quero meter em ti.  

39. Vive tu, ó D. Francisco,  vive tu, que eu já morri.  

40. Os olhos com que te olhava  de terra já os cobri,  

41. A boca com que te beijava  de terra já a enchi, 

42. Os braços com que te abraçava  já não têm forças em si.  
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43. Os filhos que me lá ficam,   entre mim e mais de ti, 

44. Mete-o frade do Carmo,  defronte de S. Crispim; 

45. As missas que ele disser  que sejam todas por mim.  

46. Outro seja cavaleiro  que passeie como a ti. 

47. As meninas, põe-nas freiras  p'ra não serem como a mim.  

48. A mulher com quem casares  chame-se Ana como a mim. 

 

 

 BF/51 Buescu (1961) 209 (Buescu (1984) 159; Galhoz (1987) 284-285] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

NOTA: Reproduzimos por Buescu (1984) 159 

 

Versão de Monsanto, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco. 

 

BARNARDO FRANCÊS 

 

1. Quem bate à mnha porta às desoras do drumir? 

2. S'ele é Barnardo Francês as portas le vou àbrir 

3. E s'é outro cavalhêro já se pode despedir. 

4. Pois s'ele é Barnardo Francês as portas le vinde àbrir. 

5. Ò decer da mnha cama se me rasgou o frandile, 

6. Ò abrir da mnha porta, se m'apagou o candile. 

7. Foram scadas acima e dêtéram-s'a drumir. 

8. Qu'é isto, Barnardo Francês,qu'é isto agora im ti? 

9. Stá pra dar a meia-noite, sem te veréres pra mim? 

10. Se te temes dos vezinhos, agora stào a drumir; 

11. Se te temes da mnha gente, agora no stão aqui; 

12. Se te temes do me marido bem longe stá de ti. 

13. Ele foi a matar mouros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

14. Más mouros o matam a ele, más novas me venham a mim. 

15. - No me temo dos vezinhos, qu'eles vezinhos são de mim. 

16. No me temo da familha, qu'ela familha é de mim. 

17. No me temo do tê marido, qu'ele bem perto istá de ti. 

18. Bem me podes pardoar, homa, qu'isto foi sonho im mim. 

19. Deixa Dês amanhecer, negra manhana pra ti, 

20. Garganta colorada e vestido de cetim. 

21. Aonde vás cavalhêro,donde vás agora aqui? 

22. - Vou ver a mnha dama, qu'há muito qu'a no vi, 

23. - Tua dama é morta, é morta qu'ê bem na vi. 

24. - Mas ê vou mai adiante, qu'inda me no fio im ti. 

 

 

 BF/52 Lemos (1961-1962) 171-173 [Cortes-Rodrigues (1987) 459-461] 

 

NOTA: Reproduzimos por Cortes-Rodrigues (1987) 459-461.  

 

Bernal Francês + A Aparição 
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Versão da Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

INOMINADO 

 

1. - Francisquinha diligente, vosso corpo bem gintil, 

2. Abri essas vossas portas   a quem costumais abrir. 

3. - Não aibro as minhas portas  a tais horas de dormir. 

4. - Abri aos vossos amores  a quem costumais abrir. 

5. Ela, quando tal ouviu,  descalça veio abrir, 

6. Quando abriu a porta  apagou-se o canediu. 

7. Le pegara pelo braço,  o  luvava ao jardim, 

8. lavara-lhe pés e mãos  co'a água do alecrim; 

9. Le pegara pelo braço,  o deitara a par de si. 

10. - Era meia-noite dada,  outra meia para vir, 

11. sem tu, D. Flores Bento,  te virares para mim. 

12. Se temes os mês irmãos  onte à noite forum daqui; 

13. Se temes minhas vizinhas  elas nã m'hão-d'aqui vir; 

14. Se temes o mê marido  longe terras '-tá daqui, 

15. Má adegado o passim  e as novas venham a mim. 

16. - Eu não quero os teus irmãos,  homes que nunca temi 

17. Nem também tuas vizinhas, mulheres qu'ê nunca vi, 

18. Nem também o tê marido que o tens  a  par de ti. 

19. - Mata, mata, mê marido, qu'a morte tê mereci. 

                . . . 

20. - Quando vi carnes tão belas  e o saingue pelo chão, 

21. Minha mãe logo me disse:  Filho, nã na mates não,  

22. - P'r'ànde vás tu, cavaleiro  que tão prestes vais im ti? 

23. - Vou-me ver a minha dama  qu'a muito nã na vi. 

24. - Tua dama já é morta,  é morta qu'ê bem na vi, 

25. Aqui levo pá e inxada  c'um que terra a cobri. 

26. - Abre-te campia sarrada  quero ver quem está im ti. 

27. - Veve, veve, cavaleiro,  veve tu, qu'ê já morri, 

28. Olhos com que te mirava  já de terra os cobri, 

29. Boca cum que te beijava,  já de terra a inchi 

30. Braços com que t'abraçava  já força nã tem in si, 

31. Veve, veve, cavaleiro,  veve tu, qu'ê já morri, 

32. Eu te peço, cavaleiro,  que te cases a caminho. 

33. A mulher com quem casares  não lhe queiras mais qu'a mim; 

34. Filha que dela tiveres  põe-le um nome com'a mim 

35. C'ando chamares por ela  te alembrares de mim; 

36. Filho que dela tiveres  não lhe ponhas cóm’a ti, 

37. Que nã se percum mulheres  cum'eu perdi por ti. 

 

Variantes da versão impressa no Subsídio: 39. viu; 60. im si. 
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 BF/53 Lemos (1961-1962) 174-175 [Cortes-Rodrigues (1987) 462-463] 

 

NOTA: Reproduzimos por Cortes-Rodrigues (1987) 462-463.  

 

Versão da Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

CRAVO ROSADO 

 

1. Alecrim bateu à porta.  Manjerona: - Quem t'á aí? 

2. - É o cravo rosado,  Sinhóra, mandai-lhe abrir. 

3. - Si ele é o Cravo Rosado, discalça lhe vou abrir. 

4. A sinhóra se discalçada 'tava,  discalça lhe foi abrir 

5. E lhe pegou pela mão  e o levou ao seu candil.  

6. E era meia-noite dada,  outra meia está p'ra vir, 

7. E sem o Cravo Rosado  rumor ninhum dar de si. 

8. - Ó mê Cravo Rosado!  Vira-te cá p'ra mim, 

9. Não temas a minha mãe  qui ela não vem aqui, 

10. Nem temas os mês criados  que  não  passam por  aqui ,  

11. Nem temas o mê marido  que longes terras está daqui. 

12. - Não temo a tua mãe,  qu'eu já com ela vivi, 

13. E nem temo os teus criados, os teus criados são de mim. 

14. Nem temo o tê marido  qui o tens a par de ti. 

15. - Mas s'isto é o mê marido,  que novas o trazem aqui  

16. E ele que me traz a mim?    

17. - Traigo-te vestido de seda,  manto de clamesim,    

18. E traigo-te punhal d'oiro  que foi feito para ti.  

19. Manda avisar tua mãe  que venha punir por ti, 

20. Manda avisar tisoireiro  que toque sinal por ti, 

21. Manda  av isa r  o  cove i ro   que t'aibra a cova sergida, 

22. Quatro frades a levaram,  num esquife de marfim,  

23. Os círios qui alumiavam  eram d'oiro d'alfenim? 

 

Notas de Cortes Rodrigues:  

Variantes da versão impressa no Subsídio: 

2. Manjanera [Esta versão foi recolhida no Norte Grande] 

 

 

 BF/54 Barata (1969) 120 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Montalvão, c. Nisa, d. Portalegre. 

 

XÁCOLA DA MULHER FALSA  

 

1. Estando eu na minha cama no melhor do meu dormir  

2. Quando à porta me bateram.  - Quem será, quem seria? 

3. Se é D. Bernardo Francês minha porta se vai abrir. 

4. Se é outro cavalheiro tire-se já de aí. 

5. - Sou D. Bernardo Francês  tua porta me venham abrir.  
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6. Ao descer da sua escada   apagou-se-lhe o candil 

7. Ao abrir da sua porta  deu-lhe um desmaio e caiu. 

8. O marido como manda  para a sua cama a levou  

9. Com o amor que lhe tinha  de fato a abafou. 

10. Lá por essa noute adiante quando ela entrou em si: 

11. - O que tens Bernardo Francês  o que tens já para aí? 

12. Meia noute é já dada  e tu sem te virares para mim.  

13. Se tens medo às minhas vizinhas  elas não vêm aqui. 

14. Se tens medo às minhas cunhadas  é lugar a que elas não vêm.  

15.  Se tens  medo  ao  meu mar ido ,  longe terra está de aqui,   

16. Balas lhe passem o coração,   má nova me venha a mim.  

17. - Não tenho medo às tuas vizinhas que elas vizinhas são de mim.  

18 .  Não tenho medo às tuas cunhadas  que elas irmãs são de mim 

19. E não tenho medo ao teu marido  que o tens ao pé de ti. 

20. - Pois se ele é o meu marido eu lhe quero mais que a mim. 

21. - Cala-te falsa traidora  que amanhã te darei o fim.  

22. Ele assim que a matou  pôs-se logo a caminhar. 

23. Lá para o meio do caminho  encontrou Bernardo Francês.  

24. - Onde vais Bernardo Francês, onde vais tu já para ai? 

25. - Vou ver a minha Aninha, há dias que a não vejo.  

26. - Tua Aninha já é morta  é morta que eu bem a vi. 

27. - Dá-me os sinais que ela levava   para eu me fiar em ti. 

28.  - Os sinais que ela levava  u  t 'os  dou agora  a t i .   

29. Levava sa i a  de  malha  oleslem (ou olesbem?) de carmezim  

30. Coleiras eram facadas  só ela o causou assim.  

31. S et e  co nd es  a  l ev a ram  cavaleiros mais de mil  

32. Isto do povo miúdo  não tinha cabo nem fim.  

33. A enxada era de prata   o cabo de marfim 

34. Abri eu a sepultura  no centro do seu jardim.  

35. Corre, meu cavalo corre  corre até rebentar 

36. À sepultura da minha Aninha irás tu a descansar 

37. Assim que lá chegou  ele lhe pode falar: 

38. - Os olhos com que te via   já os não tenho de mim.  

39. A boca com que te beijava já de terra a enchi. 

40. Os braços com que te apertava  já os não tenho de mim.  

41. Só te peço que cases  com uma Aninha com'a mim.  

42. Quando vás bradar: Aninha  lembra-te sempre de mim  

43. Que ela morra por homens  como eu morri por ti. 

 

 

 BF/55 Pereira (1970) 243-244 [Galhoz (1987) 279-280] 

 

NOTA: Reproduzimos por Galhoz (1987) 279-280 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Soajo, c. de Arcos de Valdevez, d. de Viana do Castelo. 

 

Informadora: Rosa Enes, 62 anos. 
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D. FRANCISCO (i) 

 

1. - Quem me bat' às mnanhas portas qu' ié nas horas d' ieu drumir? 

2. Se sois bós, ó D. Francisco,  a porta bos bau abrir. 

3. - Sau ieu miesmo, D. Francisco,  as portas me bind' abrir.  

4. Mas ò abrir das mnhas portas,  m' apaganum o candeeiro. 

5. Ieu o agarrei pla mão, lebei-o pró jardim; 

6. Ua cama fiz de rosas, o deitei ò p[pà] de mim. 

7. - Mas qu' ié isto, ó D. Francisco,  qu' ié isto agor' àqui? 

8. Qu' a meia noute stá dada,  tu sem te birares pra mi! 

9. Tu, se tiemes a mieus manos,   stõu in suono a drumir; 

10. Se tiemes a mieu marido,  luonge légua stá de mi, 

11. As balas qui o atrabiessim,  notícia me bienh' à mi. 

12. - Ieu num tiemo a tieus manos  que cunhados sõu de mi, 

13. Nem tiemo a tieu marido  qui o tens ò p [à] de ti. 

14. - Mieu marido, dá-m' a morte  qu' ieu a morte te merci. 

15. - Bau-te dai saia de grama,  cordõu d' oiro gramasi,  

16. E gargantinha coleirada; bós la causastes assi. 

17. - Nõu quieto saia de grama,  cordõu d' oiro gramasi, 

18. Mieu marido, dá-m' a morte qu' ieu a morte te merci. 

19. - Pois, bau-te dai saia de grama,  cordõu d' oiro gramasi, 

20. E gargantinha coleirada; bós la causastes assi.  

       

       Iele matau-a. Depois, pró autro dia, o autro binh' à sabei diela:  

 

21. Ieu bau por aqui abaixo,  co a mnha capa caída, 

22. A sabei a mnh' Aninha,  s'iela ié morta au biba. 

23. - A tua Aninha ié morta,  ié morta qu' ieu bem na bi. 

24. Os sinais qu' iela lebaba,  bo-los digo já daqui:  

25. Lebaba saia de grama, cordõu d' oiro gramasi,  

26. E gargantinha coleirada; bós Ia causastes assi.  

27. - Abança cabalo à friente,  b[à] s' isto ser' àssi. 

       

     Iele, aspois, dízim qui a morta que le falau, mas isso ié que  será ua mintira. Diz: 

 

28. - Prà i ficum triês meninas,  antre mi e antre ti 

29. Nõu le deias bofetadas  que mas nõu diestes a mi. 

 

 

 BF/56 Fontes (1979) 112  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão recolhida no Canadá (Cais do Pico, Ilha do Pico, Açores). 

 

Recitado por Sofia Ribeiro, de 77 anos de idade (20-5-78). 

 

1. - Já é meia-noite passada,  nã te viras para mim? 

2. Se tens medo dos meus criados,  eles nã 'tão por aqui; 

3. se tens medo do meu marido,  longes terras 'tá de mim. 
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4. Vinte garradas e o passem, boas novas venham a mim. 

5. - Nã tenho medo dos teus criados, que eu nunca te os temi; 

6. teme lá teu marido,  que eu 'tou aqui ao pé de ti. 

7. - Se tu és o meu marido,  que é que me trazes para mim? 

8. - Trago-te vestido d'ouro  e capote de cramisinho; 

9. tam'ém te trago punhal d'ouro  p'a o teu peito gentil. 

10. Manda chamar tua mãe  p'ra com ela te perdoares; 

11. manda chamar o tesoureiro,  que te toque os sinais. 

 

E depois ele... Nã sei então o resto. Sei qu'o resto, que vinham do 

enterro, qu'o amante dela que vinha... Ia de carreira. E o coveiro disse-

le qu'ele que ?lã fosse, porqu'ela, que já a tinha enterrado. E ele disse 

que não, que não o acreditava. E ele disse: 

 

12. - Olha, aqui vai a pá da enxada com qu'a terra eu a cobri. 

 

Mas então já tenho tudo muito perdido dessa. 

 

 

 BF/57 Fontes (1979) 112-113  

 

Versão recolhida no Canadá (Santo António, Ilha do Pico, Açores). 

 

 Recitado por Maria Augusta Pimentel, de 73 anos de idade (18-5-78). 

 

13. - Então se é Bernardo Francês,  minha porta vós abris; 

14. se é outro no seu lugar, [………………………..] 

15. minha porta se não abre  a tais horas de dormir. 

16. E depois estava meia-noite a andar e outra por andar 

17. sem o Bernardo Francês nunca p'ra mim se virar. 

18. - Se temes os meus filhos, agora estão a dormir; 

19. se temes o meu marido, longes terras 'ta daqui: 

20. os bichos do mar o comam, essa nova venha a mim. 

21. - Os bichos do mar não o comam, pois o tens ao pé de ti. 

22. - Ai, desgraçada Francisca, que a dormir estava sonhando. 

23. - Cala-te, falsa, lisonjeira, não m'estejas lisonjando. 

24. Trago-te faca de ganga e cotão de mercancia; 

25. trago-te cruais vermelhos para a tua companhia. 

 

 

 BF/58 Fontes (1979) 113-114  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão recolhida no Canadá (Matriz da Ribeira Grande, Ilha de S. Miguel, Açores). 

 

Recitado por Gloriana Pereira, de 72 anos de idade ( 19-5-78). 

 

1. - Ó de ronda, ó de ronda, ó de ronda, quem está aí? 

2. - Se é o Bernal Francês! A porta me venha abrir. 
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3. - Se é Bernal Francês, a porta lhe vou abrir; 

4. Se é outro em seu lugar, nã tem nada que cá vir. 

5. - Eu sou Bernaldo Francês, a porta me venha abrir. 

6. Levantei-me em de ronda, à roda do meu fraldico, 

7. fui à minha chaminé acender o meu candil. 

8. O topo da minha escada meu candil se apagou; 

9. peguei-lhe na sua mão e levei-o p'ó meu jardim. 

10. Lavei-lhe os pés e as mãos co'a i-água do alecrim; 

11. pela água ser cheirosa, também me lavei a mim. 

12. Puxei-lhe roupa lavada, deitei-lho ao par de mim. 

13. Era meia-noite dada,  fia hora para bater. 

14. Que tens, Bernaldo Francês, que nã te viras para mim? 

15. Se tu temes a meu pai, a esta hora não vem cá; 

16. se temes a tua mãe, a esta hora nã vem cá; 

17. se temes os teus irmãos, a esta hora estão dormindo; 

18. se temes a meu marido, lonja terra está de mim. 

 

     O marido estava embarcado. 

 

19. E cem facadas lhe dêem e novas viessem-m'a mim. 

 

     Na cara do marido. E era o marido que 'tava ali. […..] 

 

20. Nã me temo a teu pai, que meu sogro é de mim; 

21. nã me temo da tua mãe, que minha sogra ela é de mim; 

22. nã me temo de teus irmãos, que meus cunhados são de mim; 

23. nã me terno do teu marido, que o tens ao pé de ti, 

24. Ai, se tu és o meu marido, estimo-te como a mim mesma. 

25. - Cale-te, falsa, lisonjeira, sempre me foste fa falsa; 

26. deixa vir amanhã qu'eu vou-te dar que vestir: 

27. vou-te dar gibão de seda, saia de carmesim. 

28. Chama teu pai e tua mãe  p'a te perdoares co'eles; 

29. chama tua vizinhança p'a te perdoares co'eles, 

30. p'a eles nã fazerem aos maridos o que tu fizeste. 

 

     E ela nã, nã chamou ninguém. Veio p'à varanda. 'Tava fazendo lua. E ela 

veio p'à varanda e pegou-se: 

 

31. - Ó lua que vais tan clara, que estás p'amanhacer: 

32. uma triste padecenta,  que vai acabar de padecer. 

 

     Uma triste padecenta? Grande cadela! [……] 

 

33. Para onde vais tu, cavaleiro? Para onde vais tu, sua guia? 

34. - Vou ver a minha amada, qu'há qu'anos eu não a vi! 

35. - Tua amada já é morta, qu'eu a campa le fui abrir, 

36. qu'aqui levo a pá e o sacho que eu fui-la tapar. 

37. - Abre-te, campa de flores, quero minha amada ver; 

38. quero o seu rosto beijar  antes da terra o comer. 

39. - Olhos com que t'eu mirava, já de terra se cobriram; 
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40. o corpinho que tu beijavas, já de terra se cobriu. 

41. Adeus, adeus, meu amor, já estão burlando de mim. 

 

         Já os demónios estão burlando dela, da cova. Ela se não responde mesmo 

assim ainda se salvava. […….] 

 

 

 BF/59 Fontes (1980) 52-53  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão recolhida em New Bedford, EUA (Flamengos, Ilha do Faial, Açores).  

 

Recitado por Isabel Jorgiana Dias, de 74 anos de idade, 13 de Fevereiro de 1978. 

 

1. …………………….    p'ra o jardim. 

2. Lavei os pés e mãos  com a água do alecrim ; 

3. vesti-o de roupa lavada,  deitei-o a par de mim, 

4. - Que tendes, ó Gerinaldo,  que não te viras para 

5. Se temes aos meus pais  eles atam [?] o pão daqui. 

6. - Eu não temo os teus pais,  porqu'eles são uns santos. 

7. - Se temes aos meus irmãos, longes terras estão daqui. 

8. -  Eu não temo os teus ir mãos,  que'eles cunhados são de mim. 

9. o meu marido o que trazes para mim? 

10. - Trago lencinhos de seda,  vestidinhos à carmisim, 

11. um laço para o pescoço,  já que tu o queres assim. 

12. Abre a janela e grita, [……………………….]  

13. grita pelas tuas irmãs, que venham chorar por ti; 

14. que não façam aos seus maridos  o que fizestes a mim. 

15. - Que fazes, ó Gerinaldo,  estas manhãs por aqui? 

16. - Vou ver a minha dama,  qu'há muito qu'eu não a vi. 

17. - A vossa dama é morta,  morta é, que bem na vi; 

18. - aqui trago pá e enxada,  terra dond'eu a cobri. 

19. - Volta, volta, meu cavalo,  ver s'isto é assim ; 

20. vamos ver a minha dama  que morreu por mão de mim, 

21. Ela deitou os braços de fora    ……………….. 

 

 

 BF/60 Gonçalves (1981) 71 

 

Versão de Soeira, c. Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Manuel Alberto Diegues, de 61 anos de idade (7-6-1981). 

 

JOÃO DE FRANÇA 

 

1. Valha-me Nossa Senhora e ò milagroso San Gil! 

2. Que cavaleiro é este  que não me deixa dormir? 

3. - Cavaleiro é João de França, que por qui costuma vir. 

4. - Se tu és João de França,a porta te vou abrir. 
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5. Mas s’é outro cavaleiro já te podes ir daí. 

6. Calçara os seus sapatos acendeu o seu candil; 

7. Baixara escadas abaixo a porta le foi abrir; 

8. Agarrara-lhe pela mão levara-o para o seu jardim; 

9. Lavou-o de pés e mãos com auguinhas d’alecrim; 

10. Levara-o para o seu quarto, deitara-o ao par de si. 

11. Isto era meia-noite sem se virar para mim. 

12. - Que tens tu, João de França, dantes não eras assim? 

13. Tu tens amores em França que le queres mais cá mim! 

14. - Não tenho amores em França que le quero mais cà ti. 

15. - Tu tens medo da justiça? As chaves ei-las aqui. 

16. Se tens medo aos meus criados, andam ao mando de mim. 

17. - Não temo os teus criados, teus criados não vêm aqui. 

18. Se temes o meu marido, longes terras está daqui, 

19. Cabeça tenha cortada que não volte mais aqui. 

20. - Cala-te, perra traidora, que o tens ao par de ti. 

21. - Morte, morte, meus marido, eu a morte te mereci. 

22. Darei-te saia de gala, e jaqueta de carmesim; 

23. Gargantilha de cutelo, tu mesmo causaste assim. 

 

 

 BF/61 Ferré (1982) 160 [NRAM (2008] 294] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do Campo de Cima, c. do Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Filomena de Oliveira, 64 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques, Pere Ferré e Ana Maria Martins, no dia 6/8/81. 

 

1. Quem me bate à minha porta nestas horas de dormir?  

2. É D. Francisco, senhora, que aqui vem p'ra vos servir.  

3. - S'eu soubesse a ser D. Francisco, a porta lhe ia abrir, 

4. lavava-lo em água de rosas, perfumado em alecrim, 

5. dava-lhe camisas alvas, deitava-o a par de mim. 

6. Que tendes, D. Francisco, que não te viras p'ra mim? 

7. Se temes a meus irmãos, não são homens para ti; 

8. se temes a meus pais, também não são homens para ti 

9. se temes a meu marido, longes terras 'tá daqui. 

10. - Não temo a teus pais porque nunca os temi. 

11. Não temo a teus irmãos que não são homens p'ra mim. 

12. Teme tu a teu marido que o tens a par de ti, 

13. - Ai que sonho sonhei eu, nestas horas de dormir! 

14. Matai-me, senhor, matai-me, pois a morte mereci. 

15. Mate-te Deus do Céu que é quem tem poder em ti 

16. - Dá-m'aquela toalha qu’eu mesmo m’afogaria. 

17. - Não, senhora, não, senhora, qu'eu sou caçador real, 

18. caça qu'eu pilho à mão, já não a deito a voar.  

19. - Dá-m'aquele tinteiro junto à minha escrivaninha, 

20. quero escrever a meu pai a morte de sua filha. 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

68 

 

21. - Não, senhora, não, senhora, qu'eu sou caçador gentil, 

22. caça qu'eu pilho à mão, já não a deito a fugir. 

(…)       (…) 

23. Ond'é que vais, covoeiro, com essa pá e enxada? 

24. Vou enterrar Don'Aninas que tu amaste, querida amada.  

25. - Ah! como pode ser isso s'inda ontem de lá vim? 

26. - É verdade, é verdade (...) 

      (...) (...) 

27. Ah! Meu amor da minh'alma, já na inferno caí. 

 

 

 BF/62 Ferré (1982) 160-161 [NRAM (2008] 294-295] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do Campo de Cima, c. do Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Teresa Felicidade Melim, 47 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 

7/8/81. 

 

1. - Quem bate à minha porta estas horas de dormir? 

2. - Senhora, é D. Francisco que vem para vos servir. 

3. -S'ê soubesse a ser Francisco, a porta l’eu ia abrir. 

4. Lavava-me em águas de rasas, outras tantas d'alecrim,  

5. vestia roupa lavada, deitava-o a par de mim. 

6. que é que tens, D. Francisco, que nã te viras p'ra mim? 

7. Ou tens outra dama infância, ou te disseram mal de mim.  

8. - Não tenh'outra dama infância, não tenho senão a ti;  

9. só por causa das más línguas que dizem má de ti. 

10. - Não temas os mês criados que são homens com'a ti. 

11. Não temas a minha mãe qu'é mulher, nã vem aqui. 

12. Nã temas a mê marido, longes terras 'tá daqui.  

13. - Nã temo os tês criados porque nunca os temi. 

14. Nã temo a tua mãe porque nunca a temi, 

15. Nã temas a tê marido porque o tens a par de ti. 

16. - Ah! Que sonho sonhei eu, que sonhei agora aqui, 

17. qu'hoje tinha mê marido, que o tinha a par de mim! 

18. Que me trazes, mê marido, que me trazes para mim?  

19. Vestido de seda lavrada, corpinho de grarmezim, 

20. gargantilha degolada já que tu queres assim. 

21. - Deixai-me, senhor marido, de minha mãe me despedir. 

22. - Bem sabes, mulher, bem sabes, qu'ê sou caçador gentil. 

23. Deixai-me, senhor marido, do padre me confessar. 

24. - Bem sabes, mulher, bem sabes qu'ê sou caçador real; 

25. caça quê tenho à mão, já não a deito a voar. 

        (…)                                          (…) 

26. - Ond'é que vais, cavaleiro, par essa ...................   fora? 

27. Corre, corre, mê cavalo, corre, corre até cansar, 

28. qu'à porta da minh'amada tens ordem de descansar. 

29. Corre, corre, mê cavalo, qu'a nova nã corre assim, 
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30. quero ver a minh'amada qu'há tanto que não a vi.  

31. A tua amada é morta, é morta qu'é bem a vi  

32. qu'o marido a matou, tudo por causa de ti. 

33. Corre, corre, mê cavalo, corre, corre até cansar,  

34. qu'à porta da sepultura tens ordem de descansar. 

35. Ond'é que vais, covoeiro, com essa pá e essa enxada? 

36. Vou enterrar Don'Aninas qu'é morta, é sepultada. 

37. Tem-te, tem-te, D. Francisco, tem-te, tem-te agora aí; 

38. qu'a boca que te beijava já terra eu a enchi; 

39. os olhos que te mirava já de névoa os cobri; 

40. os braças que te abraçava já não os sinto em mim. 

41. Ai, ai, ai que já lá vou; ai, ai, ai que lá caí; 

42. de dia apanho lenha, de noite queimom'a mim. 

 

 

 BF/63  Ferré (1982) 162-163 [Correia (1984) 258-259; NRAM (2008) 297]  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Conceição Góis. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, Pere Ferré 

e Ana Maria Martins, no dia 1/8/81. 

 

1. - Quem bat'à minha parta a tais horas de dromir? 

2. - Senhora, é D. Francisco quem vem para vos servir. 

3. - Se soubesse de ser ele, a porta 1'eu ia abrir; 

4. punha-l'escadinhas d'ouro e dava-l'a mão p'ra subir.  

5. Era meia-noite dada 'tava outra para vir. 

6. - Não me falas, D. Francisco, nem te voltas para mim?  

7. Decerto que te disseram algumas mentiras de mim. 

8. Não me falas, D. Francisco, nem para mim se te viras.'  

9. Decerto que te disseram de mim algumas mentiras, 

10. Não me falas, D. Francisco, tu já nã me queres falar?  

11. Se tens medo dos mês filhos, eles não vão acordar. 

12. Se tens medo das mês irmãos, eles já vão caminhar. 

13. Nã me temo dos tês filhos, ê nunca deles me temi. 

14. Nã me tema dos tês irmãos, nunca deles me temi. 

15. Nã me temo dos tês filhas que não são homens p'ra mim. 

16. Teme-te só que tu tens tê marido ao par de ti, 

17. - Matai-me, senhor, matai-me qu'a morte ê le mereci. 

18. - Que te mate Dês do Céu qu'ê quem tem poder em ti, 

19. - Deixai-me, senhor, deixai-me, da minha mãe despedir. 

20. - Caça que me vem á mão nunca a deitei a fugir. 

21. - Deixai-me, senhor, deixai-me, deixa-m'ir à confissão, 

22. - Nunca deitei a fugir caça, que me vem à mão. 

23. - Nã m'importa morrer da morte qu'eu vou morrer; 

24. pesa-me é mês filhinhos qu'outra mãe não irão ter. 

25. Nã m'importa morrer qu'ê para morrer nasci; 

26. pesa-m'é passar caminho em lugares que nunca vi. 
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        (…)                                 (…) 

27. - Donde vindes, cavaleiro, com essa pá e essa enxada? 

28. É fui enterrar Dan'Aninas que mesma lá foi enterrada.  

29. - Como pudera ser isso qu'inda ontem de lá vim? 

30. - O marido na matou, causa ................. de ti.  

31. - Correi, cavalos, correi, à pressa, não devagar ; 

32. à porta do cemitério os cavalos vão descansar. 

33. Abre-te campa cerrada, quero-me meter em ti, 

34. qu'eu quero lograr carinhos que da minh'amada perdi.  

35. A boca que te beijava já nã tenho em mim. 

36. Os braços que t'abraçavam nã nas tenho agora aqui. 

37. E se tiveres um'amada, chama Aninas com'a mim, 

38. quando chamares por ela para te lembrares de mim. 

39. Ê de dia corto lenha, de noite queimo-a em mim. 

40. Eu agora vou penar para sécula sem fim. 

 

 

 BF/64 Ferré (1982) 163 [NRAM (2008) 298] 

  

Versão do Machico, c. do do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Cristina Franco, 70 anos e Carolina Franco, 60 anos. Recolhida por 

Pere Ferré, no dia 1/8/81. 

 

1. Quem me bate à minha porta a tais horas de dormir? 

2. S’ê soubesse ser D. Francisco, a porta l’ia abrir. 

 

 

 BF/65 Ferré (1982)
 
163-164 [NRAM (2008) 298-299] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Matilde Teixeira, 74 anos. Recolhida por Pere Ferré e Ana Maria 

Martins, no dia 9/8/81. 

 

1. - Quem me bate à minha porta tales horas de dormir?  

2. - Senhora, é D. Francisco que vem para vos servir. 

3. - S'ê soubesse de ser ele, a porta eu ia abrir; 

4. deitava-le escadas d'oiro e dava-lh'a mão pa' subir. 

5. Lavava-o em água de rosas, perfumava-o d'alecrim, 

6. vestia-l'alvas camisas e deitava-o ao par de mim. 

        (…)                         (…) 

7. D. Francisco me nã fala nem se volta para mim; 

8. tem alguma dama infância que lhe diga mal de mim? 

9. E se tu temes dos mês manos qu'inda há pouco foi daqui. 

10. - Nã me temo de tês manos que são homens coma mim. 

11. - Se tu temes de mês filhos qu'eu tenho 'ó par de mim? 
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12. Nã me temo dos tês filhos porqu'eu nunca me temi. 

13. Se tu temes de mê marido, más novas me venh'aqui. 

14. Teme é de tê marido que o tens 'ó par de ti. 

15. Matai-me, senhor, matai-mie qu'esta morte aqui mereci. 

16. - Mate-t'os anjos da Céu qu'é que tem poder em ti. 

       (…)                 (…) 

17. - Donde vindes, covoeiro, co'essa pá, essa enxada? 

18. - Fui enterrar Don'Aninas qu'há pouco foi enterrada. 

19. caixão qu'ela levava era d'ouro e de marfim, 

20. levava vinte e quatro faixas co'as mãos acendi 

21. e levava todo  ....................... que nã tinha conta nem fim. 

22. À pressa, cavalo, à pressa nem muito nem devagar; 

23. à parta do cemitério, espero lá descansar. 

24. À pressa, cavalo, à pressa nem muito nem devagar; 

25. em cima da sepultura, espero de lá parar. 

26. Abre-te, campa sagrada, quero-me meter em ti; 

27. eu quero lograr carinhos, carinhos que lá perdi. 

28. - A boca que te beijava já as minhocas a comi. 

29. Os braços qu'eu t'abraçava já terra têm sobre si. 

30. Os filhos que nós tivemos entre ti e entre mim 

31. manda-nos ensinar pa' padre ................ 

32. qu'as missas qu'eles disserem eles que digam por mim, 

33. que de noite eu agarro lenha e de dia ardo em mim, 

34. e quando tu fores andando e nunca olhes para trás 

35. para nã me veres arder entre almas infernais. 

 

 

 BF/66 Ferré (1982) 164 [NRAM (2008) 298] 

 

Bernal Francês + Frei João + A Aparição 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Isabel Mendonça Baguel, 76 anos. Recolhida por Pere Perré e Ana Maria 

Martins, no dia 9/8/81. 

 

1. - Ah! Quem bate á minha porta a tales horas de dormir? 

2. - Senhora, é D. Francisco ......................... 

3. - Mulher, tu a quem é 'tás dando as tuas falas? 

4. - Ó marido, é o padeiro qu’a mim me vem perguntar 

5. s'amassava pão com leite, se não le deitava água. 

6. Cruel sonho, senhor, sonhei eu agora aqui. 

7. Matai-me, senhor, matai-me, qu'eu a morte vos mereci. 

8. - Mata-te Jesus do Céu que tem poderes em ti, 

9. mas deixa-m'amanhecer, vou tratar de te prevenir. 

10. Vou mandar chamar o teu pai para se vir 'espedir 

11. e mandar chamar os teus irmãos pa' t'ajudar a carpir 

12. e dizer a D. Francisco pa' dizer missas par ti. 

13. - D. Francisco não é padre que diga missas por mi 
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         (...) (...) 

14. - Anda, meu cavalo, anda o que puderes andar; 

15. para a igreja de S. Gil tu p'’ra lá vais descansar. 

16. Viagem de quinze dias, em três dias quero 'dar. 

17. D. Francisco de devoto á cova le foi rezar. 

18. -Vive tu, ó D. Francisco, vive tu qu'eu já morri; 

19. quando tu tiveres uma, chame-s'Ana como mim 

20. pa' quando chamares por ela pa' te lembrares de mim, 

21. qu'agora vou p'ó inferno para sécula sem fim. 

 

 

 BF/67 Ferré (1982) 165 [NRAM (2008) 299-] 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada par Salvina Carvalho Correia, 62 anos. Recolhida par Pere Ferré e Ana Maria 

Martins, no dia 9/8/81. 

 

1. - Oh! quem bate à minha parta nestas horas de dormir? 

2. - Senhora, é D. Francisco qu'aqui está pa' vos servir. 

3. - S'eu sabia de ser esse, eu a porta l’ia abrir; 

4. punha-l'escadinhas d'ouro p'r'ó meu amor a subir; 

5. deitava-le alvos lençóis p'ra comigo ele dormir. 

 

 

 BF/68 Ferré (1982) 165-166 [NRAM (2008) 302-303] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do Porto da Cruz, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada par Matilde Vieira, 78 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, Pere 

Ferré e Ana Maria Martins, no dia 31/7/81 

 

1. - Quem bate à minha porta a tais horas de dromir? 

2. - É D. Francisco, senhora, que aqui vos vem servir. 

3. - S'eu soubesse de ser D. Francisco, a porta 1'eu ia abrir;  

4. lavava-o em água de rosas, perfumava-o em alecrim, 

5. limpava-o numa toalha, deitava-o ao par de mim. 

6. D. Francisco nã me fala nem se vira para mim; 

7. decerto que te disseram, D. Francisco, mal de mim. 

8. Se temes a meu marido, longes terras 'tá daqui. 

9. Se temes a mês irmãos, caminharam agora daqui. 

10. Se temes a mês criados, nã são homens para ti 

11. - Ê nã temo a tês irmãos, nunca deles me temi. 

12. Nã temo a tês criados, nunca deles me temi. 

13. Teme tu a teu marido que o tens a par de ti. 

14. - Ai mau sonho, ai mau sonho, sonhei eu agor’aqui! 

15. Matai-me, senhor, matai-me, qu'eu a morte vos mereci. 
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16. Mate-te Jesus do Céu qu'é quem tem poder em ti. 

17. Que me trazes, mê marido, que me trazes do Brasil? 

18. - Trago-te um punhal de prata par’o teu peito ê abrir. 

19. Nã me mates, mê marido, sem de D. Francisco m'espedir. 

20. - Donde vindes, ó coveiro, que vindes co'a pá e a enxada? 

21. - Eu venho do cemitério qu'enterrei a tua amada. 

22. - Mas como pode ser isso s'inda ontem de lá vim? 

23. - A tua dama é morta, é morta qu'eu bem a vi, 

24. que a matou seu marido, tudo causado por ti. 

25. - Diz-m'os sinais qu'ela era p'ra eu me fiar em ti. 

26. - Só os padres qu'ela levara foram ................... 

27. fora as pessoas miúdas, isso então não teve fim. 

28. - Abre-te, campa real, minh'alma quem ver; 

29. quero-le beijar o rosto, antes da terra a comer. 

30. - A boca qu'ê te beijava já não a tenho em mim 

31. os olhos que te miravam já de neve qu'os cobri; 

32. os braços qu'ê t'abraçava ............ de terra os ........ 

33. Os filhos que nós tivemos entre mim e entre ti 

34. dá-les espadas e cavalas e trai-los a par de mim. 

35. S'algum dia te casares, seja c'uma igual a mim, 

36. que quando dormires com ela tu te lembrares de mim. 

37. - Nã me torno a casar, vou-me meter num convento 

38. ................., e vou dizer missas por ti. 

39. - Nã te metas no convento nem digas missas por mim 

40. qu'agora estou no inferno, meu amor, par via de ti; 

41. e de dia acarto lenha e de noite queima-a em mim. 

 
Variantes da versão recolhida por Pere Ferré, no dia 5/4/87: 8a. a mês irmãos; 

 9. omite; 20-41. omite. 

 

 

 BF/69 Ferré (1982) 166-167 [NRAM (2008) 303-304] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão da Achada da Baixo, Gaula, c. de Santa Cruz, Madeira.  

 

Recitada por Maria Virgínia Freitas, 74 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques, no dia 4/8/81. 

 

1. - Quem bater à minha porta a tais horas de eu dormir? 

2. - Senhora, é o D. Francisco que vem para vos servir. 

3. - S'eu soubera dele ser, a porta lh'ia abrir. 

4. - Se fosse outro, senhora, aqui não tinha que vir. 

5. Senhora, é o D. Francisco que vo-lo mandaste vir. 

6. Peguei nele nos meus braços, levei-a p'r'ó meu jardim,  

7. lavei-o em águas de rosas e outras tantas de alecrim; 

8. vesti-lhe alvas camisas, deitei-o a par de mim. 

9. Era meia-noite dada, meia-noite pervenida: 

10. - O D. Francisco não me fala nem para mim se me vira? 
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11. Se te temes da minha mãe, ela 'ind'agora foi daqui; 

12. se te temes dos meus irmãos, eles hoje não vêm aqui; 

13. se te temes do meu marido, longes terras está daqui. 

14. - Não me tema da tua mãe que é tão boa igual a ti. 

15. Não me temo dos teus irmãos que são homens como a mim. 

16. Se te temes do teu marido aí o tens a par de ti, 

17. - Matai-me, senhor, matai-me, que a morte vo-la mereci.  

18. - Matar-te só Deus do Céu que é quem tem poder em ti, 

19. - Deixai-me, senhor, deixai-me, deixai-m'ir a confessar. 

20. - Eu sou caçador real  ............  

21. caça que me vem à mão, não a deito a voar. 

22. - Deixai-me, senhor, deixai-me, deixai-m'ir a confessar,  

23. - ................. eu sou caçador gentil 

24. caça que me vem à mão, não a deito a fugir. 

25. - O que fazeis, ó D. Francisco, a estas horas por aqui? 

26. - Vou a casa da minha amada, já há dias que não a vi, 

27. - A tua amada é morta, causada por causa de ti, 

28. - Como pode isso ser se 'inda ontem de lá vim?  

29. - Os sinais qu'ela levava eu t'os digo agora aqui: 

30. o caixão em qu'ela ia era de pau de marfim 

31. e as tochas qu'alumiavam, tantas que não tinha fim. 

32. - Donde vindes, covoeiro com essa pá e essa enxada? 

33. - Foi enterrar Dona Ana na cova da consagrada, 

34. - Volta p'ra trás, cavoeiro, com essa pá e essa enxada 

35. e anda-me já mostrar onde Ana está enterrada. 

36. Vou-me p'r'àquela oliveira, onde ela costumava ir 

37. e eu vou chamar Ana, Ana aqui me há-de vir, 

38. - Não tome, senhor, não tome, não tome pavor de mim 

39. que as olhos que te adoravam já não tem vista em si, 

40. Não tome, senhor, não tome, não tome pavor de mim 

41. que a boca que te beijava já não tem sabor em si. 

42. Não tome, senhor, não tome, não tome pavor de mim 

43. que as braços que te abraçavam já não têm valor em si. 

44. ..................... o qu’ eu te peço agora aqui 

45. que as tuas filhas que tu tenhas, que se chamem como a mim, 

46. que quando chamares por elas, sempre te lembres de mim. 

 

 

 BF/70 Ferré (1982) 167-168 [NRAM (2008) 304] 

 

Versão da Corujeira, Faial, c. de Santana, Madeira.  

 

Recitada por Maria Bárbara de Freitas, 80 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques e Ana Maria Martins, no dia 3/8/81. 

 

1. - D. Francisco nã me fala nem se vira para mim, 

2. decerto tem dama infância ou te disseram mal de mim. 

3. Eu não tenho dama infância nem me disseram mal de ti. 

4. -Se tu temes minha mãe, bem amiga é de ti. 

5. Eu não temo tua mãe que foi a que nunca temi, 
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6. - Se tu temes meus irmãos, bem amigos são de ti, 

7. - Eu não temo a teus irmãos que foi a quem nunca temi. 

8. - Se tu temes a meu marido, longes terras 'tá daqui, 

9. má raivinha que o parta qu'ê cá ficarei mais ti. 

10. Eu não temo a teu marido que foi a quem nunca temi; 

11. tu é que deves temer dele que o tens a par de ti. 

12. - Ah! que sonho! Ah! que sonho qu'eu sonhei agora aqui! 

13. Qu'eu sonhei com D. Francisco que o tinha ao par de mim. 

14. Se tu és o meu marido, o que me trazes do Brasil? 

15. Trago-t'um punhal de prata p'ra o teu peito abrir 

16. e pinguinhas d'água rosada do teu peito vai sair.  

 

 

 BF/71 Ferré (1982) 168 [NRAM (2008) 306] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do Curral das Freiras, c. de Câmara de Lobos, Madeira. 

 

Recitada por Maria de Sousa, 50 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 8/6/81. 

 

1. - (...) à porta que são horas de dromir? 

2. Senhora, é São Francisco qu'a senhora mandou vir, 

3. - S'ê cuidasse de ser ele, logo lh'ia abrir a porta; 

4. dava-lhe auguinhas de rosas, perfumadas d'alecrim; 

5. vestia-lhe roupas alvas, deitava-o a par de mim, 

6. D. Francisco, tu nã falas nem te viras para mim; 

7. tens alguma dama infante ou te disseram mal de mim? 

8. Não temas a mê pai rei qu'inda hoje foi daqui. 

9. Nâ temas tu mês irmãos, que nã são homens p'ra ti. 

10. Nã temas tu mê marido, longes terras 'stá aqui. 

11. - É nã tenho dama infante nem disseram mal de ti. 

12. Nã me temo a tê pai rei, dele nunca me temi, 

13. Nã me tema a tês irmãos que não são homens p'ra mim 

14. mas teme hoje a tê marido que o tens a par de ti.  

15. Oh! Que triste sonho era este qu'ê sonhei agora aqui! 

16. A sonhar com D. Francisco que foi homem qu'ê nunca vi, 

17. que me trazes, mê marido, o que me trazes dos Brasis? 

18. Gargantinhas encarnadas qu'hoje vão sair de ti. 

19. - Pa'onde vais, mê cavaleiro, pa'onde vais a andar assim? 

20. - Ê vou ver a rninh'amada qu'inda hoje não a vi. 

21. - A tua amada é morta, é morta qu'eu bem a vi. 

22. Ah! senhor, nã pode ser qu'inda ontem de lá vim. 

23. Se tu quer's os sinais dela, eu tos dou agora aqui. 

24. Trago aqui a pá e a enxada com que de terra eu a enchi. 

25. - Volta, volta, mê cavalo, vamos ver s'isto é assim, 

        (…)               (…) 

26. - D. Francisco, tu nã falas, tu nã te temas de mim. 

27. A boca qu'ê te beijava já de terra eu a enchi; 

28. os braços qu'ê t'abraçava  .................. ; 
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29. de dia procuro lenha pa' de noite queimar em mim 

 

 

 

 BF/72 Ferré (1983) 18-19 [NRAM (2008) 305] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por NRAM (2008).  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão da Serra d' Água, c. de Santana, Madeira. 

 

Recitada por Iria Augusta de Freitas, 74 anos. Recolhida por Pere Ferré, em Novembro 

de 1982.  
 
1. - Quem bateu à minha porta a tales horas de dormir?  

2. - É D. Francisco, senhora, senhora, que o vem ver.  

3. - Se eu soubera dele ser a porta lhe eu ia abrir,  

4. lavava-o em água de rosas, profumava-o com alecrim  

5. e vestia-lhe frescas camisas, deitava-o ao par de mim. 

6. Era meia-noite dada, outra meia para dar,  

7. D. Francisco que me não fala nem p'ra mim se quer voltar. 

8. - Se tu temes meu marido, longes terras foi morar;  

9. se tu temes meus irmãos, ainda agora foram daqui.  

10. - Eu não temo teus irmãos, porqu' eu nunca os temi.  

11. Teme tu a teu marido, qu' o tens agora a par de ti.  

12. - Senhor, que sonho foi este qu' eu sonhei agora aqui?  

13. O (sic) diga-me lá, meu marido, o que me trazeis dos Brasis?  

14. - Gargantilha acoloreida e a saia a cramasis.  

       (…)                             (…) 

15. Ia ver a sua amada, qu' há tempos qu' eu não a vi.  

16. - A tua amada é morta, é morta, qu' eu bem a vi  

17. e quatro condes a levaram todos quatro a par de si.  

18. - Atrás, atrás, meu cavalo, [……………….]  

19. vamos à porta da igreja, quero ver se isso é assim. 

       (…)                             (…) 

20. - Quando casares no mundo, chame-se Ana como a mim;  

21. p'ra quando chamares por ela tu te lembrares de mim.  

22. Quando tu tiveres filhas, leva-as adiante de ti,  

23. que não se percam por homens como li eu perdi por ti.  

 

 

 BF/73 Fontes (1983a) 89-90  

 

Bernal Francês + Frei João + A Aparição 

 

Versão da Urzelina, Ilha de S. Jorge, Açores.  

 

Recitado por Celeste Vitória das Dores, de 46 anos de idade. 7  de  Agos to  de  

1977.  
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1. O cravo bate à porta.  - Manjarona, quem 'ta ai ? 

2. S'é o cravo d'Arrujela  a porta le vou abrir; 

3. s'é outro em seu lugar  eu escuso de lá ir. 

4. Fui à minha cheminé  na roda do meu fraldico 

5. [.............]  acender o meu caudilho. 

6. Ao abrir de minha porta  o caudilho se apagou. 

7. Eu peguei-lhe pela mão,  levei-o para o jardim; 

8. lavei-o de pés e mãos  na água do alecrim; 

9. vesti-le roupa lavada,  deitei-o ao par de mim. 

10. - Já era meia-noite, outra meia para vir, 

11. sem tu, ó Pedro Françoilo, a te virares para mim. 

12. Se tu temes meus irmãos,  são pimpões, não vêm aqui; 

13. se tu temes o pai e mãe  eles não vêm aqui; 

14. se tu temes o meu marido,  longes terras 'tá daqui. 

15. - Eu não temo os teus irmãos, são pimpões, não vêm aqui  

16. eu não temo os teus pais,  que são parentes de mim; 

17. eu não temo o teu marido,  qu'ele está ao par de ti. 

18. - Ai, se és o meu marido,  que trazeis para mim? 

19. - Trago sapato enlustrado, saia de craminsim. 

20. - Ó lua que vais tão alta sem quereres amanhecer 

21. p'ra esta triste, coitada, acabar de padecer! 

22. Alevanta-te, meu marido, pega no cão, vai p'r'à caça; 

23. se comereis essa caça,  ficarei alimentada. 

24. Quando o marido lhe falava  ela muito s'arraiava 

25. com sua meia de seda;  seu sapato l'estralava. 

26. Donde vens, mulher minha, que vens tanto arraiada? 

27. - Venho d'ouvir missa nova,  que me venho consolada. 

28. - Por causa da missa nova  tindes a morte causada, 

29. Deu-le sete facadas no lado do coração. 

30. Quando viu carnes tão belas  rostilhadas pelo chão, 

31. foi coma quem lhe cortassem  as cordas do coração, 

32. - P'onde vais, ó cavaleiro?  Tão furioso vais em ti! 

33. - Vou-me ver a minha amada  que já há tempos não a vi, 

34. - Tua amada já é morta,  que eu morta, que eu bem na vi. 

35. Sete frades a lovavam  numa tomba de marfim; 

36. sete círios l'acenderam,  todos sete eu acendi. 

37. Isto é a pá e a enxada,  terra com que a cobri, 

38. - Vamos para trás, meu cavalo,  vamos ver s'isso é assim, 

39. - Se quando tiveres uma filha,  põe-lhe o nome de mim; 

40. se tiveres uma mulher,  não le queiras mais do que a mim. 

41. Adeus, ó Pedro Françoilo,  eles já 'tão a puxar por mim. 
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 BF/74 Fontes (1983a) 90-91  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão da Beira, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Recitado por Maria Augusta, Barcelos, de 75 anos de idade, Beira, 22 de Julho de 

1977. 

 

1. Alecrim bateu à porta.  - Manjarona, quem está ai? 

2. É o cravo da Rochelle;  senhora, mandai-lh'abrir, 

3. Francisquinha está descalça, descalça lhe foi abrir, 

4. Pegara-lhe pela mão, p'ó seu jardim o lovara; 

5. lavara-lhe pés e mãos na água do alecrim; 

6. o resto que lhe ficara, fazera o mesmo a si; 

7. fizera camas de rosas, deitara-o a par de si. 

8. Era meia-noite em pino  e outra meia para vir, 

9. - E tu, cravo da Rochelle, sem te virares para mim, 

10. Eu não sou o cravo da Rochelle,  porque eu sou o teu marido, 

11. Pois s'és o meu marido, que trazes para me dar? 

12. - Trago-te manto de gana  e saia de cramesi. 

13. - Tu se és o meu marido, que mais trazes p'ra me dares? 

14. - Trago-te um cutelo dourado,  que tu mo merecest'assim. 

15. Ó lua que vais tão clara, que não queres amanhecer, 

16. para um’a pobre, coitada, que vai hoje a padecer. 

17. Q'ando viu o sangue  pelo chão derramado; 

18. - Bem me dizia a minha mãe que não a matasse agora. 

19. Quando viu o sangue pelo chão  num lenço o aparava 

20. [……………… ]  p'ra matar as saudades. 

21. O caixão que le fizera,  cera d'ouro e marfim; 

22. sete padres a lovaro num’a tomba de marfim. 

23. - P'r'onde é qu'ides, cavaleiro,  tão acelerado qu'ides? 

24. - Vou ver a Francisquinha, qu'há seis anos eu nã vi. 

25. - Francisquinha já é morta,  que morreu por a mão de si; 

26. aqui está a pá e enxada  com que de terra a cobri. 

27. - Volta, volta, meu cavalo, vamos ver s'isto é certo. 

28. - Abre-te, campa sagrada, quero ver quem está em ti. 

29. - É a bela Francisquinha, que morreu por a mão de si 

30. - Abra-se a campa, senhora, deite-me aí a par de si. 

31. - Veve, veve, cavaleiro, veve, veve, mais um dia. 

32. Eu peço-te, cavaleiro, que te cases a caminho. 

33. Filha fêmea que tiveres, põe-lhe o nome como o meu; 

34. filho macho que nascer, neja o nome como o teu, 

35. p'ra que se não percam mulheres como m'eu perdi a mim. 
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 BF/75 Fontes (1983a) 91-92  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão da Beira, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Recitado por Maria Pereira da Rosa, de cerca de 60 anos de idade. Beira, 23 

de Julho de 1977. 

 

1. O cravo da Rochela bateu à porta.  - Manjarona, quem está aí? 

2. - É o cravo da Rochela.  Descalça le fora abrir. 

3. Pegara-le pela mão,  levara-o ao seu jardim; 

4. lavara-le os pés e mãos  com água do alecrim; 

5. a pinguinha que ficou também se lavara a si. 

6. Meia-noite andada,  outra meia para vir, 

7. sem o cravo da Rochela  se virar para mim. 

8. - Se têmes os meus vizinhos, agora não vêm aqui 

9. se têmes os meus irmãos,  ind'agora vão daqui. 

10. - Não temo os teus irmãos,  homens que nunca temi. 

11. Se têmes o meu marido,  longes terras 'tá daqui; 

12. balas frias o passem  e nova me virá a mim. 

13. - Nã temes o teu marido, que o tens a par contigo? 

14. - Pois s'és o meu marido, que trazes para mim? 

15. - Trago-te saia de gana, cotão de cramesim. 

16. - S'és o meu marido, que trazes para mim? 

17. - Trago-te cutelo dourado,  que tu o quisest'assim, 

18. - P'ra onde vais tu, cavaleiro, tão pensoso vais em ti? 

19. - Vou ver a bela Aninha,  há tanto que nã na vejo. 

20. - Bela Aninha é morta, é morta, eu bem na vi; 

21. aqui trago pá e enxada   com que de terras a cobri. 

22. - Abre-te, campa dourada,  quero ver quem 'tá em ti. 

23. Sou a bela Aninha, sete i-anos te servi. 

24. Se te tornares a casar,  […………………….] … 

25. filho macho que tiveres,  põe-lhe o nome com'a ti; 

26. filha fêmea que tiveres,  não ponhas o nome com'a mim, 

27. para que nã se perco almas  como eu me perdi por ti. 

 

 

 BF/76 Fontes (1983a) 92-93 
 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Norte Grande, Ilha de S. Jorge, Açores.  

 

Cantado por José Jacinto de Sousa, de 60 anos de idade. Norte Grande, 19 de Julho de 

1977. 

 

1. Ó de casa, ó da rua,  ó da rua, quem está ai? 

2. Eu sou o teu leal francês,  de França venho aqui. 

3. Não tragas candeia acesa,  que são horas de dormire. 
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4. E ele sempre i-a acendeu  e ela li apagou. 

5. Era meia-noite dada,  outra meia para dare 

6. sem o leal francês  para ela se virar. 

7. Se tu têmes os meus irmãos, nã 'tão agora aqui; 

8. se têmes o meu marido  e ele nã 'tá agora aqui. 

9. Nã temo os meus irmãos,  qu'eles meus cunhados são; 

10. nã temo o teu marido, qu'ele está ò par de ti. 

11. - Perdoa-me, ó meu marido,  foi sonho em que sonhei. 

12. Deixa riscar a manhã, vistido te talharei; 

13. talharei-te saias de ganga,  casaco de cramujinho. 

14. Ó lua da madrugada,  nã tardes a amanhãcere, 

15. que esta pobre infelije  sem ver o sol vai morrere. 

16. Sete círios acendidos, fui eu quem los acendi; 

17. sete frades a levaram num esquife de marfim. 

18. - Donde vem o leal francês? Tão suspenso vem em si! 

19. - Eu vou ver a minha amada, há tempo que a não via. 

20. - Sua amada já morreu,  já morreu, qu'eu bem na vi; 

21. já trago pá e enxada,  terra com que a cobri. 

22. - Bolta, bolta, ó meu cavalo,  vamos ver s'isto é assim. 

23. Eu hei-d'ir a uma igreja  muito maior que a mim. 

24. Chegou lá e vejo vire o polvídio ouço [?] a mim. 

25. - Nã te fujas, leal francês,  nã te fujas tu de mim. 

26. Boca com que te beijava  ê já de terra a enchi; 

27. braços com qu'eu te abraçava já força nã têm em si; 

28. vai viver, meu namorado,  vai viver, qu'eu já morri. 

29. se amares outra mulher  não le queiras como a ti; 

30. filhos que delas criares  nã le queiras como a ti. 

 

 

 BF/77 Fontes (1983 b) 78-79 [Correia (1984) 259-260]  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão recolhida em San Diego, Califórnia, EUA (Santa Bárbara das Ribeiras, Ilha do 

Pico, Açores). 

 

Recitado por Maria Isabel Tomé, de 60 anos de idade, no dia 11 de Abril de 1975. 

 

FRANCISQUINHA, FRANCISQUINHA 

 

1. - Francisquinha, Francisquinha, Francisquinha, meu amor. 

2. Mas ao descer da escada  apagou-se o candeeiro. 

3. - Eu peguei-le pel'um braço, levei-o ao meu jardim; 

4. eu lavei-le a cara com rosas  e os pés com alecrim; 

5. vesti-le roupa lavada  e deitei-o a par de mim. 

6. Era meia-noite andada  sem ele se virar para mim. 

7. - Se tu és o meu marido, marido, que é que me trazes? 

8. - Trago-te saia de seda, um várgio da carmesim, 

9. gargantilha e um cutelo, pois tu o mereceste assim. 

10. - Ah lua que vais tão alta sem querer amanhacer; 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

81 

 

11. coitada a pobre desgraçada, tanto tem que padecer. 

12. Manda chamar tua mãe, que venha chorar por ti; 

13. manda dizer ao tisoureiro que toque sinal por ti; 

14. manda dizer ao coveiro qu'abra a campa para ti. 

15. - Onde vais tu, cavaleiro?  Furioso vais em ti. 

16. - Vou-me ver a minha dama, qu'há que tempos não a vi 

17. - A tua dama já é morta, é morta, que eu bem a vi; 

18. aqui vai a pá, enxada, terra com qu'eu a cobri. 

19. Padres que a acompanharam, nunca tanto padre vi; 

20. cera que a alumiou, nunca tanta cera vi. 

21. Lovava trajes de seda, um várgio de carmesim, 

22. A gargantilha e um cutelo, pois ela o mereceu assim. 

23. - Anda, volta, meu cavalo, vê se isto é assim. 

24. Antrando pelo adro dentro, começando de chorar: 

25. - Abre-te campa de flores, eu quero-e lançar em ti; 

26. Vou vender o meu cavalo, já nã me tiras daqui; 

27. ‘tou metida no inferno para sécula sem fim 

 

 

 BF/78 Fontes (1983 b) 79-80 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão recolhida em Manteca, Califórnia, EUA (Ponta Ruiva, Ilha das Flores, 

Açores). 

 

Recitado por Maria Luisa Freitas, de 69 anos de idade, no dia 27 de Dezembro de 1970. 

 

1. [………………. ]    - Francisquinha, Francisquinha, 

2. abre-me a tua porta,  ò a tua janelinha. 

3. - Se é o conde d'Afrançoira,  a porta lhe vou abrir; 

4. se é outro no lugar dele,  são horas de ir dormir. 

5. Ao abrir a sua porta  o seu candeeiro lh'apagou; 

6. lhe pegara pelo braço,  ao seu quarto a levou. 

7. Quando chegaram ao quarto,  nem um nem outro falou. 

8. - Não temes é os meus filhos,  foi coisa que nunca tive; 

9. não temes o meu marido,  longes terras está daqui; 

10. as más mouras o retalhem  e nova me tragam a mim. 

11. - Teme tu o teu marido,  que o tens ao pé de ti. 

12. - Mata, mata, meu marido,  que há tanto eu tenho merecido. 

13. - Não te mato, mulher minha;  mas antes de amanhecer 

14.  eu hei-de talhar um corpete,  uma saia de cambraia 

15. [……………………]  e um cotão desfalecido. 

16. Ó lua, que assim vais alta,  que não queres amanhecer, 

17. p'ra esta triste, coitada,  acabar de padecer! 

18. - Fora chamar o coveiro  e uma moeda lhe dei 

19. para ele a ir enterrar  ao pé do seu limoeiro. 

20. - P'ra onde vais, ó cavaleiro,  que tanto intento em ti? 

21. Eu vou ver a minha dama,  que há tanto que eu não a vi. 

22. Tua dama já é morta,  que eu morta bem na vi; 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

82 

 

23. olha a pá e a enxada, terra com que a cobri. 

24. Volta, volta, meu cavalo,  vamos a ver se é verdade. 

25. Abre-te, sepultura regrada,  quero-me encerrar em ti. 

26. - Veve, veve, ó cavaleiro,  veve tu, que eu já morri; 

27. a mulher que tu tiveres  não lhe queiras mais que a mim; 

28. arreda, arreda, cavaleiro,  que ele já puxa por mim: 

29. os diabos do inferno para séculos e sem fim. 

 

 

 BF/79 Campos/Almeida Fernandes/R. Pereira (1985) 138-139 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Mondim de Cima, c. de Tarouca, d. de Viseu. 

 

ONDE BAIS, BERNARDO FRANCÊS? 

 

Um homem foi para o Brasil e deixou ficar a mulher na terra. Escrevia-lhe, mas 

não recebia resposta. É que ela tinha arranjado um amigo e por isso se desinteressara 

dele. 

Por artes do diabo, o marido apareceu uma noite na terra e foi à porta bater. A 

mulher julgou tratar-se do amigo que já há uns dias não aparecia: 

1. Um batoque, dois batoques, ula, ula, quem 'stá lá? 

2. S'é Bernardo Francês a porta le bou abrir. 

3. Agora s'é mais que oitro, bem se pode daí ir. 

Dirigiu-se para aporta com uma candeia acesa. O homem soprou e apagou a luz, 

mal ela abriu a porta: 

4. Menina não se consuma, eu às escuras sei ir(e). 

O homem deitou-se em silêncio. A mulher estranhou: 

5. Era meia-noite em ponto  sem te birares p'ra mim.  

6. Que tens, Bernardo Francês,  que tens tu agora aqui? 

7. Se tens medo à meu marido, ele 'stá longe de mim. 

8. Eu o beija de lá cair daquelas torres mais altas. 

 

9. Respondeu-lhe então o homem: 

10. Deixa tu bir a manhê, deixa bir claro dia. 

11. Te darei saia de grama, colete carmesim. 

12. Gargantinha de cutelo, que bós causásseis assim. 

Degolou-a e foi-se embora. Chegado a meio do caminho encontrou Bernardo 

Francês: 

13. Onde bais, Bernardo Francês, onde bais agora qui? 
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Respondeu-lhe ele, sem o reconhecer: 

14. Bou ber à minha amada qu' há dias que num a bi. 

O justiceiro atalhou: 

15. A tua amada é morta, [e] é morta qu' eu bem nas bi.  

16. Os sinais qu' ela lebaba, eu tos conto agora aqui. 

Matou Bernardo Francês e espantou-se de novo para o Brasil.  

Os intermédios explicativos devem ter correspondido a estrofes 

desconhecidas.  

 

 

 BF/80 Ferré (1987) 64-65 

 

Versão de Monsanto, c de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Hermínia Soares, 68 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 

17/10/1983. 

 

1. Quem bate à minha porta às horas de dormir? 

2. Se é Bernardo Francês as portas vou abrir. 

3. - É Bernardo Francês, minha senhora, as portas venha abrir. 

4. Ao abrir da porta apagou-se o candil, 

5. ao deitar da cama arredou-se o fraldil. 

6. - Que é isso, Bernardo Francês, que é isso que vai em ti? 

7. Vai dando a meia-noite sem te virares para mim. 

8. Tens medo aos meus cunhados? Foram embora de aqui. 

9. Tens medo ao meu marido? Ele longe está de mim. 

10. Lá o cativam, o cativam os moiros, más novas me venham a mim. 

11. - Não tenho medo aos teus cunhados, também são por mim. 

12. Não tenho medo ao teu marido, perto o tens de ti. 

  (……)                                 (......) 

 

 

 BF/81 Fontes I (1987) 341-342  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Gimonde, c. de Bragança, d. de Bragança.  

 

Recitado por Ana Gouveia, de 62 anos de idade, 20 de Julho de 1980 (AB630). 

 

1. - Quem bate à minha porta,  ó quem bate, ó quem está ai? 

2. - João de França, sou, senhora,  a porta me vem a abrir. 

3. Se tu és João de França,  a porta te vou a abrir; 

4. s'és outro cavaleiro,  já te podes despedir. 
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5. - Sou, sou o João de França,  a porta me vem a abrir. 

6.  Ao baixar a minha escada  descalçou-se-me um bètim; 

7. ao abrir a minha porta  apagou-se-me o candil. 

8. Agarrera-a por um braço,  deitera-o ao par de mim. 

9. Era meia-noite em ponto  sem se virar para mim. 

10. - Tu que tens, ó João de França,  que tu não eras assim? 

11. Se tens medo aos meus criados,  olha que não estão aqui; 

12. se tens medo aos meus filhos,  não são homens paia ti; 

13. se tens medo ao meu marido,  longes terras está daqui. 

14. Não tenhas medo aos teus criados,  qu'os teus criados são de mim; 

15. não tenhas medo aos teus filhos,  qu'os teus filhos são de mim; 

16. - Não tenho medo ao teu marido,  que o tens ao par de ti. 

17. - Se tu és o João de França,  triste, coitada de mim. 

18. Deixa vir a manhãninha,  que me quero confessar. 

19. Os sinais que tu levas,   já tos digo agora aqui: 

20. Levarás saia d'holanda,  camisa de carmesim, 

21. gargantilha encarnada  na ponta do meu espadim. 

22. - Que fazes, ó João de França,  que fazes agora aqui? 

23. Vou a ver a minha amada,  dias há que não a vi. 

24. - A tua amada é morta, é morta,  que eu bem na vi; 

25. se não queres que te faia o mesmo,  retire-te-me já daqui. 

26. - Diz-me as sinas que levava, para m'eu fintar em ti. 

27. Levava saia d'holanda,  camisa de carmesim, 

28. gargantilha encarnada  na ponta do meu espadim. 

29. - Anda, i-anda, meu cavalo,  vamos a ver s'era assim. 

30. Abre-te, campa sagrada,  minha amada quero ver, 

31. que le quero dar um beijo  antes da terra a comer. 

32. - Se tiveres algua filha,  põe o nome como a mim; 

33. quando chamares por ela,  te lembres de mim. 

34. Que não endoideça por homes  como eu endoideci por ti. 

 

Variantes: 20a L. camisa. — 33 Omitido. 

 

 

 BF/82 Fontes I (1987) 342  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Guadramil, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Mariana Preto, de cerca de 75 anos de idade, 18 de Julho de 1980 

(5A831). 

 

Bernal Francês (í)  + A Aparição (í) 

 

1. Quem bateu à minha porta,  quem bateu, quem está ai? 

2. Se é o amado Francisquinho, a porta le vou abrir; 

3. se é outro cavaleiro,  embora se pode ir. 

4. A minha porta não se abre  mentes eu esteja a dormire. 
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     Matou-a. 

 

5. - Levava saia de creme,  casaco de cremesim; 

6. o cinto que a apertava  era d'ouro e marfim. 

7. Das ganetes degolado,  pois tu lo causaste assim. 

8. Marcha, marcha, meu cavalo,   o que puderes trotare; 

9. à porta do cemitério, ali hás-de descansar. 

10. Fala-me tu, amada minha,  fala-me, qu'estou aqui. 

11. - Como queres que t'eu fale?  Já sou morta, já morri. 

 

 

 BF/83 Fontes I (1987) 342-343  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Varge, c. de Bragança, c. de Bragança. 

 

Cantado por Delfim Costa, de 60 anos de idade. 17 de Julho de 1980 (3A+014). 

 

Bernal Francês (í) + A Aparição (í) 

 

1. - Quem bate à minha porta,  quem bate, quem está aí? 

2. S'é o amado Francisquinho,  a porta lhe vou a abrire; 

3. se é outro cavalheiro, da porta já se pod'ire. 

4. Ao levantar da minha cama  rompeu-se-me o meu faldile; 

5. ao abrir a minha porta   apagou-se-me o meu candile. 

6. Agarraram-me nos braços,  levaram-me p'r'ó jardim. 

7. Estando eu no meu jardim,  lindos cheiros apanhando, 

8. vi passar um rondadore  numa guitarra tocando. 

9. - Tu que fazes, ó rondadore,  tu que fazes por aqui? 

10. - Eu nã sei da minha querida amada Aninhas,   já há dias que a não vi. 

11. Minha amada Aninhas já morreu,  já morreu e eu bem na vi; 

12. as sinas que ela levava  vou-tas já dizer a ti: 

13. Lovava saia da greme,   camisa de cramesim, 

14. guergoleta degolado,  tu lho causastes assim. 

15. - Marcha, marcha, o meu cavalo,  aquilo que puderes marchare; 

16. à igreja de S. Jorge  lá havemos d'ir descansare. 

17. Abre-te, campo de rosas,  minha amada eu quero vere; 

18. eu quero falar com ela  i-antes da terra a comere. 

19. Fala-me, ó minha amada,  fala-me, que eu estou aqui. 

20. - Como queres que eu te fale?  Já estou morta, já morri. 

21. Só te peço um favore: [ ............ ..............] 

22. E à mulher com quem casares, que lhe chames com'a mim, 

23. e os filhos que tu tiveres,  que lhe chames como aos meus, 

24. p'ra quando chamares por eles,  te lembres dos teus e dos meus. 

25. Quando fores à igreja leva-os diante de ti; 

26. e não se percam por homens como eu me perdi por ti. 
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 BF/84 Fontes I (1987) 343-344 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Varge, c. de Bragança, c. de Bragança. 

 

Cantado por Angelina Francisca Vaz, de 58 anos de idade. 17 de Julho de 1980 

(3A941). 

 

Bernal Francês (í) +A Aparição (í) 

 

1. - Quem bate à minha porta,  quem bate, quem está ai? 

2. S'é o amado Francisquinho,  a porta lhe vou a abrir; 

3. s'é outro cavalheiro,  da porta já se pod'ir. 

4. Ao levantar da minha cama  rasgara-se o meu faldril; 

5. ao abrir a minha porta   apagaram-me o candil. 

6. Agarrara-me nos braços,  levara-me para o jardim. 

7. Era meia-noite em ponto  sem te tu virares p'ra mim. 

8. Estando eu no meu jardim,  um lindo cheiro apanhando, 

9. vi passar o rondador numa guitarra tocando. 

10. Tu que fazes, rondador,  tu que fazes por aqui? 

11. - A saber de minha amada Aninhas, já há dias que a não vi. 

12. -Tua amada Aninhas já morreu,  já morreu e eu bem a vi. 

13. Lovava saia de creme,  camisa de cremesim, 

14. guergoletas degolado,  tu lo causaste assim. 

15. - Marcha, marcha, meu cavalo, o que puderes marchar; 

16. à igreja de S. Jorge  lá iremos descansar. 

17. Abre-te, campa de rosas,  minha amada quero vere; 

18. eu quero falar com ela  i-antes da terra a comer. 

19. Fala-me, ó minha amada,  fala-me que eu estou aqui. 

20. - Como queres que eu te fale?  Já estou morta, eu morri. 

21. Só te peço que te cases,  que não voltes mais aqui, 

22. e a mulher com quem casares  que le chames como a mim, 

23. p'ra quando chamares por ela,  te lembres dela e de mim. 

24. E aos filhos que tu tiveres,  que le chames como aos meus, 

25. p'ra quando chamares por eles  te lembres os teus e dos meus. 

26. Adeus, ó minha amada,  já de ti não quero mais; 

27. já me deixastes a mim sozinho  e a teus pais e aos teus filhos mais. 

 

Nota: 14a Com a ajuda dum homem 

 

 

 BF/85 Fontes I (1987) 344-345  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Alvaredos, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Cândida Fernandes, de 45 anos de idade. 17 de Agosto de 1980 

(33B211). 
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Bernal Francês (í) + A Aparição (í) 

 

1. - Quem é que bate à porta e quem é que vem aí? 

2. - Cravo é, minha senhora,  rosa branca, venho aqui. 

3. Minha porta não se abre  a esta hora por aqui. 

4. - Se me não abres a porta,  morro a chorar aqui. 

5. Levantou-se a abrir a porta,  foi passear ao jardim; 

6. Lavou-se com água de rosas, fez as camas d'alecrim. 

7. Estiveram até meia-noite  sem olhar um para si. 

8. Se tens medo aos meus criados,  as chaves tenho-as aqui. 

9. - Não tenho medo a teus criados, que também andam para mim; 

10. tenho medo a teu marido,  se o trazes por aqui, 

11. - Meu marido não está cá,  anda cá para o Brasil; 

12. cem balas le por lá matem,  novas me venham a mim, 

13. - Cem balas o lá não matam, que o tens ao par de ti. 

14. - Valha-me Deus com tal sonho,  qu'o sentido era em ti! 

15. - Cala-te lá, ó traidora,  não t'estejas a encobrir; 

16. quando vier a madrugada  eu te darei que vestir. 

17. Quando veio a madrugada  matou-a, foi passear ao jardim, 

18. Viu vir um cavaleiro  a direito para si, 

19. - Bom dia, ó cavaleiro;  a esta hora por aqui? 

20. - Venho ver a minha amada, há dias que eu a não 

21. - Tua amada já morreu,  triste, coitado de ti; 

22. sete condesas levava e outras sete iam assim. 

23. - Ond'ela foi enterrada?  - No largo de S. Joaquim; 

24. o manto que ela levava  era d'ouro e de marfim. 

 

 

 BF/86 Fontes 1 (1987) 345-346 [Caufriez (1998) 214-215]  

 

Versão de Nuzedo de Cima, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Florinda dos Santos Rodrigues, de 63 anos de idade, 13 de Agosto de 1980 

(31B411). 

 

Bernal Francês (l) + Claralinda (polias.) 

 

1. - Valha-me Nossa Senhora  e o milagroso S. Gil; 

2. oh, que cavalheiro é este  que me não deixa dormir? 

3. Eu sou o João de França,  qu'aqui ficara de vir, 

4. - Pois se tu és o João de França,  as portas te vou abrir, 

5. Chegou ao meio da escada,  apagou-se-lhe o candil; 

6. agarrara-o pela mão  e ajudara-o a subir. 

7. - Tu que tens, ó João de França?  A tantos não eras assim, 

8. Meia-noite vai passada  sem te virares para mim. 

9. Se tens medo aos meus criados,  não são homens para ti, 

10. e se tens medo ao meu marido,  longes terras está daqui. 

11. - Não tenho medo aos teus criados,  que me querem mais que a ti, 

12. e não tenho medo ao teu marido,  que o tens ao par de ti. 

13. - Morte, morte, meu marido, morte, que eu bem ta mereci. 
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14. - Mas eu aqui não te mato,  que te mate quem te criou; 

15. vou-te levar a casa do teu pai,  a ver que filha me dou. 

16. Deixa vir a manhãzinha,  que negra será para ti; 

17. vou-te levar a casa dos teus pais,  a ver que filha me dou. 

18. - Desculpa ter o meu pai  o mal que a filha causou. 

 

Variante: 9a a. teus c. 

 

 

 BF/87 Fontes I (1987) 346  

 

Versão de Angueira, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Afonso Fernandes, de 37 anos de idade. Águas Vivas (c. de 

Miranda do Douro), 28 de Julho de 1980 ( 14A981). 

 

1. - Ó quem bate à minha porta,  ó quem bate, ó quem está aí? 

2. - Abra-m'a porta, morena,  que João de França está aqui. 

3. Se tu és João de França,  a porta t'eu vou abrire; 

4. se és outro cavalheiro,  já te podes despedire. 

5. Ao abrir a sua porta  apagou-se-lhe o candil; 

6. ao subir a sua escada descalçou-se-lhe um botil. 

7. Agarrou-o pela mão, levou-o para o seu jardim; 

8. lavou-lhe os pés e as mãos  co'a água do alecrim. 

9. Tu que tens, João de França, pois tu não eras assim? 

10. Já vai dar a meia-noite  sem te virares para mim. 

11. Se tens medo aos meus criados,  a esta hora não vêm aqui; 

12. se tens medo ao meu marido, já na guerra o perdi. 

13. Não tenho medo de teus criados,  que criados me são a mim, 

14. nem tenho medo a teu marido,  que está ao lado de ti. 

15. Cala, cala, maridinho,  qu'isto é o modo d'eu sonhare. 

16. Deixa vir a manhãzinha,  vais levar que contare. 

             ……………..      …………………………… 

 

 

 BF/88 Fontes I (1987) 346-347  

 

Bernal Francês + A Aparição 

Versão de Constantim, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Recitado por Isabel Maria Campos, de 58 anos de idade. 27 de Julho de 1980 

(12B008). 

 

Bernal Francês (í) + A Aparição (í) 

 

1. - Ó quem bate à minha porta,  ó quem bate, á quem está aí? 

2. São rosas, minhas senhora,  cravos lhe trago aqui. 

3. Se tu és João de França,  a porta te vou abrir; 

4. s'eras outro cavalheiro,  já te posso despedire. 
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5. - Abre-m'a porta, ó Helena,  que João de França está aqui. 

6. - Ao abrir a sua porta apagou-se-lhe o candil; 

7. ao subir uma escada  descalçou-se-lhe um botim. 

8. Agarrou-o pela mão,  levou-o para o seu jardim; 

9. lavou-lhe pés e mãos com a i-água d'alecrim; 

10. agarrou-o pela mão,  deitou-o a par de si. 

11. - Tu que tens, João de França,  pois tu não eras assim? 

12. Já vai dar a meia-noite  sem te virares para mim. 

13. Tu tens medo aos meus criados?  Meus criados não vêm aqui. 

14. Ou tens medo ao meu marido?  Já na guerra o perdi. 

15. - Não tenho medo aos teus criados,  que teus criados são de mim, 

16. nem tenho medo ao teu marido,  que o tens ao par de ti. 

17. - Cala, cala, maridinho,  qu'isto é modo d'eu sonhare. 

18. - Deixa vir a manhãzinha,  que vais a levar que contate. 

19. Ele pegou no seu punhal,  tratou logo de a matare, 

20. e subiu no seu cavalo,  à guerra foi batalhare. 

21. Quando ia no meio do caminho  João de França encontrou. 

22. - Onde vais, João de França, com teu cavalo a correre? 

23. - Vou a vere a minha amada, já há dias que a não vi. 

24. - Tua amada já é morta,  é morta, que eu bem na vi. 

25. - Diz-m'as senhas que levava,  para m'eu fintar em ti, 

26. - Levava saia de seda,  casaco de carmesim, 

27. o cabelo bem trançado,  porque ela o pediu assim. 

28. - Seje morta ou seje viva,  eu a vê-la quero ire, 

29. Abre-te, ó campo sagrado,  que eu me quero lá metere; 

30. levastes a minha amada,  deixai-me ao menos vere, 

31. João de França, se te casares, casa-te em Vila d'Oím, 

32. com a filha do Pratèro,   que se chama Beatriz. 

 

 

 BF/89 Fontes I (1987) 347-348 

 

Bernal Francês + A Aparição 

Versão de de Vila Chã da Braciosa, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança.  

Recitado por Justina Rosa Alves, de 53 anos de idade. Granja (c. de Miranda do 

Douro), 28 de Julho de 1980 (13B875). Os vv. 11-14 foram recitados depois 

(13B925). 

 

Bernal Francês (í) + A Aparição (í) 

 

1. - Ó quem bate à minha porta,  ó quem bate, ó  quem está aí? 

2. - São cravos, minha senhora, rosas le trago aqui. 

3. - Se tu és João de França,  a porta t'eu vou a abrir; 

4. se tu és outro cavaleiro,  já te podes despedire. 

5. Ao entrar da sua porta  apagou-se-le o candil; 

6. ao subir da sua escada   descalçou-se-le um botil, 

7. Agarrou-o pel'um braço,  levou-o para o seu jardim; 

8. lavou-le os pés e as mãos  co'a i-água do alecrim. 

9. - Se tu és João de França,  pois tu não eras assim; 
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10. já vai dar a meia-noite   sem te virares para mim. 

11. Ò tens medo aos meus criados?  Meus criados são de mim; 

12. ò tens medo ao meu marido, que eu na guerra o perdi? 

13. - Nem tenho medo aos teus criados,  teus criados são de ti, 

14. nem tão-pouco ao teu marido,  que o tens ao pé de ti. 

15. - Cala, cala, maridinho,  isto é modo de sonhare, 

16. - Deixa vir a manhãzinha,  que vais levar de contare. 

17. - Corre, corre, meu cavalo,  depressa, não devagar, 

18. que durante set'horas sete léguas tens qu'andare. 

 ............ ............ 

 

Variantes: 6a Levou-o p'r'ó seu já… - 9a Era... - 16b qu'há-des 1. - 18a s. léguas.- 18b 

duas, dèze. 

 

 

 BF/90 Fontes I (1987) 348-349 [Armistead/Fontes (1998) 72-73 e 300]  

 

Bernal Francês + A Aparição 

Versão de S. Pedro da Silva, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança.  

 

Recitado por Arminda Rosa Teixeira, de 62 anos de idade, natural de Buenos Aires, 

Argentina, veio para Portugal com 6 anos. 28 de Julho de 1980 ( 14A348). 

 

Bernal Francês (i) A Aparição (í) 

 

1. - Quem bate à minha porta,  quem bate, quem está aí? 

2. - São cravos, minha senhora,  rosas lh'eu trago aqui. 

3. - Se tu és o João de França,  a porta t'eu vou a abrire, 

4. mas s'és outro cavalheiro,  já te vou a despedire. 

5. - Abre-m'a porta, ó Helena,  o João de França está aqui. 

6. Ao abrir da sua porta apagou-se-lhe o candil. 

7. Agarrou-o pelas mãos,  foi levá-lo ao seu jardim; 

8. lavou-o de pés e mãos com a i-água do alecrim; 

9. agarrou-o pelos braços,  foi deitá-lo a par de si. 

10. - Tu que tens, á João de França,  tu que tens, que não eras assim? 

11. Já vai dar a meia-noite  sem te virares para mim. 

12. Se tens medo a meus criados, meus criados são de mim; 

13. se tens medo a meu marido,  eu na guerra o perdi. 

14. - Não tenho medo a teus criados,  teus criados são de mim, 

15. nem tão-pouco ao teu marido, que o tens ao par de ti. 

16. - Cala, cala, maridinho,  isto é rir e é sonhare. 

17. - Deixa vir a manhãzinha,  vais levar que contare. 

18. Agarrou no seu punhal,  logo tratou de a matare. 

19. Subiu-se em seu cavalo,  à guerra foi batalhare. 

20. Lá no meio do caminho  João de França encontrou. 

21. - Donde vais, ó João de França,  donde vais agora aqui? 

22. - Vou a ver a minha amada,  já há dias qu'eu não a vi. 

23. -A tua amada é morta,  é morta, que eu bem na vi. 

24. - S'a minha amada é morta, que senhas me dás a mim? 
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25. Levava a saia de seda, casaco de carmesim, 

26. o cabelo entrançado,  pois ela o pediu assim. 

27. - Anda, cavalo, anda  até chegares à minha amada. 

28. - Abre-te, campa sagrada,  qu'a minha amada quero vere; 

29. dá-me cá esses teus braços  antes da terra te comere. 

30. - Os braços com que t'abraçava  já na terra os estendi, 

31. os lábios com que te beijava  já na terra os perdi. 

32. - Se chegares a ter outra amada,  não lhe faças como a mim; 

33. que não se perca por homens como eu me perdi por ti. 

 

 

 BF/91  Fontes 1 (1987) 349-350  

 

Bernal Francês + A Aparição 

Versão de Avelanoso, c. de Vimioso, d. de Bragança.  

Recitado por Aurora Celeste Campos, de 73 anos de idade.), 31 de Julho de 1980. 

(18A025). 

 

Bernal Francês (i) A Aparição (i) 

 

1. Ó quem bate à minha porta,  ó quem bate, quem está aí? 

2. - São cravos, minha senhora, rosas le trago assim. 

3. Se tu és João de França,  as portas te vou a abrire, 

4. e s'és outro cavalheiro,  já te podes despedira. 

5. - Abre-m'as portas, Helena,  João de França está aqui. 

6. Ao abrir a sua porta  apagou-se-le o candil; 

7. ao subir a sua escada descalçou-se-le um botil. 

8. Agarrou-o pela mão,  levou-o ao seu jardim; 

9. lavou-le os pés e as mãos  co'a i-água do alecrim; 

10. levou-o p'r'à sua cama,  deitou-o ao par de si. 

11. - Pois que tens, João de França,  pois tu não eras assim? 

12. Já vai sendo meia-noite  e sem te virares para mim. 

13. Tens medo a meus criados?  Eles não estão agora aqui. 

14. Tens medo a meus irmãos?  Eles não estão agora aqui. 

15. Tens medo ao meu marido?  Eu na guerra o perdi. 

16. - Nem medo a teus criados,  que eles criados são de mim; 

17. nem medo a teus irmãos,  que eles cunhados são de mim; 

18. nem medo ao teu marido,  que o tens ao par de ti. 

19. - Cala, cala, maridinho,  que isto é modo de sonhar. 

20. - Deixa vir a manhanita,  que há-des levar que contar: 

21. Levarás saia d'holanda,  roupinha de carmesim, 

22. irás em esquife dourado,  varandilhas de marfim, 

23. gargantilhas encarnadas,  vós as causásteis assim. 

24. Puxou pelo seu alfange,  tratou de a matare. 

25. Montou-se no seu cavalo,  à guerra foi batalhare. 

26. Lá no meio do caminho  o João de França encontrou. 

27. - Onde vais, João de França,  com teu cavalo a fugire? 

28. - Vou a ver a minha amada,  dias há que a não vi. 
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29. - Tua amada já é morta,  é morta, que eu bem na vi. 

30. - Dá-me as senhas que levava,  para m'eu fintar em ti. 

31. Levava saia d'holanda,  casaco de carmesim, 

32. ia em esquife dourado,  varandilhas de marfim, 

33. gargantilhas encarnadas,  vós as causásteis assim. 

34. - Adiante, adiante, cavalo,  depressa, sem demorar, 

35. que à cova da minha amada  nos vaiamos d'ir a dare. 

36. - Abre-te, terra sagrada,  que me quero lá metere; 

37. tens-me lá a minha amada,  deixa-me ao menos vê-la. 

38. - Os olhos com que m'olhavas  eu já de terra os enchi; 

39. os braços com que t'abraçava por terra os estendi; 

40. a boca com que te beijava  já de terra a enchi. 

41. João de França, se te casares, casa-te em Valhadolis, 

42. com uma filha do Patreiro, que le chamam como a mim, 

43. p'ra quando chamares por ela,  para te lembrares de mim. 

44. Se Deus te dar filhas, leva-as diante de ti; 

45. que não se perdam por homens como m'eu perdi por ti, 

46. que eu vou para o inferno  a arder por causas de ti. 

47. Eu vou para o inferno,  para um século sem fim. 

 

Variante: 6b descalçou-se-le um botil; corrigido com a ajuda duma senhora. 

 

 

 BF/92 Fontes I (1987) 351 

 

Versão de Vila dos Sinos, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

Recitado por Ana Maria Gonçalves, de 62 anos de idade. 7 de Agosto de 1980 

(254631). 

 

1. - Ó quem bate à minha porta, óla, óla, quem está aí? 

2. Se tu és Bernardo Francês,  a porta t'irei a abrir; 

3. se tu és outro por ele, bem te podes ir daí. 

4. Levanta-te lá, criada, a acender o candile. 

5. - Levante-se usted, mi ama,  com ele há-de dormire. 

6. Ao baixar da minha escada  se me descalçou o chapil; 

7. ao abrir da minha porta  se m'apagou o candil. 

 

        Foi o homem que l'apagou o candile, 

 

8. [................................] Levou-a para o jardim. 

9. Lá le lavou pés e mãos  para mais doce dormire. 

10. - Ai, se tu eras o meu homem,  quero-te eu mais do que a mim. 

11. - Cala-te, perra traidora,  não me levas tu por 'i (?). 

12. Deixa vir a madrugada,  que eu te darei um vestido: 

13. Darei-te saia de gala,  jaqué de carmesim, 

14. gargantilha colorada, porque tu o causaste assim. 

15. Já morreu a flor da aurora,  dizendo assim, assim; 

16. já morreu a flor da aurora,  por um amor já deu fim. 
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 BF/93 Fontes I (1987) 351-352 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Pombal, c. de Alfândega da Fé, d. de Bragança. 

 

Cantado por Maria de Lourdes Pires, de 48 anos de idade, com Otília do 

Rosário Inês, de 53 anos de idade, e Albertina da Conceição Pires, de 26 anos 

de idade, 5 de Agosto de 1980 (DA452). 

 

Bernal Francês (i) + A Aparição (i) 

 

1. - Ó quem bate à minha,  á quem bate, á quem está aí? 

2. - São cravos, minha senhora, colhidos no seu jardim. 

3. S'é Francisco abra-se a porta, se não é, vai-se daí. 

4. - Se me não abres a porta, morto m'acharás aqui. 

5. Levantou-se a abri-l'a porta e a luzinha apagaria; 

6. levou-a p'r'à quarto dela,  p' à cama donde dormia. 

7. - Tu que tens, ó Francisco?  Dantes não era assim. 

8. Já deu meia-noite em ponto sem te virares para mim. 

9. Se temes os meus filhinhos, meus filhinhos são por ti. 

10. - Não temo os teus filhinhos, que alguns serão de mim. 

11. - Se temes os meus criados, meus criados são por ti. 

12. - Não temas os teus criados, porque andam pagos por mim, 

13. - Se temes o meu marido, meu marido não está aqui; 

14. as balas por lá o matem, que não volte mais aqui. 

15. - Cala-te, ó fera traidora, teu marido vê-lo aqui. 

16. - Deixa vir a madrugada, que eu me vingarei de ti. 

17. Anda cá, meu espadim d'ouro  bordadinho à colher (?); 

18. hoje mesmo vens de servir, vais matar minha mulher. 

19. E ò depois que a matou foi passear ao jardim, 

20. e avistou um cavaleiro que se dirigia ali, 

21. - Donde vais, ó D. Francisco?  A estas horas por aqui! 

22. - Vou ver minha amada Aurora,  há dias que a não vi. 

23. - Tua amada já é morta,  já é morta, eu bem na vi. 

24. - Diz-me os sinais que levava,  para m'eu fintar em ti. 

25. - Levava saia de seda,  belusa de carmesim, 

26. e o cinto que a apertava  era d'ouro e marfim. 

            ………………………….    ……………………… 

 

 

 BF/94 Fontes I (1987) 352-353  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Lagoaça, c. de Freixo de Espada-à-Cinta, d. de Bragança. 

 

Cantado por Amélia Farragata, de 78 anos de idade. 9 de Agosto de 1980 (26B965). 

 

Bernal Francês (í) + A Aparição (i) 
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1. - Ó quem bate à minha porta, olá, olá, quem está aí? 

2. - São cravos, minha senhora, rosas le trago aqui. 

3. Ó descer das minhas escadas descalçou-se-me o meu chapil; 

4. ao abrir a minha porta  apagou-se o meu candil. 

5. Agarrou-o por a mão, foi passear ao jardim; 

6. fez-le a cama de rosas,  deitou-o ao par de si. 

7. Era meia-noite em ponto sem se virar para mim. 

8. - Ó tu tens amores novos, ó tu desgostas de mim? 

9. tens medo aos meus criados? Meus criados são por mim, 

10. Ó tens medo ao teu marido,  qu'inda se lá está para o Brasil? 

11. Tantas novas haja dele  que nunca mais torne a vir. 

12. - Nem tenho medo aos teus criados,  também já foram de mim; 

13. nem tenho medo à justiça,  que a justiça é por mim; 

14. nem tenho medo ao teu marido,  que o tens ao par de ti. 

15. Se soubesse quem tu eras,  tratava-te e mais ternura (?). 

16. - Cale-te lá, mulher traidora,  já não me levas por 'i. 

17. Deixa vir a madrugada,  qu'eu te darei bom marfim: 

18. Leva a saia de seda  e jaqué de carmesim, 

19. a garganta degolada, que tu o causast'assim. 

20. Donde vais, Bernardo Francês,  ao cedo agora aqui? 

21. - Vou a ver a minha amada,  há dias que não a vi. 

22. - Tua amada já morreu,  as senhas vê-las aqui: 

23. Levava casaco branco  e saia de carmesim, 

24. a garganta degolada, tu lo causastes assim. 

25. - 'Teja morta, quer não esteja,  eu ao palácio hei-d'ire; 

26. hei-d'ir antes de três dias,  com pena de não dormire. 

27. - Ó quem bate à minha porta,  olá, olá, quem está aí? 

28. Se é D. Bernardo Francês,  a porta le vou a abrir; 

29. se ele é outro cavalheiro,  já se pode daí ire. 

30. S'um dia tiveres filhas,  trá-las diante de ti; 

31. que não se percam por homens  como m'eu perdi por ti. 

 

Variantes: 3a O. subir. — 23b e. jaquê. 

 

 

 BF/95 Galhoz (1987) 280-281  

 

Versão de  Vale de Salgueiro, c. de Mirandela, d. de Bragança.  

 

Colector: P e António José Cadavez. (Colecção de Luís Filipe Lindley Cintra). [sem 

gravador]. 

 

CANTIGA DE SEGADA (i) 

 

1. - Valha-me Nossa Senhora,  ó formoso candil 

2. Qual é esse passageiro  que agora passeia aqui? 

3. - Se tu és o João de França  faz favor de subir: 

4. Ela vestiu-se e calçou-se  e acendeu o candil. 

5. Pegou-lhe pela mão  e ajudou-o a subir. 
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6. Lá no meio da escaleira  se lhe apagou o candil, 

7. Despiu-o e descalçou-o,  deitou ao par de si. 

8. - Tu que tens, ó João de França,  pois tu não eras assim. 

9. Se tens medo aos meus criados,  vês as chaves estão aqui. 

10. Não tenho medo aos teus criados  que não são homens p'ra mim. 

11. - Se tens medo ao meu marido  longe léguas está daqui. 

12. - Se queres ver o teu marido deitado ao par de ti. 

13. - Se tu és o meu marido  mataras-me já aqui. 

14. - Para que te hei-de eu matar que te mate quem te criou,  

15. Vou-te levar a teu pai veja a prenda que me deu. 

16. - Que culpa tem o meu pai  ao mal que a filha causou. 

 

 

 BF/96 Galhoz (1987) 281-282 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Gimonde, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Ano de recolha:  1963. Colectora: Maria Isabel Villares Cepêda. [sem gravador]. 

 

1. - Oh quem bate à minha porta,  oh quem bate, oh quem stá i? 

2. Se é Francisco, abro-te a porta,  se não é bai-te daqui. 

3. Alebantou-se a abrir a porta, sua luz se apagaria,  

4. Lubou-o par'o seu quarto, pr'à cama dormia. 

5. - Tu que tens ó D. Francisco,  dantes num eras assim,   

6. Já deu a meia-noite em ponto, sim te birares para mim,  

7. Se teis medo aos meus filhinhos,  meus filhinhos são por ti. 

8. - Num tenho medo aos teus filhinhos,  que alguns serão de mim. 

9. - Se temes os meus criados,  meus criados são por ti. 

10. - Num temo aos teus criados,  qu'andam pagos por mim. 

11. - Se temes ao meu marido,  meu marido não stá aqui, 

12. As abes por lá o comam,  num bolte mais aqui. 

13. - Cala-te, perra traidora,  qui o tens ao par de ti, 

14. Daixa bir a madrugada,  qu'eu vingarei de ti, 

15. Ó minha espada d'ouro,  bordadinha ò culher, 

16. Hoje mesmo bais a servir,  pra matar minha mulher. 

17. Depois se que a matou,  foi passiar pró jardim, 

18. Donde abistou um cabaleiro, que se dirigia a mim. 

19. - Tu que faiz ó D. Francisco, esta hora por aqui? 

20. - Benho ber a minha amada, há dias qui a não bi. 

21. -Tu' àmada já é morta,  é morta qu'eu bei na bi. 

22. - Dize-mas senhas que lubaba,  para m'eu fintar em ti. 

23. - Lubaba saia de seda,  blusa de marafim, 

24. E o cinto qui àpertaba,  era de ouro e marfim. 

25. - Corre, corre, ó meu cabalo, tudo quanto puderes andar,  

26. À entrada do çumitério,  teis tempo de descansar,  

27. À entrada do çumitério, cheira-me a pera madura,  

28. É o corpo da minh'àmada,  qu'inda stá na sepultura, 

29. Benderei o meu cabalo,  benderei tão béi a mim, 
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30. Tudo pra dizer de missas,  tudo por alma de ti. 

31. - Num bendas o teu cabalo, nim te bendas tãobéi a ti, 

32. Quanto mais missas disseres, mais trumento são pra mim. 

 

 

 BF/97 Galhoz (1987) 282  

 

Versão de Lagoaça, c. de Freixo-de-Espada-à-Cinta, d. de Bragança. 

 

Colector: Luís Filipe Lindley Cintra. [sem gravador]. 

 

BERNARDO-FRANCÊS (i) 

 

1. - Ó quem bate à minha porta, quem arromba o meu postigo? 

2. - É o Bernardo-Francês  que não falta ao prometido. 

3. Ao descer a sua escada  descalçou-se o meu chapil, 

4. Ao abrir o seu postigo   apagou-se-lhe o candil, 

5. Agarrou-o pela mão, deitou-o ao par de si, 

6. Era meia-noite em ponto  sem se virar para mim. 

7. - Ou tu tens amores novos  ou não queres saber de mim.  

8. - Cala-te, mulher traidora  que não me levas por i,  

9. A garganta degolada tu o causaste assim, 

10. Levarás saia de seda e jaqué de carmesim. 

11. -Ó pais que tendes filhas  olhai todos para mim, 

12. Que não se percam por homens  como me eu perdi por ti. 

 

 

 BF/98 Galhoz (1987) 283  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Lagoaça, c. de Freixo-de-Espada-à-Cinta, d. de Bragança.  

 

Colector: Luís Filipe Lindley Cintra. [sem gravador]. 

 

BERNARDO-FRANCÊS (i) 

 

1. - Ó quem bate à minha porta  olá, olá quem está aí?   

2. Se é D. Bernardo Francês  a porta le vou abrir, 

3. Se ele é outro cavalheiro  já se pode daí ir. 

4. Ao descer a sua escada  descalçou-se o meu chapil, 

5. Ao abrir o seu postigo  apagou-se-lhe o candil,  

6. Agarrou-o pela mão foi passear ao jardim,  

7. Feze-lhe a cama de rosas,  deitou-o ao par de si. 

8. Era meia-noite em ponto  sem se virar para mim. 

9. - Que tens tu, Bernardo Francês,  que não te viras para mim? 

10. Se tens medo aos meus criados  meus criados são por mim, 

11. Se tens medo ao meu marido,  meu marido está no Brasil, 

12. As novas que venham dele  sejam nunca mais cá vir. 

13. - Nem tenho medo aos teus criados  também já foram de mim, 
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14. Nem tenho medo ao teu marido  que o tens ao par de ti. 

15. Se soubesse que tu eras  tratava-te mais que a mim. 

16. Cala-te lá, mulher traidora,  que não me levas por i, 

17. Deixa vir a madrugada  que eu te darei bom fim, 

18. A garganta degolada tu o causastes assim,  

19. Levarás saia de seda e jaqué de carmesim.  

20. - Onde vás, Bernardo Francês,  tão cedo agora aqui? 

21. - Vou a ver a minha amada  que há dias que não a vi, 

22. Esteja morta quer não esteja, eu aos palácios hei-de ir, 

23. Hei-de ir ante de três dias  com pena de não dormir. 

24. - Se um dia tiveres filhas  traze-as diante de ti, 

25. Que não se percam por homens  como me eu perdi por ti. 

 

 

 BF/99 Galhoz (1987) 283-284  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de  Lagoaça, c. de Freixo-de-Espada.-à-Cinta, d. de Bragança.  

 

Colector: Luís Filipe Lindley Cintra. [sem gravador]. 

 

 BERNARDO-FRANCÊS (i) 

 

1. - Ó quem bate à minha porta,   quem arranha o meu postigo?  

2. - É o Bernardo-Francês,  que não falta ao prometido, 

3. Ao descer a sua escada,  descalçou-se o meu chapil, 

4. Ao abrir o seu postigo,  apagou-se-lhe o candil. 

5. Agarrou-o pela mão, foi passear ao jardim, 

6. Feze-lhe a cama de rosas,  deitou-a ao par de si, 

7. Era meia noite em ponto,   sem se visar para mim. 

8. - Que tens Bernardo-Francês,  que não te viras para mim 

9. Se tens medo aos meus criados,  meus criadas são por mim 

10. Ou tu tens amores novos,  ou não queres saber de mim., 

11. Se tens medo ao meu marido,   meu marido está no Brasil, 

12. As novas que venham dele, sejam nunca mais cá vir. 

13. - Nem tenho medo aos teus criados, também já foram de mim, 

14. Nem tenho medo ao teu marido,  que o tens ao par de ti 

15. - Se soubesse que tu eras,  tratava-te mais que a mim. 

16. - Cala-te lá, mulher traidora, que não me levas pir i  

17. A garganta degolada,   tu o causaste assim, 

18. Levarás saia de seda, e jaqué de carmesim. 

19. - Onde vás Bernardo-Francês,  tão cedo agora aqui? 

20. - Vou a ver minha amada,  que há dias que não a vi.  

21. Esteja morta quer não esteja,  eu aos palácios hei-de ir, 

22. Hei-de ir antes de três dias,  com pena de não dormir: 

23. - Ó quem bate á minha porta,  olá, olá, quem está aí? 

24. Se é D. Bernardo-Francês,  a porta le vou a abrir, 

25. Se ele é outro cavalheiro,   já se pode daqui ir: 

26. - Se um dia tiveras filhas,  traze-as diante de ti, 
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27. Que não se percam por homens   como me eu perdi por ti. 

 

 

 BF/100 Galhoz (1987) 288 [Custódio/Galhoz (1996) 37; Custódio, Galhoz, 

Cardigos (2006) 64-65] 

 

Versão de Valjudeu, f. de S. Sebastião de Loulé, c. de Loulé, d. de Faro.  

 

Informadora: Inácia Verónica, 92 anos. 

 

1. - Minha porta ouvi bater,  minha porta ouvi tinir, 

2. S' é algum dos meus criados já se pode daí ir. 

3. - É Bernal Francês, Senhora, um criado prá servir. 

4. - Ò abrir da minha porta,  ò cair do meu chapil, 

5. Ò subir da minha escada,  s'apagou o meu candil.  

6. Qu' é isso Bernal Francês,  que' é isso agora aqui,  

7. Já é meia-noite dada sem te voltares pra mim? 

8. Se tens medo a meus criados,  eles não estão por aqui. 

9. - Não tenho medo a teus criados,  qu'eles criados são de mim,  

10. - Se tens medo a meus filhos,  eles não estão por aqui. 

11. - Nã tenho medo aos teus filhos,  qu'eles filhos são de mim. 

12. - Se tens medo a meu marido,  ele não está por aqui, 

13. Más balas o passem lá,  más novas corram por mim. 

14. Ai que sonho qu'eu assonhava,  qu'a sonho qu'eu assonhi, 

15. Estar com meu amor em braços,  inda agora o conheci.  

16. - Deixa vir a manhã clara 

17. Qu'eu te darei saia de malha,  camisa de colarinho. 

18.- Se tiveres alguma dama,  pranta-lhe Ana como a mim,  

19.Quando bradares por ela,  nã te esqueceres de mim. 

 

 

 BF/101 Galhoz (1987) 290-291  

 

Versão de  Fajãzinha, c. de Lajes, d. da Horta, Açores.  

 

Informador: Manuel Freitas Tomé, de 77 anos. Ano de recolha: 1979. Colector: M. 

Viegas Guerreiro.  

 

O NICOLAU FRANSOILA (polias.) 

 

1. Olha, olha, quem vem lá,  olha quem está aí. 

2. É o Nicolau Fransoula  avezado a vir aqui. 

3. Lhe pegara pela mão, o sentara ao pé de si. 

4. - Não temas aos meus pais,  eles já são falecidos, 

5. Nem temas a meus irmãos,  eles estão para o Brasil, 

6. Nem temas aos meus filhos,  porque eu nunca os tive. 

7. Nem temas a meu marido,  ele está para Maranhão, 

8. Quem me dera a caça cá,   o corpo quer sim quer não. 

9. - Eu não temo aos teus pais,  já sei que são falecidos, 

10. Nem temo a teus irmãos,  que bem os vi no Brasil, 
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11. Nem temo aos teus filhos,  pois nunca te os conheci. 

12. Mas temo a teu marido,  que o tens ao pé de ti. 

13. - Mata, mata, meu marido  que a morte bem a mereci. 

14. - Matar-te-á só Deus do Céu que é que tem poder em ti. 

15. Ó Lua que assim vais alta  e não queres amanhecer, 

16. Para esta triste coitada  acabar de padecer. 

17. Pedir perdão ao marido  e a Deus que lhe perdoasse 

18. E que vivesse feliz  com a outra com quem casasse. 

 

 

 BF/102 Ana Martins/Ferré (1988) 71-72 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Baleizão, c. de Beja, d. Beja. 

 

Recitada por Maria Francisca Bate, 78 anos. Recolhida por Maria Luisa Nunes Ribeiro 

e Maria de Fátima Sousa Prazeres em 1981. 

 

1. - Quem bate à minha porta, quem bate, quem está aí? 

2. - São flores, minha menina, que lhas trago eu aqui. 

3. - Eu não abro a minha porta, que são horas de dormir. 

4. - Se não me abres a porta, morto me acharás aqui, 

5. trago dois homens mortos e a justiça atrás de mim. 

6. Levantei-me da minha cama, acendi o meu champil, 

7. e ao abrir a minha porta, se apagou o meu champil. 

8. Peguei nele em braços, […………………]  

9. levei-o para a minha cama, deitei-o em par de mim. 

10. Era meia-noite em ponto sem se voltar para mim. 

11. - Se temes à minha mãe, ela sogra é de ti, 

12. se temes aos meus filhos, eles filhos são de ti. 

13. Eu não temo à tua mãe, que ela sogra é de mim, 

14. eu não temo aos teus filhos, que eles filhos são de mim, 

15. eu não temo ao teu marido, teu marido está aqui. 

16. - Se eras o meu marido, porque me falaste assim? 

17. - Mulheres todas são falsas, eu experimentava-te a ti, 

18. Desgraçada a Francisquinha mais a hora em que nasceu, 

19. com o seu marido na cama, agora é que o conheceu. 

20. - Dá-me a morte, meu marido, dá-me a morte agora aqui, 

21. dá-me a morte, meu marido, também sei que a mereci. 

22. - Deixa lá vir a manhã que eu te darei de vestir, 

23. darei-te saias de holandia e roupinhas de camirim 

24. - Dá-me a morte, meu marido, dá-me si morte agora aqui. 

25. -Aonde vais, cavalheiro, a estas horas, por aqui? 

26. - Vou ver a minha amada, que ainda hoje a não vi. 

27. - Tua amada já é morta, é morta que eu bem na vi 

28. Os sinais que ela levava, dou-tos eu agora aqui, 

29. Levava saias de holandia e roupinhas de camirim 

30. os padres que a acompanhavam não tinham conto nem fim, 

31. a tomba onde ela ia era de ouro e marafim. 
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32. - Sobe acima, ó cavaleiro, que bem te sabes montar, 

33. nos campos de Francisquinha, lá irás a descansar 

34. Nos campos da Francisquinha há um grande pinheiral, 

35. quem é falsa ao seu marido morre em pecado mortal 

36. - Se alguns dia tiveres filhos, ensina-os melhor que a ti, 

37. p’ra que se não percam mulheres por homens como eu me perdi por ti. 

38. Na campa da Francisquinha há um grande pinheiral. 

39. quem engana o seu marido  morre em pecado mortal. 

 

Variantes: 5 a. quatro; 12 a. e 14 a. filhinho,. 24 b mesmo aqui. 

 

 

 BF/103 Ana Martins/Ferré (1988) 72-73 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Baleizão, c. de Beja, d. Beja. 

 

Recitada por Margarida da Conceição Bugio, 76 anos. Recolhida por Esmeralda Bugio 

Lopes e Ana Maria Martins, no dia 22/9/1980 

 

1. - Quem bate à minha porta, quere bate, quem está aí? 

2. - São flores, minha menina, que le trago eu aqui. 

3. - Não batam à minha porta, que são horas de dormir. 

4. Se não abres a porta, morto me acharás aqui, 

5. que eu trago dois homens mortos e justiça em par de mim. 

6. Agarrei na minha chave e abri a minha porta, 

7. [……………]  levei-o para em par de mim. 

8. lavei-o de pés e mãos cem águinha de alecrim,  

9. -Se temes ao meu marido, ele não está agora aqui 

10. se temes à minha mãe, ela não está agora aqui, 

11. se temes aos meus filhos, eles não estão agora aqui. 

12. - Não temo a nada disso […………………]  

13. deixa ver se vem a manhã que eu te direi a ti 

14. darei-te saia de Holanda e roupinhas de carmesim. 

15. - Ai desculpa-me, ó meu marido, que foi sonho que eu sonhi. 

16. - Deixa ver se a manhã vem que eu te direi a ti. 

17. O cavalo que ele levava covas ia fazendo, 

18. […………….] sipulturas ia fazendo. 

19. Debaixo da terra fria, a Francisquinha sipultou. 

20. - Se tiveres algum dia mais filhas, dá-le outra educação, 

21. que eu fico sipultada nesta terra fria, sem solução, 

22. - Fica-te aqui, Rosa Branca, nestes campos de alegria, 

23. que daqui a pouco tempo, te virei fazer companhia. 

24. - Levanta-te, ó Rosa Branca [………………….] 

25. - Aqui estou sipultada por causa tua, 

26. Se algum dia tiveres filhas, ensina-as melhor que a mim, 

27. que ninguém se perca mulheres por homens corno eu me perdi por ti. 
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 BF/104 Ana Martins/Ferré (1988) 73-74 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Baleizão, c. de Beja, d. Beja. 

 

Recitada por Isabel Conhito.  Recolhida por Esmeralda Bugio Lopes e Ana Maria 

Martins, no dia 22/9/1980. 

 

1. - Quem bate à minha porta, quem bate, quem está aí? 

2. - São flores, minha menina, que las trago eu aqui. 

3. Ao abrir da minha porta, acendi o meu candil, 

4. ao fechar da minha porta, se apagou o meu champil. 

5. Pegui nele em meus braços, levei-o p'r'ó meu jardim, 

6. com águinha de alecrim, muito bem o lavi, 

7. com uma toalha bem fina, muito bem o lavi, 

8. na sua mão le pegui, na minha cama o deiti. 

9. Era meia noite dada sem se voltar para mim.. 

10. - Se tu temes à minha mãe, ela agora não está aqui, 

11. se tu temes aos meus filhos, eles agora não estão aqui, 

12. se tu temes ao meu marido, ele agora não está aqui. 

13. -  Eu não temo à tua mãe, que ela sogra é de mim, 

14. eu não temo aos teus filhos, que eles filhos são de mim 

15. eu não temo ao teu marido, que ele está em par de ti. 

16. Mal le vai à Francisquinha mais à hora em que nasceu, 

17. com seu marido na cama, 'inda agora o conheceu. 

18. - Dá-me a morte, ó meu marido, que eu bem sei que ta mereci, 

19. - Deixa lá vir a manhã que eu te darei que vestir, 

20. dou-te roupinha de Hiolanda e camisinha de alecrim, 

21. - Dá-me a morte, ó meu marido que eu bem sei que te a mereci. 

22. - O que fazes tu, cavalheiro, o que fazes tu por aqui? 

23. Tua armada já é morta, fui eu mesmo que a mati, 

24. os padres que a acompanhavam não tinham conto nem fim, 

25. o caixão que ela levava era branco marafim. 

26. - Abre-te, ó campa de rosas, que eu nela me quero meter, 

27. já que eu fui o causador da Francisquinha morrer. 

28. - Os braços com que te eu abraçava já não têm força em mim, 

29. os olhos com que te eu olhava já na terra os eu vazi, 

30. a boca com que te eu beijava já de terra a enchi, 

31. se algum dia tiveres filhas, ensina-as melhor que a mim, 

32. p'ra que se não percam por homens como eu me perdi por ti. 

33. Na campa da Francisquinha nasce um grande pinheiral. 

34. quem é falsa ao seu marido morre em pecado mortal. 

 

 

 

 

 

 

 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

102 

 

 BF/105 Ana Martins/Ferré (1988) 75-76 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Ervidel, c. de Aljustrel, d. de Beja. 

Recitada por Maria Godinho Costa, 65 anos. Recolhida por Maria Luisa Nunes Ribeiro 

e Maria de Fátima Sousa Prazeres em 1981. 

 

1. Estando D. Margarida no melhor do seu dormir, 

2. ouvindo bater à porta:  - Oila, oila, quem lá está? 

3. Se é Bernardo Francês, senhor, a porta lhe vou abrir, 

4. se é algum dos meus criados, digo que não posso lá ir. 

5. - É Bernardo Francês, senhora, a porta lhe venha abrir, 

6. Ao descer da sua cama e ao vestir do seu fraldil, 

7. ao abrir da sua porta, se apagou o seu candil. 

8. O agarrou pela mão e o levou para o jardim, 

9. lavou-o de pés e mãos com água do alecrim, 

10. fez uma cama de rosas, deitou-o a par de si. 

11. - Que é, Bernardo Francês, que é isto agora aqui? 

12. É meia noite dada sem te voltares para mim, 

13. Se temes os meus filhinhos, eles não vêm aqui, 

14. se temes os meus criados, eles não vêm aqui, 

15. se temes o meu marido, ele está bem longe de ti. 

16. - Cala-te, D. Margarida, deixa lá eu dormir, 

17. deixa vir a manhã que eu logo te digo a ti, 

18. - Valha-me a Nossa Senhora, mais o sonho que eu sonhi, 

19. com o meu marido na cama, só agora o conheci. 

20. Assim que veio a manhã, ele fazia assim: 

21. gargantilha encarnada, gargantilha carmesim. 

22. Montou-se no seu cavalo, pela terra se deitou, 

23. indo lá mais adiante, um cavaleiro encontrou. 

24. -Onde vinde, cavaleiro, que vindes tão apressado? 

25. - Vou ver a minha amada, que há dias que a não vejo. 

26. - Tua amada já é morta, é morta que eu bem na vi, 

27. os sinais que ela levava, eu te digo agora aqui. 

28. Os padres que a acompanhavam, ainda tantos eu não vi, 

29. levava um caixão de oiro, era oiro e marafim, 

30. os anjos que a acompanhavam, eles diziam assim: 

31. “Morreu D. Margarida, flor do nosso jardim”, 

32. - Andai, meu cavalo, andai, não te cansais de andar, 

33. à campa da minha amada, lá iremos descansar. 

34. Abre lá a tua campa, deitarei-me a par de ti. 

35. - Vive tu, meu cavalheiro, vive tu que eu já morri. 

36. Os olhos com que te via já de terra os entopi, 

37. a boca com que te beijava, já de terra a entopi, 

38. Vive tu, meu cavalheiro, vive tu que eu já morri. 

39. A mulher com quem casares, que se chame conto a mim 

40. os filhos que ela tiver, ensina-os melhor que a ti, 

41. para que se não percam mulheres como eu me perdi por ti 

42. Vive tu, meu cavalheiro, vive tu que eu já morri. 
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 BF/106 Ana Martins/Ferré (1988) 75-76 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Santa Bárbara de Padrões, c. de Castro Verde, d. de Beja. 

 

Recitada por Henriqueta Salvador, 76 anos. Recolhida por Maria Luisa Nunes Ribeiro e 

Maria de Fátima Sousa Prazeres, em 1981. 

 

               (….)   (….) 

1. - O que é isso, Bernardo Francês, e que é isso agora aqui? 

2. já está a dar meia-noite sem te voltares para mim. 

3. Perdoa-me, meu marido, foi um sonho que sonhi, 

4. tendo o meu marido em braços, só agora o conheci. 

5. - Deixa estar, tirana ingrata, deixa vir a madrugada, 

6. vestirás vestido branco, com a garganta encarnada. 

             (…)       (…) 

7. - Onde vais, Bernardo Francês, todo de capa caída? 

8. - Vou a ver a minha dama, se ela é morta, se ela é viva.  

9. - A tua dama já é morta, por sinais eu a mati, 

10. o mesmo que eu fiz a ela, te faço agora a ti. 

            (…)       (…) 

11. - Andai, meu cavalo, andai, onde eu costumava a ir, 

             (…)       (…) 

12. Tanto lhe hei-de bradar, até que ela me há-de acudir. 

13. - Se tiveres outra dama, põe-lhe Anica como a mim, 

14. p’ra quando por ela bradares, para te lembrares de mim 

15. Se tiveres outros filhos, põe-lhe um Brás, outro Mateus, 

16. p'ra quando por eles bradares, para te lembrares dos meus. 

 

 

 BF/107 Anastácio (1988) 60 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Malfrade, c. de Alcoutim, d. de Beja. 

 

Recitada por informante não-identificada. Recolhida por Maria Leonor Mestre no dia 

6/6/81. 

 

1. 'Tando eu na cama deitada ouvi à porta bater. 

2. -Se ele é o Bernal Francês, minha porta vou abrir. 

3. Se ele é outro qualquer, iá se pode daí ir. 

4. - Seu o Bemal Francês sim senhor, sua porta venho abrir 

5. - Ao descer da minha cama sacudi meu fraldesqueiro, 

6. ao descer da minha escada acendi meu candeeiro. 

7. Pela manita o levi e a par dele me deiti. 

8. - Que tens tu, Bernal Francês, pois tu não eras assim? 

9. Já vai meia noite em ponto sem te voltares p'ra mim.  

10. - Cala-te, perna judia, deixa vi-la madrugada, 
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11. levarás saia de malha, garganta já colorada. 

12. - Ai de mim que estou perdida! Foi um sonho um eu sonhi. 

13. Tenho o meu marido ao pé e inda agora o conheci. 

14. Se tiveres filhos machos, põe-le um Brás outro Mateus 

15. que é p'ra quando le bradares, te lembrares dos teus. 

16. Se tiveres filhas fêmeas, não lhe ponhas Margaridas, 

17. p'ra que não se percam almas com’a minha está perdida. 

 

 

 BF/108 Anastácio (1988) 61  

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Aljezur, c. de Aljezur, d. de Beja. 

 

Recitada por Adélia Rosado, 76 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré no 

dia 11/8/84. 

 

1. - Que é isto aqui agora, que é isto agora aqui? 

2. Já é meia noite dada sem te voltares para mim. 

3. Se tens medo aos meus criados, os meus criados ‘tão a dormir 

4. Se tens medo aos meus filhos, os meus filhos estão a dormir; 

5. e se tens medo ao meu marido anda nos mares de Abril. 

6. Enfundido ele lá seja e as notícias me venham aqui. 

7. - Eu não tenho medo òs teus criados que eles são criados de mim. 

8. Não tenho medo aos teus filhos que alguns serão de mim. 

9. Nem tão pouco ao teu marido que ‘tá deitado ao par de ti, 

10. - Ai! Perdoa-me, meu marido, foi um sonho que eu sonhi 

11. Malvado este meu sonho, que a morte me causa a mim. 

12. - Cala-te perla tirana, não me faças desvair, 

13. deixa  vir manhã clara qu'eu te darei o que sentir. 

 

       Ele depois mandou-a matar. 

 

14. As pessoas que a acompanhassem fossem  um cento e mais de mi1.  

15. [……………………] e que a enterrassem na igreja de São Gil. 

 

       Ele encontrou o Bernardo Francês, que vinha a cavalo num cavalo: 

 

16. - Onde vais, Bernardo Francês, onde vais, agora aqui? 

17. Se vais ver a tua amada, é morta que eu a mati. 

18. Se queres saber os sinais dela, eu te darei mesmo aqui. 

 

      E diz-le o que ela levava. E o Bernando Francês, na igreja de São Gil, foi falar 

com ela. 

 

19. - Aqui tenho os meus braços, com que te abraçava a ti. 

20. Já fartos de terra fria, tudo pera mór de ti. 

21. Aqui tenho as minhas perninhas, tantos passos de di por ti. 

22. Já fartos de terra fria, tudo pera mór de ti. 
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23. Peço-te, ó Bernardo Francês, três coisas te vou pedir. 

24. As filhas que tu tiveres, põe-lhe uma Margarida como a mim, 

25. Mas que não se perca por homens como eu me perdi por ti. 

 

Variantes: 28. e tu sem te virares para mim. 

 

 

 BF/109 Anastácio (1988) 62 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Afonso Vicente, c. de Alcoutim, d. de Beja.  

 

Recitada por Júlia Rei Patrício, 61 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré no 

dia 11/8/83. 

 

1. Que é que tens, Bernal Francês, […………..] 

2. já é dada a meia noite inda não te voltastes p'ra mim. 

3. Se tens medo à ronda, inda esta tarde se foi daqui. 

4. e se tens medo ò meus cunhados, 'tão muito longe daqui 

5. e se tens medo ao meu marido, anda na guerra. 

6. As três balas lo passem, a má nova me venha a mim. 

7. - Olha, eu não tenho medo à ronda que eu já por ela rondi, 

8. e não tenho medo aos teus cunhados que são irmanos de mi 

9. e não tenho medo ao teu marido, que 'tá deitado mai ti. 

10. - Ai de mim, triste coitada, ai que sonho qu'eu sonhi! 

11. - Cala-te, perra traidora, deixa vir manhã clara. 

12. Tratarei de te vestir gargantilha colorada, 

13. (…)                        levarás saia malhada. 

                      (…)     (…) 

 

      E ele matou-a e foi enterrá-la a um vale e logo encontrou o outro amigo dela: 

 

14. - Pr'onde vais, Bernal Francês? Vou ver don'Ana. 

15. - Não vás lá que dona Ana já morreu. 

16. - Eu hei-d'ir, hei d'ir onde costumava a ir, 

17. tanto hei-de bradar, dona Ana, que ela me há-de acudir. 

 

     E brádou-lhe e ela respondeu-lhe:  

 

18. - Cala-te, Bernal Francês, não andes nessa vida. 

19. Os filhos que tiveres […………………]  

20. põe-lhe Bernal Francês como tu e as filhas dona Ana como eu. 

21. Dá-lhe melhor ensino que o teu pai te deu a ti 

22. que se te não percam almas, como eu me perdi por ti. 

 

Variantes: 3a. Olha se; 15a. omite lá; 21a, e dá-lhe, 
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 BF/110 Falcão/Ferré/Morna (1988) 222 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão do Baixo Alentejo. 

 

1. Quem bate a minha porta, quem é esse atrevido? 

2. Se és tu, Bernardo Francês, a porta te vou abrir, 

3. se é algum dos teus criados já se pode daí ir. 

4. - Sou eu, Bernardo Francês, a porta me venha abrir. 

5. Ao abrir da sua porta se lhe apagou o seu candil, 

6. ao subir das suas escadas descalçou-se-lhe o seu chapim, 

7. Pegou-lhe pela mão, levou-o ao seu jardim, 

8. cama de rosas lhe fez misturada de alecrim 

9. Era meia-noite dada e Bernardo Francês sem se voltar para mim, 

10. - Que tens tu, Bernardo Francês, que te não voltas para mim? 

11. Se tens medo da justiça, agora não vem aqui; 

12. se tens medo dos meus cunhados, eles não estão aqui; 

13. se tens medo dos meus filhos, eles ainda são pequeninos; 

14. se tens medo de meu marido, longe légua está daqui, 

15. os mouros dêm fim nele, más novas me venham a mim. 

16. - Não tenho medo da justiça, ainda agora a encontrei, 

17. não tenho medo dos teus cunhados, eles cunhados são do mim, 

18. não tenho medo de teus filhos, que eles filhos são de mim, 

19. não tenho medo do teu marido que ele ao lado está de ti. 

20. - Perdoai-me, ó meu marido, isto foi sonho que sonhei. 

21. - Deixai vós amanhecer, levarás saia de malha 

22. e gargantilha colorada quando por amor de ti, 

23. - O que queres, Bernardo Francês, que queres agora aqui? 

24. Se queres ver a tua dama, ela não mora aqui; 

25. se queres saber os sinais que levava, levava saia de malha  

26. e gargantilha colorada quando por amor de ti. 

…………… 

27. Os braços com que te abraçava já de mim não tem fim, 

28. a boca com que te beijava já de terra a enchi. 

29. Se tiveres alguma filha não lhe ponhas Ana como a m[im], 

30. que não se percam por homens como eu me perdi por ti. 

 

 

 BF/111 M.A. Vilhena (1995) 120-121  

 

Bernal Francês + A Aparição 
 
Versão de Vale da Mua, c. de Proença-a-Nova, d. de Castelo Branco. 
 

Recitado por Júlia Dias, 78 anos. 

 

BERNAL DE FRANÇA 

 

1. Batera-lhe à porta o seu marido e ela respondeu-lhe: 

2. - Se tu és o Bernal de França, as portas se vão abrir, 
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3. se tu és outro cavalheiro, deixe-me cá estando dormir, 

4. - Eu sou o Bernal de França, as portas se me vêm abrir. 

 

      Era meia-noite dada, sem se voltar para ela 

 

5. - Que tens tu Bernal de França? – Tu não eras assim: 

6. é meia-noite dada sem te voltares para mim. 

7. Se tens medo das minhas cunhadas, elas cá não hão-de vir, 

8. se tens medo das minhas manas, também cá não hão-de vir, 

9. se tens medo do meu marido, os mouros lá o matam, 

10. e os brados se ouvem aqui. 

11. - Não tenho medo das tuas cunhadas, que manas minhas são: 

12. não tenho medo das tuas manas, que cunhadas minhas são; 

13. não tenho medo do teu marido, que está deitado ao pé de ti. 

14. - Isto era um sonho que eu cá estava sonhando, 

15. se tu és o meu marido, quero-te mais qu'a ninguém. 

16. - Deixa lá vir a madrugada, que eu to direi a ti. 

 

Quando foi de manhã cedo, encontrou o Bernal de França 

 

17. - Onde vais, Bernal de França, vais tão bem amortalhado 

18. - Vou ver a minha dama, que há três dias que a não vi. 

19. - Tua dama já é morta, é morta, eu bem na vi, 

20. os sinais qu'ela levava eu tos digo agora aqui: 

21. casaco de canequim, gargantilha acolarada, 

22. a gente que a acompanhava não tinha cabo nem fim. 

23. - Deixa-m'ir àquele alto, s’ela for viva inda m'há-de acudir. 

24. - A boca com que t'eu beijava já de terra a enchi; 

25. os braços com que t'eu abraçava já não têm pulso nem fim. 

26. Se tu tiveres alguma filha, chama-a Ana com’a mim 

27. mas traze-a sempre adiante de ti, que se não perca p'los homes 

28. como eu me perdi por ti. 

 

Os versos 24 a 28 são contaminação de "O soldado" ou "Aparição". 

 

 

 BF/112 M.A.Vilhena (1995) 121 
 
Versão de Pedra do Altar, c. de Proença-a-Nova, d. de Castelo Branco. 
 
Recitado e cantado por Maria do Carmo Tavares, 90 anos. 
 

BERNAL DE FRANÇA 

 

O marido foi para a França e quando terminou a guerra, veio. A mulher tinha cá 

ficado. Ouviu bater à porta e cuidèva que era o amigo, mas era o home dela. O 

amigo é que era o Bernal de França. Quando era meia-noite, disse ela assim: 

 

1. - Que tens tu Bernal de França? Tu dantes não eras assim. 

2. Vai a meia-noite dada, sem te virares para mim. 

3. Não temas a minha mãe, que ela não te há-de ouvir; 
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4. não temas as minhas manas, que elas não hão-de cá vir; 

5. não temas o meu marido, que ele não há-de cá vir; 

6. os mouros o matem lá, e as vozes se ouvem aqui. 

7. - Não temas o teu marido, que o tens ao pé de ti. 

8. - Pois se ele é meu marido, eu lhe quero mais qu'a mim, 

9. - Manda chamar doze padres, que te venham confessar, 

10. e manda chamar outros doze que te venham reconciliar, 

11. Manda chamar tuas manas que se venham despedir de ti: 

12. que não façam aos seus maridos o que tu me fizeste a mim. 

13. - Marido, se me matares, enterra-me no meu jardim, 

14. mata-me com a toalha "longueira" que eu tenho ao pé de mim. 

 

 Ele matou-a e enterrou-a no jardim 

 

 

 BF/113 Custódio/Galhoz (1996) 37-38 [Custódio, Galhoz, Cardigos (2006) 

65-66] 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Vale Judeu, freg. de S. Sebastião de Loulé, c. de Loulé,  d. de Faro. 

 

Informadora: Maria da Boa-Hora Correia Casa Nova, 69 anos. Ano de recolha: 1994. 

Colectora: Idália Farinho Custódio 

 

D. BERNARDO FRANCÊS 

 

1. Estando eu na minha cama, estando no melhor dormir, 

2. Espadas ouvi bater, espadas ouvi tenir. 

3. Se é D. Bernardo Francês, minhas portas vou abrir, 

4. mas se é outro em lugar dele já se pode despedir. 

5. D. Bernardo Francês, saiba a senhora que é, 

6. Levai-o p'rà sua casa que vai p'ró jardim em pé. 

7. Que vai p'ró jardim em pé, com um ramo de alecrim, 

8. Levai-o p'rà sua cama, deitai-o em par de si. 

9. - O que tens ó Bernardo Francês, por que te portas assim? 

10. Já é meia noite dada sem te voltares p'ra mim! 

11. Nã tenhas medo dos meus criados que eles são amigos teus 

12. Nã tenhas medo dos meus filhos que também são teus amigos, 

13. Nã tenhas medo do meu marido qu'o meu marido não 'tá aí. 

14. - Eu nã tenho medo dos teus filhos, porque os teus filhos são meus; 

15. Nã tenho medo dos teus criados, porque os teus criados são meus; 

16. Nã tenho medo do teu marido, porque o teu marido sou eu. 

17. - Perdoai-me, ó meu marido, qu’isto foram sonhos meus, 

18. Sonhando com meu marido, e meu marido em braços meus. 

19. - Cala-te, ó enferneira, não me estejas a enfernar: 

20. Deixa lá vir a manhã que hei-de te mandar matar. 

21. - Eu não tenho medo à morte qu'eu p'ra morrer nasci, 

22. Só tenho pena dos meus filhos que me ficam p'ra criar. 

23. - Nã tenhas pena dos teus filhos que me ficam p'ra criar, 
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24. Logo atrás de ti virá outra que os acabará de criar. 

25. - Onde vais, ó Bernardo Francês, onde vais nesse teu cortejo? 

26. - Eu vou ver a minha amada que há yanto que não a vejo. 

27. Tu'amada já é morta, é morta qu' eu a mati, 

28. Navalhadas qu'eu dei nela, devia de as dar em ti. 

29. - Hei-de ir àquele letreiro onde eu acostumava vir, 

30. Tanta vez hei-de bradar "Ó Ana", até qu'ela me há-de acudir: 

31. "Oh Ana, Oh Ana, Oh Ana, três vezes Ana! 

32. Os braços que te abraçavam, já estão cortos com uma lança; 

33. Os olhos com que te olhava, já estão tapados de neva; 

34. A boca que te beijava já está debaixo da terra 

35. - Se algum dia te casares, procura uma Ana como a mim, 

36. Qu'as mulheres nunca se percam, como eu por ti me perdi. 

 

 

 BF/114 Custódio/Galhoz (1997) 36-37 [Custódio, Galhoz, Cardigos (2006) 

66-67] 

 

Versão de Vale Judeu, freg. de S. Sebastião, c. de Loulé, d. de Faro. 

 

Informante: Maria da Boa Hora Palma, 71 anos. Ano de recolha: 1996. Colectora: Idália 

Farinho Custódio. 

 

BERNARDO FRANCÊS 

 

Era uma senhora que tinha um amante e o amante era o Bernardo Francês. 

Um dia o marido combinou com ela qu'ia p'ra uma feira, no Brasil, e saiu de casa. 

Mas ele veio à noite e bateu à porta. E ela disse: 

 

1. - À minha porta oiço bater, à minha porta oiço tunir, 

2. s'é o Bernardo Francês, minha porta vou abrir. 

3. Se é outro qualquer, daí já se pode ir. 

 

Ele disse qu'era o Bernardo Francês e entrou. Tinham lá aqueles candeeirinhos e a 

luz apagou-se. E foram-se deitar às escuras. Diz ela: 

 

4. - Qu'é que tens, amor, que 'tás agora assim? 

5. Já é meia noite dada, sem te voltares p'ra mim! 

6. Se tens medo dos meus filhos, eles nã estão aí, 

7. se tens medo dos meus criados, eles nã estão por aí, 

8. se tens medo do meu marido, ele foi para o Brasil, 

9. mais vale qu'ele morra lá, essas novas me venham aqui. 

 

Diz ele: 

 

10. - Eu nã tenho medo dos teus filhos, qu'os teus filhos são de mim, 

11. eu nã tenho medo dos teus criados, qu'os teus criados são de mim, 

12. nã tenho medo do teu marido, qu'ele está em par de ti. 

13. - Oh, valha-me Nossa Senhora, oh que sonho qu'eu assonhi 

14. Tenho o meu amor em braços, 'inda agora o conheci. 
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15. - Oh, espera, deixa tu vir aí a madrugada 

16. que hei-de te fazer uma camisa, com gravata encarnada. 

 

Depois é que veio o amigo, o Bernardo Francês. 

 

17. - Eu venho à da minha amada, que p'ra num há-de ser, 

18. Abre-me a porta, amor, qu'eu a ti te quero ter. 

 

E diz o marido: 

 

19. A tua amada está morta, está morta qu'eu a mati 

20. as facadas qu'eu di em ela, ainda hoje darei em ti. 

 

 

 BF/115 Alves Ferreira (1999) 116-117 

 

Versão de origem desconhecida 

 

O REI DE FRANÇA 

 

1. - Quem bateu à minha porta,  a tais horas de dormir? 

2. Se vós sois o Rei de França,  minhas portas vou abrir;  

3. Se sois outro cavaleiro,  bem vos podeis daqui ir. 

4. - Sou o Rei de França, Senhora,  vossa porta vinde abrir,  

5. Que, ao abrir a vossa porta,  apagarei o candil. 

6. - Já a meia-noite é dada  e vós tão calado assim!  

7. Já tendes outros amores  e não quereis saber de mim? 

8. - Não tenho nenhuns amores:  os que tinha já os perdi. 

9. - Não temais o meu irmão,  que não vem agora aqui. 

10. - Eu não temo vosso irmão,  que cunhado é de mim. 

11. Não temais o meu marido,  que foi pra longe daqui. 

12. - Não temo vosso marido,  que me não faz mal a mim,  

13. Teme-o  tu ,  desgraçada,   que o tens ao pé de ti. 

14. - Se tu és o meu marido,  quero-te mais do que a mim;  

15.  D e i x a  v i r  a  m a d r u g a d a ,  i remos para o jardim,  

16. Eu te lavarei os pés   com perfume de alecrim. 

17. - Deixa vir a madrugada,  que eu te darei um festim:  

18. Uma salva de  facadas ,   pois o mereces assim. 

1 9 .  - Não manches as tuas mãos,  n ão  t e  con d en es  a  t i :   

20. Tua esposa já é morta,  é morta, já o senti. 

21. Sete Condes vão levá-la  numa tumba de marfim! 

 

Este romance e o Soldadinho (pág. 151) foram incorporados num só por Garrett, que 

lhe deu o nome de Bernal Francês e o considera dos mais antigos da Península. 
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 BF/116 Alves Ferreira (1999) 117-119 

 

Bernal Francês + A Aparição 

 

Versão de Nespereira - Lamego e de Friões, c. de Valpaços, d. de Vila Real. 

 

A ROSA BRANCA 

 

1. - Quem bateu à minha porta?   Quem bateu? Quem está aí? 

2. - É o Cravo Roxo, senhora,  Rosa Branca, venha aqui. 

3. - Eu minha porta não abro a estas horas assim. 

4. - Pois, se me não abre a porta,  morto me acharão a mim. 

5. Ela o levou pela mão,  foram ambos pró jardim;  

6. Lavou-o de pés e mãos  com água de alecrim;  

7. Levou-o prà sua cama,  deitou-o a par de sim: 

8. É já meia-noite em ponto   sem te virares para mim.  

9. Tens medo às minhas aias?  Elas longe estão de mim. 

10. - Não tenho medo às aias, que elas também são de mim. 

11. - Tens medo ao meu marido?  Ele longe está de mim.  

12. Mil balas o por lá matem,  novas me tragam aqui. 

13. - Mil balas lá o não matam, que ele está ao pé de ti. 

14. - Oh! Que sonho variado  com o pensamento em ti! 

15. - Cala-te, perra traidora,  não te queiras encobrir.  

16. Deixa vir a madrugada,  que eu te darei de vestir:  

17. Darei vestidos de gala  e  jaqué de carmesim,  

18. Gargantilha de cutelo,  pois o mereceste assim.  

19. De madrugada, matou-a,  foi passear pró jardim;  

20. Viu chegar um cavaleiro  que passava por ali. 

21. - Pra onde vais, cavaleiro,  nesta hora, por aqui? 

22. - Venho ver a Rosa Branca  que dias há que não vi. 

23. - Irás vê-la a enterrar  na igreja de S. Joaquim.  

24. Sete Condes a levaram,  através do meu jardim,  

25. Ia vestida de preto,  pois o mereceu assim. 

 

 

 

*   *   * 
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VENENO DE MORIANA 
 

 

 VM/1 Braga (1883) 197 [Braga (1887-1889) 103; Braga (1906)/Braga (1982) 

89-90; Caldeira (1961) 537; Redol (1964) 351; Cortes-Rodrigues (1987) 261; 

Carinhas II (1994) 50; RPTOM (2003) nº 1020] 

 

TIPO A 

 

Versão de Ponta Delgada, c. de Ponta Delgada, Ilha de S. Miguel, Açores. 

 

Recolhida por Francisco de Arruda Furtado. 

 

1. - Deus te salve, Juliana, sentada no teu estrado, 

2. - Deus te salve a ti, D. Jorge, em cima do teu cavalo. 

3. - Eu venho-te convidar, se queres ir ao meu noivado. 

4. - Espera-me aí, D. Jorge, espera-me um poucochinho, 

5. enquanto te vou buscar uma taça de bom vinho. 

6. - Que me deste, Juliana, nesta taça com bom vinho, 

7. que tenho o freio na mão, não enxergo o cavalinho? 

8. - Ai servirá de exemplo, a quem o quiser tomar: 

9. quem deve as honras alheias, consigo irá pagar. 

10. - Já minha madre o sabe, que não tem o seu menino! 

11. - Já minha madre o sabe, que eu que não tenho marido. 

 

Variante de Braga (1887-1889): 5h. com. 

 

 

 VM/2 Leite (1883a) VII [Leite (1886) 17-18; Braga (1887-1889) 100-101; 

Braga (1906)/ /Braga (1982) 90; Leite (1938) 1033; Leite (1960) 107-108; Redol 

(1964) 350-351; Fontes (1997) 188; RPTOM (2003) nº 1008]  

 

TIPO B 

 

Versão de Campo de Víboras, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Recolhida em Agosto de 1883. 

 

D. AUSÊNIA 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro, vamos daí merendar. 

2. - Tu que tens, ó D. Ausênia, guardado para me dar ?  

3. - Tenho vinho d'há sete anos guardado para lhe dar. 

4. - Eu nu' sei, ó D. Ausênia, se será muito guardar... 

5. D. Ausênia, D. Ausênia,  que botastes a este vinho ? 

6. - Eu botei-lhe resalgar e pós de lagarto moído. 

7. - Ó meus filhos sem ter pai, minha mulher sem marido! 

8. Triste de ti, D. Ausênia,  c'o teu crédito perdido ! 

9.  - Apeia-te, ó cavaleiro, vamos daí merendar. 
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 VM/3 Leite (1883b) XIV [Leite (1960) 108; RPTOM (2003) nº 1009]  

 

TIPO B 

 

Versão de Campo de Víboras, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

D. AUSÊNIA 

 

1. - Apeia-t'ó cavalheiro,  bamos aqui a merendar. 

2. - Tu que tens, ó D. Ausênia,  guardado para me dar ? 

3. - Tenho binho d'há sete anos,  guardado 'stá para te dar. 

4. - Dá-me cá um copo dele  que o quero probar. 

5. D. Ausênia, D. Ausênia,  que botaste neste binho ? 

6. - Botei-lhe bô limão doce,  pós de lagarto moído. 

7. - Ó meus filhos já sem pai,  minha mulher sem marido, 

8. Triste de ti, D. Ausênia,  co'o teu crédito perdido.  

9. Tenho as rédeas na mão  e já num beij'o meu russinho.  

 

E morreu. 

 

 

 VM/4 Tavares (1906) 313-314 [Tavares (1908) 88; Braga (1909)/Braga (1985) 

365; RPTOM (2003) nº 1010]  

 

TIPO B 

 

Versão de Vimioso, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

1. - Apeia-te ó cavalheiro, que haveis de merendar! 

2. - Tu que tens, ó dona Eugénia, guardado para me dar? 

3. - Tenho vinho de sete anos para te dar a provar! 

4. - Eu que sei, ó dona Eugénia, será muito guardar... 

5. Dá-me cá um copo dele, que to quero provar. 

6. Lá no meio da bebida, começou-se a agoniar. 

7. - Que me deste, ó dona Eugénia, que me fez tanto mal? 

8. - Dei-te sangue de uma cobra envolta de um rosalgar. 

9. Já que me enganaste a mim, a outra não hás de enganar! 

10. - Coitados dos meus meninos, que ficam sem meu abrigo! 

11. Coitada da minha mulher, que fica sem seu marido! 

12. ‘Spira, ‘spira, ó cavalheiro, acaba de suspirar; 

13. que eu ‘inda tenho dinheiro, p'ra a tua morte pagar! 

Variantes de Tavares (1908): 1 b. que hemos de ir a; 2a. omite ó; 3a. de há sete; 3b. to 

dar; 5b. que ‘inda to; 8. Dei-te o sangue de cobra / envolto c’um rosalgar; 9b. omite a; 

10 e 11 inverte ordem dos versos; 10b. omite sem; 12a. omite ó; 13b. omite a. 
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 VM/5  Mendonça Dias (1922) 114-115 [Carinhas II (1994) 50-51; RPTOM 

(2003) nº 1021] 

 

TIPO A+B 

 

Versão de Vila Franca do Campo, c. de Vila Franca do Campo, Ilha de S. Miguel, 

Açores.  

 

Recolhida por Urbano de Mendonça Dias. 

 

1. - Deus te salve, Laureana, costurando teu bordado. 

2. - Deus te salve, Leonardo, em teu cavalo montado. 

3. Já cá me chegou a nova que te havias casado. 

4. - Quem te disse não mentiu, mas foi talvez apressado, 

5. já se passaram escritos, vai-se passar o mandado. 

6. - Entra, entra em meu portal, por onde tens sempre entrado, 

7. no jardim te vou esperar, como outrora, Leonardo, 

8. quando juravas que eras meu amor, meu namorado. 

9. Entrou logo no jardim, a um canto se foi pôr. 

10. - Toma, toma, Leonardo, este copo de licor. 

11. sempre me lembro que foste o meu primeiro amor. 

12. - Que me deste, Laureana, que é de tanto amargar? 

13. - Um licor que preparei, somente para te matar, 

14. não vives mais que uma hora, que o licor é resalgar. 

15. - Ó minha mãe, minha mãe, que será que hei-de dizer, 

16. que o teu filho Leonardo, de veneno vai morrer, 

17. à porta de Laureana, pelo seu muito-mal querer. 

18. - O que não dirá meu pai, quando souber da cilada, 

19. que armou a sua filha, porque se via enganada, 

20. [……………]  nem solteira, nem casada. 

21. - Não há justiça na terra que crimine Laureana, 

22. devia-lhe casamento e porque era leviano, 

23. com outra ia casar, ó triste sorte tirana. 

 

 

 VM/6 Martins (1928)/Martins (1987) 197 [Veloso (1978) 409-410; Correia 

(1984) 270; Correia (2003) 310-311; RPTOM (2003) nº 1012]  

 

TIPO B 

 

Versão de Vinhais, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

1. - Apeia-te ó cavaleiro, dera-te eu de merendar? 

2. - Que tens ó dona Eugénia guardado p'ra me dar? 

3. - Tenho vinho de há sete anos, para te dar a provar. 

4. - Deita cá um copo dele, que me quero refrescar. 

5. O cavaleiro bebe o vinho e começou a desmaiar. 

6. - Que fizeste a este vinho, que me fez tanto mal? 

7. - Botei-le camisas de queobra e pós de lagarto moído, 

8. e no meio de tudo isso foi o rosalgar metido. 
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9. - Coitada da dona Eugénia que fica co' crédito perdido. 

10. - Morre, morre, cavaleiro, e trata de te confessar, 

11. que 'inda tenho dinheiro p'ra tua morte pagar. 

 

 

 VM/7 Martins (1928)/Martins (1987) 251-252 [RPTOM (2003) nº 1013] 

 

TIPO A 

 

Versão de Vinhais,  de Vinhais, d. de Bragança.  

 

1. - Minha mãe, lá vem D. Jorge no seu cavalo montado. 

2. - Deus te guarde, Juliana, no teu camarim sentada. 

3. - Por cá me consta, D. Jorge, que andais p'ra te casar. 

4. - É verdade, Juliana, que te venho convidar. 

5. - Espera aí, D. Jorge, espera mais um bocado, 

6. [……………….] enquanto vou ó sobrado 

7. buscar um copo de vinho que p'ra ti estava guardado. 

8. - Que lhe botaste a este vinho, que me fezo tanto mal? 

9. ‘Inda agora ó bobi, já não posso caminhar. 

10. - Quando teu pai cuidava que tinha o seu filho vivo, 

11. também minha mãe cuidava que tu casavas comigo. 

12. Dali se foi p'r'à janela, botou os olhos acima; 

13. adonde estarás agora, ros' bela do meu sentido? 

 

 

 VM/8 Martins (1938)/Martins (1987) 9 [RPTOM (2003) nº 1014] 

 

Fragmento 

 

Versão de Vinhais, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

              (…)     (…) 

1. - Cuitada da sua mãe que ficou sem o filho; 

2. cuitada da sua esposa que ficou sem o seu marido; 

3. cuitada de dona Eugénia que ficou co' o crédito perdido. 

 

 

 VM/9 Reinas (1957) 422 [Galhoz (1987) 315; RPTOM (2003) nº 1016] 

 

N/NOTA: RPTOM edita uma “fixação ‘normativa’”.  

 

TIPO A 

 

Versão de  Nave de Haver, c. de Almeida, d. da Guarda. 

  

1. Que tanhes tu i ó Juliata que tã trist' istás a tchurara 

2.  Já p'rà i óvi dizera  que Jorgi s' ià casara 

3. Nu iá mintira nainhuma  nu qu'rias acraditara 

4. Par'ò dia do casamento para m' ires àcumpanhara  
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5. Ispár' aí sinhor Jórgique vô im cima do mê sobrado 

6. Buscar um copo de vinho qu'ê le tenho gòrdado 

7. Que fizéstais Juliata que fizéstais tu ò vinho 

8. Já tênh' a vista turva já nu incharg' o caminho 

9. Bainhe cuidav' à nha mainhe  qu' ê inda stava vivo 

10. Tamainh' a minha cuidava  que tu casavas comigo. 

 

 

 VM/10 Leite (1960) 104 [RPTOM (2003) nº 1011] 

 

TIPO B 

 

Versão de Mofreita, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  são horas de merendar.  

2. - Que trazes, ó D. Eugénia, que trazes para me dar?  

3. - Trago vinho de sete anos, quero-to dar a provar.  

4. O cavaleiro bebeu vinho, começou-se a agoniar. 

5. - Que botaste a este vinho que tanto me faz inchar? 

6. - Quatro bolas de beleno,  a ti te quero matar! 

7. - Cala-te lá, D. Eugénia, não deites falas ao vento: 

8. A mim me há-de salvar o Santíssimo Sacramento. 

 

 

 VM/11 Leite (1960) 104 [Marques (1985b) 648 14; RPTOM (2003) nº 999] 

 

TIPO B 

 

Versão de Baçal, c. de Bragança, d. de Bragança 

 

NOTA de RPTOM: 

Editamos Marques (1985b) 648 por ter corrigido Leite (1960) a partir dos manuscritos 

do Abade de Baçal. 

 

1. - Apeai-vos, ó cavaleiro, dar-vos-ei de merendar. 

2. - Que tendes, ó D. Ausenda, guardado para me dar? 

3. - Tenho vinho de sete anos guardado para vos dar. 

4. - Dai-me cá um copo dele, que vo-lo quero provar. 

5.  Cavaleiro bebeu o vinho, começou a doudear. 

6. - Que deitastes vós ‘ó vinho, que me fez tanto mal?  

7. - Deitei-le a espinha da cobra e o sangue do lagarto vivo,  

8. no meio disto tudo  ia o rosalgar metido. 

 

 

 VM/12 Leite (1960) 105 [RPTOM (2003) nº 1000] 

 

TIPO B 

 

Versão de Rebordainhos, c. de Bragança, d. de Bragança. 
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D. EUGÉNIA 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  que te quero dar de merendar. 

2. - Que tens tu, ó D. Eugénia,  que tens tu para me dar? 

3. - Tenho vinho de há sete anos  para te dar a provar, 

4. E toucinho de outros sete  para te dar a fartar. 

5. - Dá-me cá um copo dele,   que me quero regalar. 

6. Cavaleiro bebeu o vinho  e começou a desmaiar. 

7. - Que fizeste ao teu vinho  que me fez tanto mal? 

8. - Deitei-lhe cobrinhas novas,  pós de lagarto real. 

9. Coitada da D. Infanta  que ficou sem o marido. 

10. Coitados dos filhinhos  que ficaram sem o paizinho.  

11. Coitada da D. Eugénia  que ficou com o crédito perdido. 

 

 

 VM/13 Leite (1960) 105 [RPTOM (2003) nº 1001] 

 

TIPO B 

 

Versão de Parada de Infanções, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

D. AUGÉNIA 

 

1. - Apeia-te, ó cavalheiro,  qu'havemos d'ir merendar. 

2. - Tu que tens, ó D. Augénia,  tu que tens pera me dar? 

3. - Tenho vinho de há sete anos,  guardadinho p'ra te dar. 

4. - Dá-me cá um copo dele,  que me quero refrescar. 

5. Parece-me, ó D. Augénia,  para mim muito guardar... 

6. Cavalheiro bebeu o vinho,  começou-se a desmaiar. 

7. - Tu que botaste ao teu vinho,  qu'a mim me fez tanto mal? 

8. - Deitei-lhe camisa de cobra,  pós de lagarto real (1), 

9. Lá no meio disso tudo  um bebirão a nadar (2). 

 

(1) Variante: o mais fino resalgar.  

(2) Bebirão: víbora. 

 

 

 VM/14 Leite (1960) 106 [Correia (1984) 270-271; RPTOM (2003) nº 1002] 

 

TIPO A 

 

Versão de Parada de Infanções, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recolhida em 1933. 

 

D. JORGE 

 

1. Lá baixo vem o D. Jorge  montado no seu cavalo. 

2. - Deus te guarde, Juliana,  no teu país sentada. 

3. - Ontem à noite me disseram  que tu te ias casar. 
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4. - É verdade, Juliana,  eu te venho convidar. 

5. - Apeia-te, D. Jorge,  não ponha o pé no sobrado, 

6. Eu tenho um copo de vinho  para to dar guardado. 

7. - Juliana, Juliana,  que deitaste no teu vinho? 

8. Ainda agora o bebi,  já não vejo o caminho. 

9. Venha papel, venha tinta,  venha quem saiba escrever, 

10. Venha também minha mãe,  que estou a acabar de morrer. 

11. - Se estás a acabar de morrer,  quero-te ver expirar; 

12. Eu ainda tenho dinheiro  para a tua morte pagar. 

13. - Quando minha mãe pensava  que tinha o seu filho vivo! 

14. - Também a minha pensava  que tu casavas comigo. 

 

 

 VM/15 Leite (1960) 106-107 [RPTOM (2003) nº 1003; Correia (2003) 311] 

 

TIPO B 

 

Versão de Alfeião, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Ouvido ao Sr. José Emídio Pereira. Cantiga das segadas, das merendas. 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  p'ra te dar de merendar. 

2. - Tens tu, ó D. Eugénia,  gardadinho p'ra me dar? 

3. - Tenho vinho d'há sete anos  qu'eu t'hei-de dar a provar. 

4.    Enquanto eu ponho a mesa,  um copo vou deitar... 

5. Cavaleiro bebeu vinho,  começou a desmaiar. 

6. - Qu'é que lhe deitaste ò vinho  que me fez tanto mal? 

7. - Botei-lhe sangue de víbora,  pó de lagarta moído, 

8. Lá no meio disso tudo  um resalgar bem mexido... 

9. - Coitada da D. Eugénia,  tem no seu crédito perdido; 

10. Coitada da minha esposa,  que fica sem o seu marido; 

11. Coitados dos meus filhos  que ficam sem o seu abrigo: 

12. - Morre, morre, cavaleiro,  acaba de suspirar, 

13. A D. Eugénia tem dinheiro  pr'à tua vida pagar. 

 

 

 VM/16 Leite (1960) 107 [RPTOM (2003) nº 1004]  

 

TIPO B 

 

Versão de Serapicos, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recolhida em 1902. 

 

D. ANGÉNIA 

 

1. Apeia-t'ó cavaleiro,  qu'havemos d'ir merendar. 

2. - Tu que tens, ó D. Angénia,  guardadinho p'ra me dar? 

3. - Tenho vinho d'há sete anos,  guardadinho p'ra te dar. 

4. - Parece-me, ó D. Angénia,  para mim muito guardar... 
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5. Dá cá um copo dele  que o havemos de provar. 

6. Lá no meio da bebida  começou-s'a agoniar: 

7. - Que me deste, D. Angénia,  que me fez tanto mal? 

8. - Dei-te sangre duma cobra  involto com resalgar. 

9. - Coitadinhos dos meus filhos...  Quem nos há-de criar? 

10. Coitada da minha mãe...  Quem na há-de sustentar? 

11. - Morre, morre, ó cavalheiro,  acaba de suspirar! 

12. Já que m'inganaste a mim,  a outra num hás-d'inganar; 

13. Já que casastes com ela,  tu nu'na hás-de lograr. 

 

 

 VM/17 Leite (1960) 108-109 [RPTOM (2003) nº 1007] 

 

TIPO A 

 

Versão de Vila Chã, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Recolhido por Artur Alves, em 1937. 

 

JULIANA 

 

1. - Tu que tens, Juliana?  Passas a vida a chorar. 

2. - Eu nada, ó minha mãe, o D. Jorge vai casar. 

3. - Já 'li vem o D. Jorge  no seu cavalo assentado. 

4. - Deus te guarde, Juliana, no teu tear a trabalhar. 

5. - Tenho ouvido dizer  que o D. Jorge vai casar... 

6. Espere, D. Jorge, espere, que eu vou ao sobrado 

7. Buscar um copo de vinho que p'rò senhor tenho guardado. 

8. - Valha-me Deus, Juliana, que fizeste ao teu vinho ? 

9. Inda agora o bebi, já não enxergo o caminho. 

10. Venha papel, venha tinta, venha quem sabe escrever, 

11. Que eu quero deixar escrito com que se pagar o bem querer. 

12. Venha papel, venha tinta, também um escrivão, 

13. Que eu quero deixar escrito o pago que as mulheres dão. 

14. Coitadinha da minha amada, pensará que 'inda sou vivo. 

15. -Também minha mãe pensou  que tu casavas comigo. 

16. Suspire, D. Jorge, suspire, acabe de suspirar, 

17. Que eu tenho muito dinheiro  p'ra sua morte pagar.  

 

 

 VM/18 Leite (1960) 109 [RPTOM (2003) nº 1018]  

 

TIPO A 

 

Versão de Ervedosa do Douro, c. de S. João da Pesqueira, d. de Viseu. 

 

JULIANA 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana, que estavas  a suspirar? 

2. - Chegou-m'agora a notícia, João Jorge s'ia casar. 
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3. - Bem te disse, Juliana,  não quisest'acraditar: 

4. João Jorge tem por costume de toda a moça enganar; 

5. Deixa-t'estar, Juliana, no teu camarim sentada, 

6. Lá baixo vem no João Jorge no seu cavalo montado. 

7. - Tu vens aí, ó João Jorge?  Dizem que te vais casar... 

8. - É verdade, ó Juliana, venho-te cá convidar. 

9. - Espera aí, João Jorge, que eu vou ali ao sobrado 

10. Buscar um copo de vinho que para ti está guardado. 

11. - Que fizeste, Juliana, a este copo de vinho? 

12. Ainda o agora bebi,  já num inxergo o caminho. 

13. Quando minha mãe cuidava que tinha seu filho vivo... 

14. - Também na minha cuidava que o senhor casava comigo! 

15. - Venha tinta e papel, venha também no escrivão, 

16. Que eu quero deixar escrito o pago que as mulheres dão. 

17. - O pago que as mulheres dão,  o pago que os homens dão... 

18. - Cala-te lá, Juliana, vais presa p'ra a Relação. 

19. - O castigo que eu tiver  cabe na palma da mão: 

20. Eu matei a João Jorge  com vinho no coração. 

21. Vejam bem, ó meus senhores:  inda 'stou co'o copo na mão; 

22. Inda nem pude entrar a casa com esta grande paixão. 

23. Digam lá, ó meus senhores, se quer quadras no caixão. 

24. - Não quero quadras no caixão nem nada que for dela...  

25. Só queria o meu pai vivo, que sempre morreu por ela. 

 

 

 VM/19 Leite (1960) 110 [RPTOM (2003) nº 1005]  

 

TIPO B 

 

Versão de Carregosa, c. de Oliveira de Azeméis, d. de Aveiro. 

 

Recolhida em 1932. Cantada nas malhas. 

 

1. Apeia-te, ó cavaleiro,  dara-te eu de merendar. 

2. - Que tens tu, ó D. Eugénia,  que tens tu para me dar? 

3. - Tenho vinho de há sete anos,  guardadinho p'ra te dar. 

4. - Deita cá um copo dele,  que me quero refrescar. 

5. Consoante bubeu o vinho  começou-se a desmaiar. 

6. - Que deitastes ao teu vinho  que me  fezo tanto mal? 

7. - Deitei-lhe sangue de cobra,  pós de lagarto moído, 

8. Entremeios disso tudo  foi um ressalgar metido. 

9. Coitada da D. Eugénia  que ficou sem seu marido! 

10. E coitada de sua mãe  que ficou sem no seu filho! 

 

 

 VM/20 Leite (1960) 110 [RPTOM (2003) nº 1007]  

 

TIPO A 

 

Versão de Vilar Seco de Nelas, c. de Nelas, d. de Viseu. 
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Recolhida em 1930; rapariga. Cantam nas sachas, ao cascar o milho, etc. 

 

QUADRA DE D. JULIANA 

 

1. - Que tens tu, ó Juliana, que estás disposta a chorar? 

2. - É o D. Jorge, mamãe, que com outra vai casar. 

3. - Bem te disse, ó Juliana, mas não qu'rias acreditar, 

4. O D. Jorge tinha ideias de toda a moça enganar.  

5. - Já lá vem o seu D. Jorge, em seu cavalo montado. 

6. - Deus te salve, ó Juliana, com teu corpinho apertado. 

7. - É verdade, ó seu D. Jorge, que você se vai casar? 

8. - É verdade, ó minha rosa; eu te venho convidar. 

9. - Espere aí, ó seu D. Jorge, enquanto vou no sobrado 

10. Buscar um cálice com vinho que eu p'ra sim tenho guardado. 

11. - Que fizeste, Juliana, a este cálice com vinho ? 

12. Tenho minha vista escura, não enxergo o caminho. 

13. Minha mãe por esta hora julgava o seu filho vivo. 

14. - Também a minha julgava que tu ficavas comigo. 

15. Já morreu o seu D. Jorge, já morreu, já se acabou; 

16. Agora já me vinguei, que com outra não casou. 

 

 

 VM/21  Leite (1960) 111 [Carinhas II (1994) 153-154; RPTOM (2003) nº 1019] 

 

TIPO A 

 

Veneno de Moriana + Quem dever a honra alheia  

 

Versão de origem desconhecida. 

 

Recitado por uma senhora alentejana que lhe parece que veio da Madeira. 

 

XACRA DE D. BONE 

 

1. - Salve Deus, ó Moliana, no vosso estado real! 

2. - Salve Deus, senhor D. Bone, senhor do vosso cavalo! 

3. Cá me vieram dizer que vós estáveis para vos casar. 

4. - Quem vo-lo disse, senhora, falou-vos muito a verdade;  

5. Amanhã, por essa hora, se me quereis acompanhar. 

6. Levantou-se Moliana com seu modo real, 

7. Foi colher três folhas a seu lindo rosal. 

8. - Que me deste, Moliana, neste copo de bom vinho, 

9. Que tenho as rédeas na mão e não vejo o meu cavalinho?  

10. Mal pensava a minha mãe que o seu filho morria aqui!  

11. - Também minha mãe pensava  que vós fósseis meu marido. 

12. - Trata já, ó Moliana, trata já de me enterrar 

13. Ao canto do teu jardim, à sombra do teu rosal. 

14. Moliana, como era boa, todos os dias lhe ia rezar, 

15.  Quando um dia viu D. Bone, D. Bone a passear. 

16.  - Que fazes aí, D. Bone, D. Bone a passear? 
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17. - É que venho, Moliana, - do outro mundo para te falar. 

18. Que a honra de uma donzela não se paga nem com ouro nem com prata, 

19. Paga-se carne com carne (1),  para que sua alma não se perca. 

 

(1) Isto é, casando. 

 

 

 VM/22 Leite (1960) 111-112 [RPTOM (2003) nº 1006]  

 

TIPO B 

 

Versão de Alfeião, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recolhido por Hermilo Branco Ramalhete, que o ouviu ao tio Orvalho. 

 

D. AUSÉNIA 

 

1. Apeia-te, ó cavaleiro,  dara-t'eu de merendar. 

2. - Que tens tu, ó D. Ausénia,  guardado para me dar?  

3. - Tenho vinho de sete anos  para to dar a provar. 

4. - Bota cá um copo dele,  que me quero refrescar. 

5. Cavaleiro bebeu o vinho,  começou a desmaiar. 

6.  - Que le botaste ò vinho  que me fezo tanto mal ?  

7. - Camisinha de queobra,  pós de lagarto moído. 

8. - Coitado do meu pai velho,  que já está. sem no seu filho, 

9. Coitada da D. Ausénia,  que também está sem no seu marido. 

10.  - Morre, morre, cavaleiro,  acaba já de expirar, 

11. Que eu inda, tenho dinheiro  para a tua morte pagar. 

 

 

 VM/23 Leite (1960) 112 [RPTOM (2003) nº 1015]  

 

TIPO B 

 

Versão de origem desconhecida 

 

1. - Apeia-te, ó, cavaleiro,  dera-te eu de merendar. 

2. - Tu que tens, ó D. Eugénia,  que é que tens para me dar? 

3. - Tenho vinho de sete anos,   guardadinho para te dar. 

4. - Dá-me cá um copinho dele,  que to quero já provar. 

5. O cavaleiro bebeu o vinho,  começou a desmaiar. 

6. - Que deitastes ò teu vinho  que me fez tanto mal? 

7. - Deitei-lhe camisa de cobra  e pós de lagarto real,  

8. Por cima de tudo isso  um fino resalgar. 
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 VM/24 Caldeira (1961) 536  

 

TIPO A 

 

Versão de Sines, c. de Sines. d. de Setúbal. 

 

JULIANA 

 

1. Juliana, Juliana, coração de pedra dura, 

2. Não casei com Juliana,  fui casar à sepultura. 

3. - Minha mãe, ali vem Jorge  no seu cavalo montado. 

4. - Boas tardes, Juliana, como tens por cá passado? 

5. - Há dias ouvi dizer  que com outro vás casar. 

6. - Boas tardes Juliana, venho aqui te convidar. 

7. - Se nã vás com munta pressa  espera aí um bocadinho 

8. Eu vou lá acima ò sobrado  buscar um copo de vinho. 

9. - O que puseste no copo,  o que puseste no vinho? 

10. Vou perdendo os mês sentidos  já nã vejo o mê caminho. 

11. - Condo minha mãe souber  que sê filho nã é vivo! 

12. - Tamém a minha pensava  que tu casavas comigo. 

13. Na rua da Conceição  está o letreiro marcado. 

 

 

 VM/25 Kundert (1962) 99  

 

TIPO B 

 

Versão de Guadramil, c. de Bragança, d. de Bragança 

 

1. - Apiai-os, cavalheiros,  dar-vos hei de merendar. 

2. - Que tendes vós, dona Eugenia,  que dar-nos para merendare? 

3. - Tenho vinho de sete anos,  guardado para vos dare. 

4. - Qué nos destes, dona Eugenia,  neste vinho a probare? 

5. - Dei-vos a espinha da cobre  e a raiz do ruisalgare… 

 

 

 VM/26 Kundert (1962) 99 

 

TIPO B 

 

Versão de Guadramil, c. de Bragança, d. de Bragança 

 

1. - Apia-te, cavaleiro,  que horas são de merendare. 

2. - Qué tinheis vós, dona Eugenia,  de merendar que nos dare? 

3. - Tenho vinho de seti anos,  guardado para vos dare. 

4. - Qué fizeste desi vinho  para tanto se guardare? 

5. - Borei a sangre da cobra  pos dum lagarto muito 

6. E o melhor disso tudo  tenho um ruisalgar metido. 

7. - Dai-me acá um copo dele  que mo quero probare. 

8. Cavaleiro bebe o vinho  empeçou-se a desmaiare. 
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 VM/27 Ribeiro (1963) 28 [Giacometti (1981) 184]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Giacometti (1981) 184. Inclui notação musical, que 

omitimos. 

 

TIPO A 

 

Versão de Glória  do Ribatejo, c.  Salvaterra de Magos, d.  de Santarém.  

Joel Canhão – 1964.  

 

MINHA MÃE, LÁ VEM O JORGE 

Romance novelesco 

   

1. - Minha mãe lá vem o Jorge  no seu caval’ amontado 

2. - Boa tard’ ó Juliana  diz com’é que tens passado 

3. - Ainda ontem me dizeram  que tu estavas para casar. 

4. - É verdade, ó Juliana,  que te vou a convidar. 

5. Espera aí um bocado,  espera aí um bocadinho, 

6. eu vou ali ao sobrado  buscar um copo de vinho. 

7. O que meteste no copo, o que meteste no vinho, 

8. trago a minha vista turva, já não vejo bem o caminho. 

9. Quando a minha mãe julgava  que tinha o seu filho vivo. 

10. Também a minha julgava,  que tu casavas comigo. 

11. Torradas, novas torradas, que a faca corta o limão, 

12. a menina Juliana  é mulher de opinião. 

NOTA — No canto,  cada dístico das quadras é repetido. 

 

 

 VM/28 Rebelo (1964) 134 [Rebelo (1975) 556]  

  

TIPO A 

 

Versão de Longroiva, c. de Meda, d. da Guarda.  

 

JULIANA 

 

1. - Bons dias, ó Juliana, bons dias lh'eu venho dar,  

2. Disseram-me, agora, ali, que Jorge se ia a casar.  

3. - É verdade, ó Juliana, já t 'eu venho aconvidar,  

4. No dia do meu casamento, se me queres acompanhar. 

5. - Espere aí á Senhor Jorge, vou lá cima ó meu sobrado, 

6. buscar um copo de vinho, que eu já lho tinha guardado. 

7 .  - Que me destes, á Juliana, dent ro  do  copo de  v inho ,   

8. já tenho a vista escura,  já não enxergo o caminho.  

9. C o i t a d a  d a  m i n h a  m ã e  julga que ainda estou vivo;  

10. - Também a minha julgava, que tu casavas comigo. 
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 VM/29 Garcia (1965) 196-197 [Garcia (1979) 180; Galhoz (1987) 316-317] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Galhoz (1987) 316-317 

 

TIPO A 

 

Versão de Glória do Ribatejo, c. de Salvaterra de Magos, d. de Santarém. 

 

Informadora: Lourdes Maria Pirralha Caneira, 10 anos. Ano de recolha: 1965. 

 

MINHA MÃE LÁ VEM O JORGE (estróf.) 

 

1. - Minha mãe lá vem o Jorge no seu cavalo amontado. 

2. - Boa tarde, ó Juliana,  diz como é que tens passado. 

3. - Ainda ontem me dizeram que tu estavas para casar. 

4. - É verdade, ó Juliana,  que te vou a convidar. 

5. - Espera aí um bocado,  espera aí um bocadinho, 

6. Eu vou ali ao sobrado,  buscar um copo de vinho. 

7. - O que meteste no copo,  o que meteste no vinho, 

8. Trago a minha vista turva,  já não vejo bem o caminho. 

9. Quando minha mãe julgava  que tinha o seu filho vivo... 

10. - Também a minha julgava  que tu casavas comigo. 

11.  Torradas, novas torradas,  que a faca corta o limão, 

12. A menina Juliana  é mulher de opinião. 

 

 

 VM/30 Paixão (1966) 205 

 

TIPO A 

 

Versão de Parâmio, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

D. JORGE 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana, ó ai,  que estás disposta a chorar?! 

2. - É berdade, ó meu D. Jorge, dizem que te bais casar. 

3. - Eu bem to dizia, filha, ó ai,  não quiseste acreditar!... 

4. D. Jorge tem por costume  raparigas enganar. 

5. - Já lá bem o meu D. Jorge, ó ai,  montado no seu cabalo. 

6. É berdade, ó minha mãe,  que eu bou à sala esperá-lo. 

7. - Tu que tens, ó Juliana, ó ai,  que estás disposta a chorar?! 

8. - É berdade, ó meu D. Jorge,  dizem que te bais casar. 

9. - É berdade, ó Juliana, ó ai,  eu te benho conbidar, 

10. Se amanhã fizeres gosto  de me ires acompanhar. 

11. - Espera aí, ó meu D. Jorge, ó ai,  espera mais um bocadinho 

12. Enquanto eu bou ao Soberal   buscar-te um copo de binho. 

13. - Que deitaste, ó Juliana, ó ai,  a este copo de binho? 

14. Já não sei aonde estou,  já não enxergo o caminho! … 

15. Benha papel, benha tinta,  benha também o escribão. 

16. Quero deixar, por escrito,  o pago que as mulheres dão. 
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 VM/31 Alves/Amado (1968) 285-286  

 

TIPO B 

 

Versão de Pinelo, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

À merenda. 

 

1. - Apeia-te, ó cavalheiro, que havemos de merendar. 

2. - Que tendes, ó D. Eugénia, guardado para me dar? 

3. - Tenho vinho de lata  guardadinho para vos dar.  

4. - Que fizestes a este vinho  para tanto vos durar? 

5. - Deitei-lhe pós de lagarto moído  trinta réis de ressalgar.  

6. - Ai de mim triste coitado, de mim triste coitadinho!  

7. Ficam meus filhos sem pai  e minha mulher sem marido;  

8. Tenho a arreata na mão e já não vejo meu rucinho (1). 

 

(1) Colhida em Pinelo, pela Professora D. Maria Machado que a remeteu ao 

colega Francisco Anacleto Pereira e este a mim. É uma variante da publicada 

pelo abade José Augusto Tavares, na Ilustração Transmontana, 1908, pág. 88, 

que diz havê-la colhido em Carção, Concelho do Vimioso. É também variante 

doutra publicada pelo padre Firmino Martins, Folklore do Concelho de Vinhais, 

1928, pág. 117 e variante ainda de outra recolhida por mim em Baçal, que não 

publiquei por causa das variantes anteriores, como digo no tomo X e pág. 559 a 

propósito do romance D. Eugénia. 

Em galego também corre esta canção, mas a envenenadora chama-se Juliana (Xuliana) 

e D. Jorge o cavalheiro envenenado. Esta versão galega foi publicada pelo etnógrafo 

António Fráguas na Revista de Guimarães, 1946, pág. 118. O grande polígrafo espanhol 

Menendez Pidal, Flor nueva de romances viejos, 3.
a
 edição, pág. 135, publicou o 

texto completo desta canção, que, segundo ele diz, já se praticava no século XVI e 

deu-lhe o título de Romanza del veneno de Moriana. 

Nesta versão castelhana o cavalheiro tem o nome de D. Alonso e a envenenadora o de 

Moriana. 

 

 

 VM/32 Purcell (1968) 131-132 

 

TIPO A 

 

Versão recolhida em San Diego, California (Madeira). 

 

Recitada por Manuel Gonçalves. Recolhida em 29 de Julho de 1967. 

 

1. - Deus vos salv’, Moliana,   senhora do voss’estado. 

 

E ela diss’: 

 

2. - Deus vos salv’, Dom Bruano,   senhor do voss’ caval’. 

3. Ê cá m’ vieram dizer   que ‘tavas apregoado. 
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E el’ diss’: 

 

4. - Sim, sim, se lhe vieram dizer,   lhe v’er’ falar verdad’. 

5. E eu venh’-te falar, Moliana,   para ir’s ao meu noivado. 

 

E ela diss’: 

 

6. - Sim, espera dum grande espera,   espera-me um bocadinho, 

7. que eu te quero arranjar   um bordão para o caminho. 

 

E el’ diss’: 

 

8. - O que dest’, Moliana,   nest’ copinh’ de vinho? 

9. Quem a minha mãe cuidava   que tinha o seu filho vi’! 

 

E ela diss’: 

 

10. - Tamém minha mãe cuidava   que tu qu’eras mê marid’! 

 

2a  Dom Bruano transcription is uncertain here [probably ‘Dom Bruno’] 

3a  Ê ‘Eu’ 

3b  ‘tavas ‘estavas’; apregoado ‘banns have been read’ (for your marriage), 

4b  v’er’ ‘vieram’ 

6a  um grande (mumbling present) transcription is uncertain here [probably ‘Dom 

Bruno’] 

7b  bordão (literally means staff, or a walking cane; figuratively: a drink of wine for the 

road) 

9b  vi’ ‘vivo’ 

10a  Tamém ‘também’ (cf. Pap, p. 58) 

10b  mê ‘meu’ 

 

 The stressed i in bocadinho (6b), caminho (7b), vinho (8b), vi’ (9b) and marid’ 

(10b) is pronounced [éi]. 

 

 

 VM/33 Purcell (1968) 133-134 

 

TIPO A 

 

Versão recolhida em Ocean Beach, California (Pico, Açores). 

 

Cantado por Mrs. Ávila. Recolhida em 17 de Junho de 1967. 

 

1. - Ó Juliana,  que estás tão trist’, a chorar? 

2. - Ó minha mãe, foi Dom Jorge,  que com outra vai casar. 

3. - Bem te disse, Juliana,   não quisest’acreditar 

4. que o Dom Jorge tinha cara  de muinta moça enganar. 

5. - Minha mãe, aí vem Dom Jorge  montado em seu cavalo. 

6. Note na fisionomia d’ele  ar tão triste e acanhado. 

7. - Bom dia, senhor Dom Jorge.     
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8. - Oh bom dia, minha amada.       

9. Istás com ar muinto sério  e meia desconfiada. 

10. - Sim, Dom Jorg’, ouvi dizere  o que tu te ias casar. 

11. E como falavas sincero  ainda ‘stu a duvidare. 

12. - É verdade, Juliana,  que eu me vou me casare. 

13. E na prova d’a amizade  eu te venho convidare. 

14. - Esper’aqui, ó Dom Jorge,  que eu vou ali ao sobrado 

15. buscar um cálic’ de vinho  que p’ra ti tinha guardado. 

 

E depois ela foi buscá-lo, mas foi veneno.  Ele morreu.  Disse:  “Que o 

cálice qu’ me   deste vou-m’ agora consolar”.  E ‘pois elas ouviram tocar 

no sin’: 

 

16. - Quem seria que morreu? 

17. - Ó minha mãe, foi Dom Jorge,  e quem o matou foi eu. 

18. Juliana, arrependida,  esta palavra ditou: 

19. - Dom Jorge não casou comigo,  mas a outra não gozou. 

 

2b  casar [kazái] 

4b  enganar [enganái] 

8a  Istás ‘Estás’; muinto ‘muito’ 

10b  ‘stu ‘estou’ 

Prose ‘pois ‘depois’; sin’ ‘sino’ 

15-17 [Rearranged verses by placing 15b in the second hemistich, and making the 

subsequent adjustments]  

16b   foi ‘fui’ 

Vv. 15-18 were recited.  

 

 VM/34 Ernesto Gonçalves (1968?) 25 [Ernesto Gonçalves (1992) 504] 

 

 Joaquim Caixeiro e Ana Roberta + Veneno de Moriana  

 

TIPO A 

 

Versão da f. de Santa Ana, Madeira. 

 

FLORISBERTA (1) 

 

1. Debaixo duma roseira está uma rosa aberta;  

2. Foi o Jorge da Ribeira que inganou a Florisberta. 

3. - Minha filha não quiseste,  não quiseste acraditar 

4. que o Jorge da Ribeira  andava para casar. 

5. - Boa tarde, ó Florisberta, como é que tem passado? 

6. Tenho passado assi, assi…  Dizem que anda para casar ... 

7. - Ai, é verdade, verdade,  eu te venho convidar. 

8. - Espera-me aí, á Jorge; que eu vou lá cima ao sobrado 

9. Buscar um copo de vinho, pra ti está reservado. 

10. Que me déste, ó Florisberta,  nesse vinho masturado, (2)  

11. Porque tenho a vista escura,  nem já vejo o meu cavalo. 
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12. - Que me déste, ó Florisberta,  nesse masturado vinho, 

13. Porque tenha a vista escura, nem já vejo o caminho. 

 

(1) «Florisberta»: Felisberta. A forma popular contém uma sugestão de nome de 

personagem de novela medieval. 

(2) «Masturado»: - misturado. No caso do diálogo: - empeçonhado. 

 

 

 VM/35 Fontes (1979) 121  

 

TIPO A+B 

 

Versão  recolhida no Canadá (Duas Igrejas, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança). 

 

Recitado por Joaquim Martins, de 40 anos de idade (27-5-78). 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana?  Passas a vida a chorar. 

2. - Nada, nada, minha mãe, senhor Jorge vai casar. 

3. - Bem te disse, ó minha filha, não querias acreditare, 

4. que as falas do senhor Jorge só eram p'ra te enganare. 

5. - Já ali vem o senhor Jorge; deixai-me ir ao meu sobrado 

6. buscar um copo de vinho que p'ra ele tenho guardado. 

7. - Tu que tens, ó Juliana?  Tu que lhe deitaste ao vinho? 

8. Eu mesmo agora o bobi e já não vejo o caminho. 

9. Deitei-lhe sangue de boi e um tudo resgoubare [?]; 

10. enganaste-me uma vez,  outra não m'hás-de enganar. 

 

 

 VM/36 Fontes (1979) 121-122 [Fontes (1997) 188]  

 

TIPO A 

 

Versão recolhida no Canadá (Guadalupe, Ilha Graciosa, Açores). 

 

Recitado por Rosa Cunha, de 25 anos de idade (25-6-78). 

 

1. - O que tens, ó Juliana,  qu'estás tão triste, a chorar? 

2. - É verdade, ó minha mãe,  que o D. Jorge vai casar. 

3. - Não te dizia, minha filha? Não quiseste acreditar 

4. que Jorge tinha olho para mais duma enganar. 

5. - Minha mãe 'teje descansada,  que desta me vou vingar; 

6. ele não quis casar comigo,  com outra vai gozar. 

7. Lá vem o senhor D. Jorge  montado no seu cavalo. 

8. - Boa tarde, Juliana,  como vais e tens passado? 

9. - Parabéns, senhor D. Jorge, já sei que vai casar. 

10. - É verdades, ó Juliana,  eu te venho convidar. 

11. - Espera lá, senhor D. Jorge, enquanto eu vou ao sobrado, 

12. buscar um copo de vinho  que para si tenho guardado. 

13. - O que foi, ó Juliana, que deitastes neste vinho? 

14. Tenho a vista tão escura,  já não sigo o meu destino. 
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15. Minha mãe pensava agora  de seu filho estar vivo. 

16. - Também a minha pensava  de tu casares comigo. 

17. - Ó filha, o que foste fazer,  que vais para a cadeia  penar? 

18. O resto da tua vida, tua alma a chorar. 

19. - Não m'i mporta ir p'à cadeia,  não m'importo de chorar, 

20. só pela garantia  ele com outra não casar. 

 

 

 VM/37 Fontes (1979) 122 

 

TIPO A 

 

Versão recolhida no Canadá (Guadalupe, Ilha Graciosa, Açores). 

 

Recitado por Amélia Melo, de 28 anos de idade (20-6-78). 

 

1. Lá vem o senhor D. Jorge  montado no seu cavalo. 

2. - Boa tarde, Juliana,  como vai e tem passado? 

3. - Parabéns, senhor D. Jorge, eu já sei que vai casar. 

4. - É verdade, Juliana, eu te venho convidar. 

5. - Espere lá, senhor D. Jorge, enquanto eu vou ao sobrado, 

6. buscar um copo de vinho  que para si tenho guardado. 

7. - O que foi, ó Juliana, que deitaste neste vinho? 

8. Tenho a vista tão escura  e já não sigo o meu destino. 

9. Minha mãe pensava agora  de ter o seu filho vivo. 

10. - E a minha também pensava  de tu seres o meu marido. 

11. Torradas e mais torradas,  por cima café,  laranja; 

12. no melhor tempo da vida  vem a morte e desarranja. 
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TIPO A 

 

Versão recolhida no Canadá (Guadalupe, Ilha Graciosa, Açores). 

Recitado por Virgínia Melo, de 62 anos de idade (20-6-78). 

 

1. - Boa tarde, Juliana,  debaixo dessa amoreira. 

2. - Boa tarde, cavaleiro,  no seu cavalo sentado. 

3. Eu já hoje ouvi dizer que estavas para casar. 

4. - É verdade, Juliana,  quem te disse falou verdade; 

5. hoje mesmo é qu'é o dia  e eu te venho convidar. 

6. - Fuje daqui, ó cavaleiro,  que eu te quero ir vingar. 

7. - Pois que fizeste, Juliana,  que deitaste neste vinho? 

8. Eu estou co’as rédeas na mão  e não atino o caminho, 

9. Ainda meu pai pensava  que tinha o seu filho vivo. 

10. - Também a minha mãe pensava  que tu eras o meu marido. 

11. Andai, senhora mãe, vinde ver,  que o tal homem já é morto, 

12. Aquele que me roubou  o meu delicado corpo. 

13. - Filha, que foste fazer?  Vais para a cadeia penar. 
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14. - Não me importo de morrer,  nem ir para a cadeia penar; 

15. Mas foi só pr’á galantinha  com ele se não gozar. 

 

 

 VM/39 Fontes (1979) 123-124  

 

TIPO A 

 

Versão recolhida no Canadá (Bom Jesus, f. de Santa Cruz, Ilha Graciosa, Açores). 

 

Cantado por Maria Vasconcelos, de 32 anos de idade (26-5-78). 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana,  qu'estás tão triste, a chorar? 

2. - É verdade, minha mãe,  que D. Jorge vai casar. 

3. Eu dizia-te, minha filha  (não me quiseste acreditar) 

4. que D. Jorge tinha olho  para mais d'uma enganar. 

5. - E ele pode estar descansado,  que eu desta me vou vingar; 

6. que ele não quer casar comigo,  outra ele não vai gozar. 

7. Lá vem o senhor D. Jorge  montado no seu cavalo. 

8. Boa tarde, Juliana,  como vais e tem passado? 

9. - Parabéns, senhor D. Jorge, eu já sei que vai casar. 

10. - É verdade, Juliana, eu te venho convidar. 

11. - Espera lá, senhor D. Jorge, enquanto eu vou ao sobrado, 

12. buscar um cope de vinho  que para si está guardado. 

13. - E o que foi, ó Juliana,  que me deste neste vinho? 

14. Estou com as rédeas paradas e não sigo o meu destino 

15. Ainda minha mãe pensava  que tinha o seu filho vivo. 

16. - Também minha mãe cuidava  de tu seres o meu marido. 

17. - Filha, que foste fazer?  Vais pr’á cadeia penar. 

18. E o fim da tua vida,  tua desgracia é chorar. 

19. - Nã m'importa ir p'r'à cadeia   nem a desgracia chorar; 

20. mas é só p'r'à galantinha  com ele não se gozar. 

 

 

 VM/40 Fontes (1979) 124 

 

TIPO A+B 

 

Versão recolhida no Canadá (Vila da Ribeira Grande, Nossa Senhora da Conceição, Ilha 

de S. Miguel, Açores). 

 

Recitado por Maria Couto, de 50 anos de idade (21-6-78). 

 

1. - Deus te salve, Lauriana,  nas tuas altas varandas. 

2. Deus te salve, Lionardo,  neste teu alto cavalo. 

3. Ainda agora me disseram  que tu já eras casado. 

4. Entra, entra, Lionardo,  e toma um copo de licor: 

5. sempre foste e hás-de ser  o meu primeiro amor. 

6. - Lauriana, Lauriana, tu que deste ò Lionardo? 

7. Tenho as rédeas na mão  e já não vejo o meu cavalo. 
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8. Foi um copo de veneno  para te tirar a vida, 

9. para conheceres mulher como eu conheço marido. 

10. - Notícia vai ao meu pai  que Lionardo  qu'é morto. 

11. - Notícia vai à minha mãe,  que é da ilha Terceira 

12. sua filha Lauriana,  nem casada nem solteira. 

 

 

 VM/41 Fontes (1979) 124-125 

 

TIPO A 

 

Versão recolhida no Canadá (Vila da Ribeira Grande, Nossa Senhora da Conceição, Ilha 

de S. Miguel, Açores). 

 

Recitado por Elvira Pinheiro, de 77 anos de idade (19-5-78) 

 

1. - Porque choras, Juliana, que te vejo disposta a chorar? 

2. - Arrecebi ua notícia qu’o Jorge ia p’a casar. 

3. - Bem te disse, Juliana,  o Jorge t'ia enganar. 

4. - Deixe minha mãe estar,  qu'eu do Jorge vou-me vingar. 

5. Lá vem o Jorge a cavalo,  muito bem arrepresentado. 

6. - Porque choras, Juliana?  [……………….] 

7. - Porque disseram-me que tu qu'ias-te casar. 

8. - É verdade eu vou-me;  vinha-te p'ra convidar. 

9. - Espera aqui um instante,  que eu vou ali ao sobredo: 

10. vou buscar um copo de vinho qu'está p'ra ti reservado. 

 

      E ele o  que segue … Ela deu-le o vinho. E ele diss'assim: 

 

11. - Qu'é que deitaste nesta água?  Que deitaste neste vinho, 

12. que eu via tanto bem, e já na vejo o caminho? 

 

       E ele disse .... E ela diss'assim: 

 

13. Ai, minha mãe, que dirá a minha mãe,   quando eu morreria?  

 

     Ela disse assim: 

 

14. - E tam'ém qu’há-de dizer a minha mãe,  que tu enganaste a sua filha? 
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TIPO A 

 

Versão recolhida no Canadá (Ribeira Seca da Ribeira Grande, Ilha de S. Miguel, 

Açores).  

 

Cantado por José Vieira Anselmo, de 70 anos de idade (17-6-78). 
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1. - Deus te salve, Brobiana,  nesta varanda reale. 

2. - Deus te salve, o cavaleiro,  sentado no seu cavalo. 

3. Já me vierem dizer  tu que estavas p'ra casar. 

4. - Quem te disse não mentiu,  quem te disse falou verdade; 

5. trago os papeles na mão,  já te venho convidar. 

6. - Traga minha mãe daí  e essa tace do bom vinho; 

7. coitado quem tem amores,  não  lhe dá um mimosinho. 

8. E apeia-te do teu cavalo,  vamos até ao quintale; 

9. debaixo das arvens verdes  lá teremos um desenfade, 

10. - Que me deste, Brobiana,  nesta tace do bom vinho? 

11. Estou com rédeas na mão,  já não vejo o meu rocinho. 

12. Não sabia minha mãe  que já não via o seu filho. 

13. - Também minha mãe já sabe  qu'eu que não tenho marido. 

 

 

 VM/43 Fontes (1979) 126 

 

Veneno de Moriana + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A+B 

 

Versão recolhida no Canadá (Câmara de Lobos, Madeira).  

 

Recitado por Beatriz Fernandes Teixeira ( 22-5-78). 

 

1. - Assuba, D. João,  assuba p’a descançar, 

2. que eu vou ao jardim de meu  pai, ervas vir vou-l’apanhar, 

3. daquelas mais venenosas  pr’a no vinho le deitar. 

4. - O que me deste, Diana,  deste cálix do bom vinho? 

5. Eu tinha as rédeas na mão, fugiu o meu cavalinho. 

6. Também a minha mãe pensava   que tinha o seu filho vivo. 

7. - Também a minha mãe pensava   que tu casavas comigo. 

8. Lá morreu o D. João, na campa foi’senterrar; 

9. mas Diana, pol'amiga, sempre lá ia rezar. 

10. A cabo dos oito dias o Frei João a passear, 

11. - O que tindes, Frei João,  que eu te vejo a passear? 

12. - Eu venho do outro mundo a este  Diana, p’ra te falar 

13. Quem dever a honra alheia  que a trate de pagar; 

14. não se paga com dinheiro,  nem tão-pouco com fazenda; 

15. paga-se corpo com corpo  onde a sua alma nã pena. 

16. Onde a sua alma nã pena,  onde a minha está a penar; 

17. corpo no inferno a arder  e a alma por 'qui a bradar. 
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 VM/44 Fontes (1979) 126-127 

 

Veneno de Moriana + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A 

 

Versão recolhida no Canadá (Lombo de Cima, Faial, Madeira).  

 

Recitado por Antónia Pereira da Silva, de 83 anos de idade (26-6-78). 

 

1. - Deus vos salve, Boliana,  senhora do vosso estado. 

2. - Deus vos salve, senhor D. Brum, senhor do vosso cavalo, 

3. Quando me vieram dizer  que vós já éreis casado, 

4. - Ah, quem te disse, Juliana, falou a menos verdade, 

5. qu'amanhã era o meu dia,  cá te vinha convidar. 

6. E alevantou-se Boliana,  fazendo qu’ia passear, 

7. buscar um copo de vinho  ao general. 

8. Chega a meio do seu passeio e ao lugar foi buscá-lo. 

9. - Pegai lá, senhor D. Brum,  neste bom copo de vinho; 

10. pegai lá, senhor D. Brum,  que eu vo-lo dou para o caminho, 

11. O que me deste aí, Boliana,  neste bom copo de vinho, 

12. que eu acho as rédeas na mão  e não enxergo o meu cavalinho? 

13. Ah, minha mãe cuidava agora  que tinha o seu filho vivo. 

14. Agora lhe corre novas  que ele que é falecido. 

15. Tam'ém minha mãe cuidava que tu fosses meu marido. 

 

     E ó depois ele morreu e enterrou-o. Ela enterrou-o no quintal. 

 

16. E todos os dias  ia lá e rezava 

17. e chegou-se um dia,  ele no quintal a passear. 

18. - O que fazeis, D. Bernaldo, no quintal a passear? 

19. - Eu venho dar os meus conselhos  a quem nos quiser tomar: 

20. quem dever a honra alheia  que a trate de pagar, 

21. p'a qu'a sua alma não pene  onde a minha vai penar. 

22. A honra dua mulher não é paga com dinheiro, 

23. nem com nenhuas fazendas;  [.................] 

24. é corpinho com corpinho  p'a qu'a sua alma não pene. 

 

 

 VM/45 Fontes (1980) 55   

 

TIPO A 

 

Versão recolhida em Cumberland, Nova Inglaterra, EUA (Prados da Serra, c. de 

Celorico da Beira, d. da Guarda). 

 

Cantado por Maria do Carmo e Maria da Graça Rei, irmãs, de 21 e de 17 anos de idade.  

25 de Fevereiro de 1978. 

 

1. - Lá em baixo vem o Jorge  no seu cavalo montado; 
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2. ele vem para te enganar, olha qu'ele vem desenganado. 

3. Deus te salve, ó Juliana, no teu balcão assentada. 

4. - Deus te salve a ti, ó D. Jorge,  no teu cavalo montado. 

5. Já me vieram dizer  que te ias a casar. 

6. - É verdade, ó Juliana, venho p'ra te convidare. 

7. - Espera aí, ó Jorge,  enquanto eu vou ao sobrado 

8. buscar um copo de vinho que p'ra ti estava guardado. 

9. - Que me deste, ó Juliana, que me destes tu no vinho? 

10. Tenho a rédea na mão,  já não vejo o cavalinho. 

11. Quando minha mãe julgava que tinha o seu filho vivo! 

12. - Também a minha julgava que tu casavas comigo ! 

13. - Onde vais, ó Juliana, tão alegre e a cantar? 

14. - Vou ao enterro do Jorge, estão os sinos a dobrar. 

 

 

 VM/46 Fontes (1980) 56  

 

TIPO A 

 

Versão recolhida em Cumberland, Nova Inglaterra, EUA (Medeiros, S. Vicente, c. de 

Montalegre, d. de Vila Real). 

 

Cantado por Ana Maria Afonso, de 43 anos de idade. 26 de Fevereiro de 1978. 

 

1. - Tu que tens, á Juliana? Passa la vida a chorare. 

2. - Qu'hei-de ter, á minha mãe?  E o Jorge vai-se casare. 

3. - E eu bem to dizia, filha, que era só p'ra t'enganare. 

4. - Lá em baixo vem o Jorge no seu cavalo montado. 

5. - Bom dia, ó Juliana; diz-me como tens passado? 

             …………………….     ………………….. 
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TIPO A 

 

Versão recolhida em East Providence, Nova Inglaterra, EUA (Praia do Norte, Faial, 

Açores). 

 

Cantado por Maria Teresinha Correia, de 29 anos de idade, 20 de Fevereiro de 

1978. 

1. - O que tens tu, Juliana, que andas sempre a chorar? 

2. - Mesmo agora ouvi dizer que o Jorge está p'ra casar. 

3. - Bem te dizia, ó minha filha,  que o Jorge te queria enganar. 

4. - Cale-se p'r'aí, ó minha mãe,  do Jorge me hei-de vingar. 

5. - Aí vem o Jorge a cavalo, muito bem apresentado. 

6. - Boas tardes, Juliana;  diz-me como tens passado? 

7. - Mesmo agora ouvi dizer  qu'estavas para casar. 

8. - É verdade, Juliana, pois te venho convidar. 
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9. - Espera aí um bocadinho enquanto eu vou ao sobrado 

10. buscar um copo de vinho  que p'ra ti está reservado. 

11. - Que deitastes tu no copo, que deitastes tu no vinho? 

12. Tinha a minha vista tão pura  e agora nem vejo o caminho. 

13. Olha p'r'aquela nogueira, eram tantas, tem só duas. 

14. - Olha p'ra este meu peito,  está cheio de ofensas tuas. 

 

 

 VM/48 Fontes (1980) 57 

 

TIPO A 

 

Versão recolhida em Peabody, Nova Inglaterra, EUA (Luz, Ilha Graciosa, Açores). 

 

Recitado por Eduina Quadros Silva, de 53 anos de idade. 5 de Fevereiro de 1978. 

 

1. - Que disseste, ó Juliana,  que 'tás tão triste a chorar? 

2. - É verdade, minha mãe,  senhor Jorge vai casar. 

3. Não te disse, minha filha,  não quiseste acreditar, 

4. que o Jorge tinha cara  de muitas querer enganar? 

5. - Eu lhe juro, minha mãe,  que ainda m'hei-de vingar; 

6. ele não casa comigo nem a outra vai gozar. 

7. - Já lá vem o senhor Jorge no seu cavalo montado. 

8. - Boa tarde, Juliana;  como é que tens passado? 

9. Parabéns, senhor Jorge, já sei que se vai casar. 

10. - É verdade, Juliana, para isso te venho convidar. 

11. - Espere um bocadinho que eu vou ao sobrado 

12. buscar um copo de vinho  que p'ra si tenho guardado. 

13. Que fizeste, á Juliana,  que deitaste neste vinho? 

14. Tenho a vista tão escura,  já nã vejo o meu destino. 

15. Minha mãe sempre pensar  que tem o seu filho vivo. 

16. - Também minha mãe pensava  que tu casavas comigo. 

17. Já lá vai o senhor Jorge,  já lá vai a enterrar; 

18. não casou com Juliana  nem a outra foi gozar. 

 

 

 VM/49 Caufriez (1980-1981) 103 [Caufriez (1998) 234-235]  

 

N/NOTA: Inclui notação musical e tradução em francês, que omitimos. 

 

TIPO B 

 

Versão de Travanca, sem indicação de concelho (Mogadouro ou Vinhais), d. de 

Bragança. 

 

Cantado por Amélia Ferreira, 60 anos e Delfina Morais, 66 anos – 1978. 

 

DONA EUGÉNIA 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  darei-te eu de merendar (1). 
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2. - Tu que tens, Dona Eugénia,  tu que tens para me dar? 

3. - Tenho vinho velho de sete anos,  guardado para te dar. 

4. - Apeia-te, ó cavalheiro,  darei-te eu de merendar. (1) 

5. - Dá-me cá um copo dele,  que me quero refrescar. 

6. O cavaleiro bebeu o vinho,  começou a desmaiar, 

7. - Que fizeste a este vinho  que me fez tanto mal? 

8. Camisinha de cobra,  pó de lagarto moído, 

9. Lá no meio disso tudo,   ia veneno metido. 

10. - Coitada da Dona Eugénia,  ficou com o crédito perdido, 

11. Também o meu pai cuidava  que tu casavas comigo. 

 

Remate 1 

A cantiga está cantada 

Bem haja quem a 

Bem haja quem a 

Bem haja quem a cantou. 

Eu estava muito rouquinha, 

Bem haja quem a 

Bem haja quem a 

Bem haja quem a cantou. 

 

1. Darei-te au lieu de Dar-te-ei (plus correct). 

 

 

 VM/50 Caufriez (1980-1981) 125 [Caufriez (1998) 84-85]  

 

N/NOTA: Inclui notação musical e tradução em francês, que omitimos. 

 

TIPO B 

 

Versão de Babe, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Cantado por  António Evangelista Marão, 68 anos e António das Horas de Sousa, 73 

anos – 1978. 

 

DONA EUGÉNIA 

 

1. - Apeia-te, ó cavalheiro,  eu te darei de merendar. 

2. Tenho vinho de sete anos,  guardadinho para te dar. 

3. - Que me deste, Dona Eugénia,  que me fez tanto mal? 

4. - Dei-lhe sangue de cobra  e pó de lagarto moído. 

5. Lá no meio de tudo isso,  um rosalgar bem mexido 

6. - Coitada da minha esposa,  que fica sem o marido.  
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 VM/51 Caufriez (1980-1981) 85 [Fontes I (1987) 384; Caufriez (1998) 28-29]  

 

N/NOTA: Inclui notação musical e tradução em francês, que omitimos. 

 

TIPO B 

 

Versão de Algoso, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Cantado por Clementina da Assunção Alfonso, 45 anos e Carminda Berta, 60 anos – 

1978. 

 

DONA EUGÉNIA  

 

 

1. - Apeia-te, ó cavalheiro,  vamos-nos a merendar. 

2. – Tu que tens, ó Dona Eugénia,  guardadinho para me dar? 

3. – Tenho vinho de sete anos,  guardadinho para te dar. 

4. – Ó Dona Eugénia, ó Dona Eugénia,  tu que deitaste no teu vinho,  

5. Ainda agora o bebi,  já não enxergo o caminho. 

6. - Botei-lhe rosalgar, pós de lagarto moído.  

7. Já que me enganaste a mim,  a outra não hás-de enganar! 

8. - Coitados dos meus meninos  que ficam sem meu abrigo. 

9. Coitada da minha mulher  que fica sem seu marido! 

 

Remate  

A cantiga está cantada  

Bem haja que quem   

Bem haja que quem  

Bem haja que quem a cantou.  

Eu estava muito rouquinha  

Bem haja que quem  

Bem haja que quem 

Bem haja que quem me ajudou. 

 

 

 VM/52 Caufriez (1998) 133  

 

N/NOTA: Inclui tradução em francês, que omitimos. 

 

TIPO B 

 

Versão de Gimonde, c. Bragança, d. de Bragança. 

Cantado por Virgínia Ascensão Filena e Justina do Espírito Santos Martins - 1983. 

 

DONA EUGÉNIA 

 

1. - Apeia-te, cavaleiro,  darei-te de merendar. 

2. - Tu que tens, Dona Eugénia,  guardadinho para me dar? 

3. - Tenho vinho de há sete anos,  guardadinho para te dar. 

4. - Dá-me cá um copo dele,  que me quero refrescar. 
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5. (O) cavaleiro bebeu o vinho,  começou a retombar. 

6. - Malvada da Dona Eugénia,  tu que deitaste no teu vinho? 

7. Já tenho a vista turva,  já não enxergo o caminho. 

8. - Deitei-lhe sangue de cobra,  o do lagarto moído. 

9. entre o meio disso tudo,  o rosalgar bem fervido. 

10. - Coitada da minha mãe,  que tem o seu filho perdido! 

11. Coitada da Dona Eugénia,   o seu crédito está perdido. (1) 

 

(1)  Les paroles du remate ou finale qui suit le dernier vers sont incompréhensibles. 

 

 

 VM/53 Ferré (1982) 181 [NRAM (2008) 313-314] 

 

Veneno de Moriana + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A+B 

 

Versão da Serra de Fora, c. de Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Maria Fortunata Escórcio, 55 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques, Pere Ferré e Ana Maria Martins, no dia 7/8/81. 

 

1. - Deus vos salve, Boliana, sentada no vosso estado. 

2. - Deus vos salve a vós, Bombónio, montado no sê cavalo. 

3. Cá me vieram dizer qu'andavas para casar. 

4. - É verdade, Boliana, ê te venho convidar. 

5. Boliana nada disse, nada tinha p'ra falar; 

6. foi logo 'ó jardim do pai um resalgar apanhar, 

7. deitou num copo de vinho para Bombónio tomar. 

8. - Tomai, Bombónio, tomai este copo de bom vinho 

9. para te servir de bordão, p'ra t'ajudar o caminho. 

10. - Que me deste, Boliana, neste copo de bom vinho? 

11. Tenho cegueira na vista, não vejo o meu cavalinho. 

12. Que me deste, Boliana, neste copo de bom vinho? 

13. Já 'tou c'as regras na mão, não posso seguir caminho. 

14. Pensa minha mãe a esta hora em ter o seu filho vivo! 

15. - Também a minha pensava que fosses o meu marido. 

16. - Boliana, Boliana, trata de m'enterrar 

17. debaixo da tua   ………….. mesmo 'ó pé do altar. 

18. Boliana, de devota, sempre lh'iria rezar; 

19. ao cabo de quinze dias vê Bombónio a passear. 

20. - Que fazes aí, Bombónio, Bombónio a passear? 

21. - Venho dar os bons conselhos p'ra quem os quiser tomar; 

22. quem dever a honra alheia que a trate de pagar. 

23. Não se paga com dinheiro, não se paga com fazendas, 

24. paga-s'é corpo com corpo que a nossa alma não pena; 

25. que a nossa alma não pena com'a minha and'à penar, 

26. qu'eu de noite apanho lenha p'ra de dia me queimar, 

27. qu'eu devia a honra a sete e tenho fé de me salvar. 
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 VM/54 Ferré (1982) 181-182 [NRAM (2008) 314] 

 

Veneno de Moriana + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO+B  

 

Versão da Vila Baleira, c. de Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Maria da Purificação Rodrigues Melim, 76 anos. Recolhida por José 

Joaquim Dias Marques, Pere Ferré e Ana Maria Martins, no dia 7/8/81. 

 

1. - Deus vos salve, Boliana, senhora do seu estado. 

2. - Deus vos salve, Bombónio, em cima do seu cavalo. 

3. Cá me vieram dizer qu'andavas para casar. 

4. - Quem te disse não mentiu que corre verdade 

5. (…)          te venho convidar,  

6. s'acaso quiseres ir comigo ao mê jantar. 

7. Levanta-se Boliana à pressa não devagar, 

8. foi ao jardim de seu pai apanhar um resalgar, 

9. deitou num copo de vinho par'ó Bombónio tomar. 

10. - Tomai, Bombónio, tomai este bom copo de vinho; 

11. tomai, Bombónio, tomai, par'ajuda do caminho. 

12. - Que me destes, Boliana, neste copo de bom vinho? 

13. Tenh'uma cegueira na vista, não enxergo o caminho, 

14. quando minha mãe pensava que tinha o sê filho vivo! 

15. - Também a minha pensava que tu fosses mê marido. 

        (…)                   (…) 

16. - Ê te peço, Boliana, que nã me venhas rezar, 

17. que alma qu'anda em pena ………. p'ra penar, 

18. qu'eu de dia corto lenha par'à noite me queimar. 

19. Quem dever a honra alheia que a trate de pagar; 

20. não é tanto com dinheiro nem tão pouco com fazendas, 

21. paga-se corpo com corpo para qu'a alma não pena. 

 

 

 VM/55 Ferré (1982) 182 [NRAM (2008) 315] 

 

Veneno de Moriana + Quem dever a honra alheia 

 

Fragmento 

 

Versão da Vila Baleira, c. de Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Raquel Jardim, 74 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, Pere 

Ferré e Ana Maria Martins, no dia 8/8/81. 

 

1. - Qu'estou com as rédeas na mão, não posso seguir caminho. 

2. A minha mãe julgava ter seu filho vivo. 

3. - Também a minha julgava tu seres meu marido. 

         (…)             (…) 
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4. O que fazes ai, Bombónio, qu'andas a passear? 

5. - Eu de dia vou buscar lenha pa' de noite me queimar. 

 

 

 VM/56 Ferré (1982) 182-183 [NRAM (2008) 312] 

 

TIPO A+B 

 

Veneno de Moriana + Quem dever a honra alheia 

 

Versão do Campo de Cima, c. de Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Filomena de Oliveira, 64 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, 

Pere Ferré e Ana Maria Martins, no dia 6/8/81. 

 

1. - Deus te salve, Boliana, senhora do seu estado. 

2. - Deus vos salve, Bombónio, em cima de seu cavalo, 

3. cá me vieram dizer, Bombónio, que eras casado. 

4. - Quem te disse não mentiu, falou-te a pura verdade; 

5. ………………….       qu'eu venho-te convidar. 

6. - Levanta-te, Boliana, e vai ao jardim de teu tio, 

7. e apanha resalgar e deita num copo de vinho 

8. …………     e dá a Bombónio a tomar. 

9. - Que me destes, Boliana, neste copo de bom vinho 

10. qu'eu já não sinto as réguas nem também o cavalinho? 

11. Levanta-te já, Boliana, trata já de o enterrar 

12. dentro da tua capela, debaixo do teu altar. 

13. Mas Boliana, como amiga, sempre lá ia rezar 

14. e a cabo dos oito dias vê Bombónio a passear. 

15. - Que fazes aí, Bombónio, no jardim a passear? 

16. - Eu venho ao mundo dizer, eu venho ao mundo falar, 

17. que quem deve a honra alheia trate já de a pagar; 

18. não se paga com dinheiro nem tão pouco com fazenda, 

19. é corpinho com corpinho p'ra que sua alma não pena. 

20. Eu te digo, Boliana, que não me tornes a rezar 

21. qu'uma alma que 'tá em pena, 'inda mais a faz penar, 

22. qu'eu devia a honra a sete, não m'espero de salvar. 

 

 

 VM/57 Ferré (1982) 183-184 [NRAM (2008) 312-313] 

 

Joaquim Caixeiro e Ana Roberta + Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado 

 

TIPO A 

 

Versão do Campo de Cima, c. de Porto Santo, Madeira.  

 

Recitada por Teresa Felicidade Melim, 47 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 

7/8/81. 
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1. À sombra desta roseira está uma rosa aberta, 

2. ond'o Jorge da Teixeira enganou a Laurisberta. 

3. Enganou a Laurisberta à sombra desta roseira, 

4. ela era seriazinha mas caiu na brincadeira. 

5. -É bem te dizia, filha, nã querias acreditar, 

6. qu'o Jorge da Teixeira andava para casar. 

7. - Deus te salve, Laurisberta, como é que tens passado? 

8. - Como ê tenho passado? Muito bem, obrigado. 

9. - As saudades eram poucas ê de vós ser encontrado. 

10. - Cá me disseram, Rodrigues, qu'andavas para casar. 

11. - É verdade, sim senhora, ……………….. 

12. Para madrinha dos noivos ê te venho convidar. 

13. - 'Ós tês convites nã vou que mesmo nã pode ser, 

14. qu'o mê pai e minha mãe nem as sombras te quer ver. 

15. Espera aí um pedaço qu'ê vou ali 'ó sobrado 

16. buscar um copo de vinho que 'tá p'ra ti reservado. 

17. - O que me deste, Laurisberta, neste copo de bom vinho? 

18. Ê tenho o corpo a tremer, nã posso seguir caminho. 

19. Mal se pensava minha mãe em ter o sê filho vivo! 

20. - Também minha mãe pensava em tu casares comigo. 

21. - Laurisberta, s'ê morrer, enterra-m'em lugar sagrado, 

22. enterra-m'em campos verdes onde se pastora o gado, 

23. co'a mãozinha de fora co' sê letreiro armado, 

24. para quem passar, dizer: morreu de males, coitado. 

 

 

 VM/58 Ferré (1982) 184 [NRAM (2008) 316] 

 

Joaquim Caixeiro e Ana Roberta + Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado 

 

TIPO A 

 

Versão do Caniçal, c. do Machico, Madeira.  

 

Manuscrita por Filomena Alves, 19 anos, e entregue a Pere Ferré e Ana Maria Martins, 

no dia 4/8/81. 

 

1. À sombra duma roseira estav'uma rosa aberta, 

2. foi o Jorge do Teixeira qu'enganou a Laurisberta, 

3. ela era seriazinha mas caiu na brincadeira. 

4. - Minha mãe, aí vem o Jorge, no seu cavalo amontado. 

5. - Boa tarde, Laurisberta, diz-me como tens passado? 

6. - Com'é qu'ê tenho passado? Passei muito bem, obrigado. 

7. As saudades eram tantas, por aqui fost’encontrado. 

8. Ainda ontem ouvi dizer qu'andavas para casar, 

9. - É verdade, Laurisberta, ê venho-te convidar. 

10. - Aos tês convites nã vou que tenho mais que fazer; 

11. nem 'ó longe nem 'ó perto os mês pais te podem ver.  

12. Espera aqui só um pouco qu'ê vou ali 'ó sobrado 

13. buscar um copo de vinho que p'ra ti 'tá reservado. 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

143 

 

14. - Laurisberta, o que me deste, neste copo de vinho? 

15. Tenho as pernas a tremer, já nã enxergo o caminho.  

16. Laurisberta, s'ê morrer, enterra-m'em campa sagrada, 

17. enterra-m'ao pé da roseira onde foste enganada. 

18. O Jorge já morreu, o Jorge já s'acabou; 

19. nem eu nem a outra c'o Jorge se gozou, nem se casou. 

 

 

 VM/59 Ferré (1982) 184-185 [NRAM (2008) 316-317] 

 

Joaquim Caixeiro e Ana Roberta + Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado 

 

TIPO A 

 

Versão do Caniçal, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Maria Alves, 60 anos. Recolhida por Pere Ferré e Ana Maria Martins, no 

dia 4/8/81. 

 

1. À sombra duma roseira estava uma rosa aberta, 

2. onde o Jorge do Teixeira enganou a Laurisberta. 

3. Enganou a Laurisberta à sombra duma roseira, 

4. qu'ela era seriazinha mas caiu na brincadeira. 

5. - Ó minha mãe, olh'o Jorge no sê cavalo amontado. 

6. - Boa tarde, Laurisberta, com'é que tens passado? 

7. - Como é que tenho passado? Muito bem, muito obrigado; 

8. as saudades eram poucas para que foste encontrado. 

9. Ainda ont'ouvi dizer qu'andavas para casar. 

10. É verdade, Laurisberta, qu'ê te venho convidar. 

11. tês convites nã vou qu'ê tenho mais que fazer, 

12. qu'o mê pai e a minha mãe a sombra nã te podem ver. 

13. Espera aí mais um pouco qu'ê vou ali ao sobrado 

14. buscar um copo de vinho que p'ra ti 'tá reservado. 

15. - Laurisberta, que me destes, dentr'este copo de vinho? 

16. Tenhas pernas a tremer, já nã enxerg'o caminho. 

17. S'a minha mãe soubesse qu'hoje tinh'o sê filho vivo! 

18. - Também a minha julgava qu'ias ser o mê marido.  

19. - Laurisberta, s'ê morrer, nã m'enterres em campo sagrado, 

20. enterra-m'ó pé da roseira onde fostes enganada. 

21. - Vou t'arranjar uma campa co'as chavinhas fechado  

22. para quem passar, dizer: morreu triste, envenenado. 

23. O Jorge já morreu, o Jorge já s'acabou; 

24. nem eu, nem tu, nem o Jorge, nem a outra se gozou. 
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 VM/60 Ferré (1982) 185 [NRAM (2008) 317-318] 

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A+B 

 

Versão do Caniçal, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Maria C. Martins, 74 anos. Recolhida por Pere Ferré e Ana Maria Martins, 

no dia 4/8/81. 

 

1. - Deus te salve, Moliana, senhora de vosso estado. 

2. - Deus te salve, D. Bruno, senhor de vosso cavalo. 

3. ouvi dizer, D. Bruno, que tu já eras casado. 

4. - Quem te disse, Moliana, nã mente, fala verdade; 

5. amanhã ao meio-dia, cá te vinha convidar 

6. para ires ao mê banquete e a tê lado me sentar. 

7. Moliana levantou-se e foi ao jardim de sê pai 

8. e depressa apanhou um ramo de resalgar 

9. e deu a D. Bruno a beber, dentro dum copo de vinho. 

10. - Que me deste, Moliana, dentro deste copo de vinho? 

11. Vejo as rédeas na mão, nã vejo o mê cavalinho. 

12. Ai! quem dizerá a mê pai que tem o sê filho morto? 

13. - E quem dizerá à minha mãe qu'ê nã casava com outro? 

14. - Quem dizerá a mê pai que nã tem sê filho vivo? 

15. - E quem dizerá à minha mãe que nunca mais casava contigo? 

16. - Ê te peço, Moliana, que me trates d'enterrar 

17. neste jardim de tê pai, debaixo do resalgar. 

18. Moliana, arrependida, à cova l'ia rezar; 

19. um dia, por ali viu D. Bruno a passear. 

20. - Que fazeis aqui, D. Bruno, neste jardim de mê pai? 

21. - É venho, Moliana, d'outro mundo te falar; 

22. quem deve a honra alheia nunca se pode saber. 

23. Ê devo a honra a sete, nunca me posso salvar. 

 

 

 VM/61 Ferré (1982) 186 [NRAM (2008) 323-324] 

 

Veneno de Moriana + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

Recitada por Cristina Franco, 70 anos e Carolina Franco, 60 anos. Recolhida por Pere 

Ferré, no dia 1/8/81. 

 

Ele enganou-na e disse-le: 

 

1. - Boliana, Boliana, hoje venho-te falar, 

2. p'ra ires ao meu jantar qu'amanhã vou-me casar. 
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     Ela foi a casa buscar um copinho de vinho. 

 

3. - O que me deste, Boliana, neste copinho de vinho? 

4. Tenho as rédeas na mão, nã vejo o me cavalinho. 

5. - Também o mê pai pensava que tu eras o mê marido. 

 

    Ele morreu e ela enterrou-no no jardim. 

 

6. Boliana, de leal, todos os dias le rezava; 

7. quando um dia, de manhã, D. Bruno por 'li passeava. 

      (…) (…) 

8. Não se paga com dinheiro nem se paga com fazenda, 

9. é corpinho com corpinho p'ra qu'a noss'alma não pene. 

 

 

 VM/62 Ferré (1982) 186-187 [NRAM (2008) 323] 

 

Veneno de Moriana + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A+B 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Conceição Góis. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, Pere Ferré e 

Ana Maria Martins, no dia 1/8/81. 

 

1. - Eu já hoje ouvi dizer, D. Brunho, qu'eras casado, 

2. - A pessoa que te disse, falou-te toda a verdade; 

3. ê venho-te convidar pa'ires 'ó mê noivado. 

4. Foi 'ó jardim de sê pai, um ramo de resalgar 

5. dentro dum copo de vinho deu a D. Brunho a tomar. 

6. - Que me destes, Boliana, dentro deste copo de vinho? 

7. Vejo as rédeas na mão, nã vejo o mê cavalinho. 

8. Minha mãe pensava agora que tinha o sê filho vivo! 

9. - Também a minha mãe pensava que fosses o mê marido. 

10. - A cova que me fizeres onde me vais enterrar, 

11. dentro do jardim de tê pai, debaixo do resalgar. 

12. Ao domingo de manhã, em frente ao seu altar, 

13. o bico do pé direito 'tá gasto dela beijar. 

14. - Eu venho do outro mundo, Boliana, te falar; 

15. quem engana a filha alheia nunca se pode salvar, 

16. nem por oiro nem por prata nem por a melhor fazenda, 

17. senão corpo com corpinho ond'a su'alma nã pena. 

 

 

 

 

 

 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

146 

 

 VM/63 Ferré (1982) 187 [NRAM (2008)325] 

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A+B 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Maria José Ferreira Clemente, 74 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques e Ana Maria Martins, no dia 1/8/81. 

 

1. - Bom dia, ó Boliana, senhora do seu estado. 

2. - Bom dia a vós, D. Brunho, senhor do vosso cavalo. 

3. Cá me vieram dizer, quê nã no adivinhei, 

4. que tinhas outros amores, da minha parte estimei. 

5. - Se te vieram dizer, falaram toda a verdade, 

6. porque amanhã er'ó meio-dia que te vinha convidar. 

7. - Esperai aqui, D. Brunho, esperai um poucachinho, 

8. qu'ê vou t'arranjar bordão para passar o caminho. 

9. Foi ao jardim de sê pai, apanhou um ramo de resalgar 

10. e botou-lo num copo de vinho e deu-l'a D. Brunho a tomar. 

11. - O que me destes, Boliana, neste copo de bom vinho? 

12. E tenho as réguas na mão e nã vejo o cavalinho. 

13. Minha mãe pensav'agora que tinh'ó seu filho vivo, 

14. quando le chegarem novas qu'ele que já tem morrido! 

15. - Também a minha pensava que tu eras meu marido. 

16. - Trata já de m'enterrares neste jardim de tê pai. 

17. Boliana, de devota, todos os dias l'ia rezar, 

18. quando um dia por a manhã viu D. Brunho a passear. 

19. - O que fazes aqui, D. Brunho, neste jardim de meu pai? 

20. - Eu venho do outro mundo, Boliana, te falar; 

21. venho dar bons conselhos a quem nos quiser tornar, 

22. porque quem deve honra alheia não se espere de salvar. 

23. Nem é pago, nem com oiro nem outra qualquer fazenda, 

24. senão corpo com corpinho p'a que sua alma não pene. 

 

Versão do Machico (concelho do Machico), recitada por Isabel Mendonça Baguel, 3. Eu 

cá me vieram dizer/D. Brunho qu'eras casado; 4. omite; 5a. Quem te disse não mentiu; 

13 a 14. omite. 

 

 

 VM/64 Ferré (1982) 187-188  

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A+B 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Isabel Mendonça Baguel, 76 anos. Recolhida por Pere Ferré e Ana Maria 
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Martins, no dia 9/8/81. 

 

1. - Amanhã serás os meus noivos, eu te venho convidar. 

2. Foi ao resalgar do pai, por ser resalgar mais fino, 

3. ela le apanha um ramo, deitou num copo de vinho. 

4. Deitou num copo de vinho e deu a D. Brunho a beber. 

5. - Que me destes, Moliana, a beber num copo de vinho? 

6. Tenho as réguas na mão, não vejo meu cavalinho. 

7. Minha mãe julgava agora a ter o seu filho vivo. 

8. - Também o meu pai cuidava que tu eras meu marido, 

9. - Trata, trata, Moliana, trata já de m'enterrar 

10. nesse jardim de teu pai, debaixo do resalgar. 

11. Quando no outro dia estava Moliana a se pentear,  

12. foi vigiar p'r'ó jardim, viu D. Brunho a passear. 

13. - O que fazes ai, D. Brunho, nesse jardim de meu pai? 

14. - Eu venho do outro mundo, Moliana, te falar. 

15. Eu venho dar bons conselhos a quem nos quiser tomar, 

16. a quem deve a honra alheia não s'espera de salvar, 

17. nem com ouro nem com prata, nem com outra qualquer fazenda, 

18. senão corpo com corpinho ond'a su'alma não pena. 

 

 

 VM/65 Ferré (1982) 188 [NRAM (2008)324] 

 

Fragmento 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Felismina de Abreu, 49 anos. Recolhida por Pere Ferré e Ana Maria 

Martins, no dia 9/8/81. 

 

1. - Deus te salve, Boliana, (…) 

                             (…)  (…) 

2. Que me destes, Boliana, dentro dum copo de vinho? 

3. Tenho a regra na mão e não posso seguir caminho. 

4. - Também o meu pai pensava que tu eras meu marido. 

                             (…)  (…) 

 

 

 VM/66  Ferré (1982) 188-189 [NRAM (2008) 325-326] 

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A 

 

Versão do Porto da Cruz, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Matilde Vieira, 78 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques e Ana 

Maria Martins, no dia 31/7/81. 
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1. - Cá me vieram dizer, bel’Ivone, qu'eras casado. 

2. - Quem vos disse, Boliana, falou de certo a verdade, 

3. qu'amanhã já é o dia, cá vos venho convidar,  

4. Boliana, se queres vir, se me queres acompanhar. 

5. O que me hás-de oferecer no dia em qu'eu me casar? 

6. Pega lá, bela Ivone, neste copinho de vinho 

7. que te servirá de rosas pa' t'enramar o caminho, 

8. qu'é da loja de me pai, da pipa do melhor vinho. 

9. - Ai! vinho, tirano vinho, qu'esta tirana me deu 

10. qu'eu tenho o copo na mão, já não vejo quem m'o deu! 

11. Minha mãe cuidava agora que tinh'ó seu filho vivo 

12. e agora lá chegam novas que ele é falecido! 

13. Também o mê pai cuidava que tu fosses mê marido. 

14. Boliana, Boliana, enterra-me no teu jardim, 

15. para lá ires rezar todos os dias por mim. 

16. - Que fazes aqui, bel'Ivone, neste jardim de mê pai? 

17. Venho ao mundo dar conselho pa' quem los quiser tomar; 

18. quem deve a honra alheia nunca se pode salvar. 

19. Nem é paga com dinheiro nem é paga com fazenda, 

20. paga-se corpo com corpo qu'a noss'alma não pena. 

 

Variantes da versão recolhida por Pere Ferré, no dia 5/4/81: antes de 1. —Deus vos 

salve, Boliana/senhora de seu estado//Deus vos salve, Bel'Ivone/senhor do seu cavalo//; 

9-10. omite; depois de 10. Que me destes, Boliana,/neste copinho de vinho//s'eu tenho 

as rédeas na mão/não vejo meu cavalinho//. 

 

 

 VM/67 Ferré (1982) 189 [NRAM (2008) 326] 

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A 

 

Versão da Achada de Baixo, Gaula, c. de Santa Cruz, Madeira.  

 

Recitada por Maria Virgínia de Freitas, 74 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques, no dia 4/8/81. 

 

1. - Deus vos salve, Verdiana, e mais todo o vosso estado. 

2. - E Deus vos salve, D. António, sobre o vosso cavalo; 

3. cá me vieram dizer que tu que eras casado. 

4. - Casado ainda não sou, meu estado vou tomar; 

5. se queres ser madrinha da noiva, ela vos manda falar. 

6. - Madrinha da noiva não sou porque a mim não está dado. 

7. Esperai aqui, D. António, espera aqui mais um bocadinho, 

8. qu'eu vou ao meu jardim, vou escolher um raminho 

9. para eu mandar à noiva para ela me mandar um bolinho. 

10. Esperai aqui, D. António, esperai aqui mais um pouquechinho, 

11. qu'eu vou à minha sala buscar um jarro de vinho, 

12. para te dar a beber que vens seco do caminho. 
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13. - O que me destes, Verdiana, o que me destes neste vinho? 

14. Estou com as arrédeas na mão, não enxergo o meu burrinho. 

15. S'eu morrer à tua porta enterra-me no teu jardim 

16. e quando passares por lá para rezares por mim. 

(…)           (…) 

17. Deus vos salve, Verdiana, hoje a ti venho falar, 

18. quem dever a honra alheia que a trate de pagar. 

19. Não é pago com dinheiro nem tão pouco com fazenda, 

20. é pago corpo com corpo dond'a sua alma não pena. 

 

 

 VM/68 Ferré (1982) 190 [NRAM (2008) 328-329] 

 

TIPO A 

 

Versão do Lombo de Baixo, Faial, c. de Santana, Madeira. 

 

Recitada por Clementina Camacho, 70 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques 

e Ana Maria Martins, no dia 2/8/81. 

 

1. - Deus vos salve, Boliana, senhora do seu estado. 

2. - Deus vos salve, D. Bruno, senhor do vosso cavalo. 

3. - Amanhã era o meu dia, cá te vinha convidar. 

4. - Espera aí, D. Bruno, espera um bocadinho 

5. qu'ê te vou procurar um bordão par'ó caminho. 

6. - O que me désteis, Boliana, dentro deste bom copo de vinho, 

7. qu'ê sinto as rédeas na mão e nã vejo o me cavalinho? 

8. - Foi d'adega do me pai, da pipa do melhor vinho.  

9. - Quando minha mãe souber que sê filho qu'era vivo 

10. e agora le correm novas qu'ele qu'era falecido! 

11. - Também minha mãe cuidava que tu qu'eras mê marido. 

 

Variantes: 7a. vejo as rédeas. 

 

 

 VM/69 Ferré (1982) 190-191 [NRAM (2008) 329] 

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A 

 

Versão do Lombo de Cima, Faial, c. de Santana, Madeira. 

 

Recitada por Maria José da Silva, 69 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, 

Pere Ferré e Ana Maria Martins, no dia 2/8/81. 

 

1. - Deus vos salve, Boliana, senhora de vosso estado. 

2. - Deus vos salve, D. Brunho, senhor do vosso cavalo. 

3. A mim me vinham dizendo, D. Brunho, qu'eras casado. 

4. - Quem te disse isso mentiu ou foi só p'ra t’enganar, 
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5. qu'amanhã era o meu dia qu'eu te vinha convidar. 

6. - Esperai aqui, D. Brunho, esperai um bocadinho, 

7. qu'ê te vou dar um bordão p'r'ó passadio do caminho. 

8. - Que me destes, Boliana, neste bom copo de vinho, 

9. qu'eu vejo as rédeas na mão, não vejo o meu cavalinho?! 

10. Quando minha mãe pensar que tem o seu filho vivo 

11. e lhe corram por notícias qu'ele é falecido! 

12. - Também minha mãe cuidava que tu eras meu marido.  

13. - Enterra-me, Boliana, neste jardim de tê pai. 

14. Boliana, de leal, todos os dias lhe rezava. 

15. Chega-s'um dia de manhã, D. Brunho passeava. 

16. - Que fazes aqui, D. Brunho, neste jardim de mê pai? 

17. - Venho dar uns bons conselhos a quem os quiser tomar;  

18. quem dever a honra alheia que a trate de pagar. 

19. Não é com oiro nem com prata, nem com a mesma fazenda,  

20. é corpo com corpo p'ra qu'a sua alma não pena. 

21. Se um dia tiveres filhos, leva-os adiante de ti, 

22. que eles não se percam por ninguém com'eu me perdi por ti. 

 

 

 VM/70 Ferré (1982) 191 [Marques (1992a) 51 e 63; Marques (1992b) 305 e 

306; NRAM (2008) 328] 

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A 

 

Versão da Corujeira, Faial, c. de Santana, Madeira. 

 

Recitada por Maria Bárbara de Freitas, 80 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques e Ana Maria Martins, no dia 3/8/81. 

 

1. - Deus vos salve, Boliana, senhora do vosso estado. 

2. - Deus vos salve, a vós, D. Brunho, senhor do vosso cavalo. 

3. Já cá me vieram dizer qu'estavas apregoado. 

4. - Quem vos diss'isso, senhora, falou-vos bem a verdade, 

5. o meu noivado é amanhã, eu te venho convidar. 

6. - S'o teu noivado é amanhã á nã te posso acompanhar 

7. s'o teu noivad'é amanhã pega lá um copo de vinho 

8. c'um ramo de flores dentro p'ra t'enramar o caminho. 

9. - O que me destes, Boliana, neste copo de bom vinho, 

10. quê tenho as rédeas na mão e nã vejo o me cavalinho?! 

11. Minha mãe cuidav'agora que tinh'o seu filho vivo 

12. e lá lhe vai chegar as novas qu'ele qu'era falecido! 

13. - Também minha mãe cuidava que tu eras mê marido. 

14. - Trata já de m'enterrares neste jardim de tê pai. 

15. Boliana, piedosa, todos os dias lh'ia rezar, 

16. quando um dia de manhã cedo, D. Brunho a passear. 

17. - O que fazes aqui, D. Brunho, neste jardim de mê pai? 

18. - Ê venho do outro mundo, Boliana, te falar; 
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19. que nã me rezes por alma qu'e nã me posso salvar, 

20. qu'eu venho trazer conselhos a quem nos quiser tomar, 

21. p'ra quem deve a honra alheia p'ra que a trate de pagar, 

22. qu'a honra duma mulher nã se paga com dinheiro, 

23. não se paga com dinheiro nem se paga com fazenda, 

24. é paga c'o mesmo corpo p'ra qu'a sua alma nã pena; 

25. nã se paga com fazenda nem se paga com dinheiro, 

26. é paga c'o mesmo corpo sendo o amor verdadeiro. 

 

 

 VM/71 Ferré (1982) 191-192 [NRAM (2008) 329-330] 

 

Veneno de Moriana + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A 

 

Versão do Lombo Galego, Faial, c. de Santana, Madeira. 

 

Recitada por Antónia de Freitas, 84 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 3/8/81. 

 

1. - Deus vos salve, Boliana, senhora do seu estado. 

2. - Deus vos salve, D. Brunho, senhor do sê cavalo. 

3. Aqui me vieram dizer, D. Brunho, qu'eras casado. 

4. - É venho-te convidar, qu'amanhã é o mê noivado. 

5. -  Espera ai, D. Bruno, demora-t'um bocadinho, 

6. qu'euvou buscar umas flores p'ra t'enfeitar o caminho 

7. e vou-te trazer também um copo de bom vinho. 

8. - O que me destes, Boliana, neste copo de bom vinho, 

9. qu'e 'tou co'as réguas na mão e nã vejo o mê cavalinho?! 

10. Lindo vinho, feio ……………   s'eu soubera nã bebia, 

11. quando a minha mãe cuidava que tinha sê filho vivo 

12. e lá lhe chegam notícias qu'ele que é falecido. 

13. - Também o mê pai cuidava que tu eras mê marido. 

14. Boliana, de leal, ia-lhe rezar todos os dias. 

15. - O que fazes aqui, D. Bruno, neste jardim de mê pai? 

16. - É venho do outro mundo, Boliana, te falar; 

17. nã me rezas pela alma quê nã me posso salvar. 

18. Também venho dar conselhos a quem nos quiser tomar; 

19. quem dever a honra alheia que a trate de pagar, 

20. nem é paga em dinheiro nem é paga com fazenda,  

21. paga-s'e corpo com corpo p'ra qu'a su'alma nã pena. 

 

 

 VM/72 Ferré (1982) 192 [NRAM (2008) 339] 

 

Joaquim Caixeiro e Ana Roberta + Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado 

 

TIPO A 

 

Versão de S. Vicente, c. de S. Vicente, Madeira. 
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Informante não identificada. Gentilmente cedida para publicação, pelo senhor Pároco de 

S. Vicente e provavelmente recolhida por Conceição Encarnação F., em Junho de 1980. 

 

1. Debaixo daquela roseira está uma rosa aberta. 

2. Foi o Jorge da Teixeira que enganou a Felisberta. 

3. - Ó minha mãe, olhe o Jorge no seu cavalo montado. 

4. - Boa tarde, Felisberta, como é que tens passado? 

5. -  Já me vieram dizer que andavas para casar. 

6. - É verdade, Felisberta, mesmo venho te convidar, 

7. - Eu para lá não vou, nada tenho para ver, 

8. mesmo a minha mãe não quer e eu tenho mais que fazer. 

9. Jorge, espera um pouquinho que eu vou subir ao sobrado, 

10. vou buscar um copo de vinho que para ti está reservado. 

11. - Felisberta, o que puseste neste copo de vinho? 

12. Já tenho as pernas a tremer, já não enxergo o caminho. 

13. Nesta hora, minha mãe pensa que tem o seu filho vivo! 

14. - Também a minha pensava que tu casavas comigo. 

15. - Felisberta, se eu morrer, não me sepultes em terra sagrada; 

16. sepulta-me naquela roseira em que foste desfamada. 

17. Lá vem a policia e o povo atrás, 

18. vêm prender a Felisberta que matou o seu rapaz. 

19. E lá vai a Felisberta para a cadeia e não casar. 

20. - Agora nem eu nem a outra do Jorge se gozou. 

 

 

 VM/73 Ferré (1982) 193 [NRAM (2008) 338] 

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A 

 

Versão de S. Vicente, c. de S. Vicente, Madeira. 

 

Recitada por Madalena de Freitas, 60 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 2/5/81. 

 

1. - Bom dia, ó Boliana, senhora do vosso estado. 

2. - Bom dia, ó D. Abrunho, senhor do vosso cavalo. 

3. 'Inda ontem me disseram qu'o senhor era casado. 

4. - Quem o disse nã mentiu, verdade le vieram contar 

5. e amanhã será o dia, a vós venho convidar. 

6. - Desça cá abaixo, D. Abrunho, venh'à pé pelo caminho, 

7. p'ó peito da sua noiva vou-lhe mandar um raminho. 

8. - O que me deste, ó Boliana, neste copo de bom vinho, 

9. quê tenho a rédea na mão e não vejo o mê cavalinho?! 

10. Também a minha mãe pensava que tinha o sê filho vivo. 

11. - Também a minha pensava que vinhas casar comigo. 

12. - Trata já, ó Boliana, tu trata de m'enterrares 

13. no canto do te jardim, no fundo do tê rosal. 

14. Tu não t'esqueças de mim (…) me rezar. 
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15. Caminhou a Boliana para o jardim le rezar, 

16. encontrou D. Abrunho no jardim a passear. 

17. - O que fazes, ó D. Abrunho, no jardim a passear? 

18. Ê venho cá, Boliana, pa' nunca mais me rezar, 

19. qu'a honra da filha alheia não se paga com zombar; 

20. paga-se é corpo com corpo p'a noss'alma não penar. 

 

 

 VM/74 Ferré (1982) 193 [NRAM (2008) 339] 

 

TIPO A 

 

Versão de S. Vicente, c. de S. Vicente, Madeira. 

 

Recitada por Maria Segunda Pestana, 50 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 6/6/81. 

 

1. - Senhor que vem a cavalo, venha a pé polo caminho, 

2. que para o peito da noiva vou-lhe colher um raminho. 

3. - Quem lhe disse não mentiu, vou-lhe contar a verdade. 

4. ………….     a venha convidar. 

         (…)      (…) 

5. - O que me destes, don'Olásia, neste copo de bom vinho, 

6. qu'ê tinha as rédeas na mão, não vejo o mê cavalinho?! 

7. Bem pensava a minha mãe em ter o sê filho vivo! 

8. - E bem pensava a minha em você casar comigo. 

 

 

 VM/75 Ferré (1982) 194 [NRAM (2008) 338] 

 

Veneno de Moriana + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A 

 

Versão de S. Vicente, c. de S. Vicente, Madeira. 

 

Recitada por  Conceição Dinis, 47 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 6/6/81. 

 

1. O sol 'ó mundo os raios vem dando. 

2. - Apressa-m'essas caçadas qu'ê d'amores 'tou penando. 

3. - Senhor que vem a cavalo, venh'à pé polo caminho 

4. qu'ê par'ó peito da noiva le vou colher um raminho. 

5. - O que fazes, Don'Olásia, com esse copo de vinho, 

6. qu'ê 'tou com as rédeas na mão e nã vejo o mê cavalinho?! 

7. Que me désteis, Don'Olásia, dentro deste copo de vinho, 

8. qu'ê 'tou com as rédeas na mão e nã vej'o mê. cavalinho?! 

9. Bem pensara a minha mãe ter o sê filho vivo! 

10. - Também pensava a minha em você casar comigo. 

 

'pois ele morreu no quintal dela; ela enterrou-o no quintal dela (...) Ela nunca mais 

se tirou da cova a rezar-lhe pela alma c'um rosário de contas na mão. 
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11. - O que fazes, Don'Olásia, com esse rosário de contas na mão? 

12. - 'Tou-te rezando por'alma qu'até Deus me perdoar. 

13. - Nã me rezem mais por'alma qu'ê nã me posso salvar, 

14. qu'a honra da filha alheia nã se paga com zombar; 

15. paga-se corpo com corpo p'r'à noss'alma não penar. 

 

 

 VM/76 Fontes (1982) 88-89 [Fontes (1984) 367-368; Fontes I (1987) 379-380]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Fontes I (1987) 379-380. 

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A 

 

Versão de Santalha, c. de Vinhais, d. de Bragança.  

 

Recitado por Margarida da Piedade Fernandes, de 72 anos de idade, 14 de Agosto de 

1980 (FA425). 

 

Veneno de Moriana (polias.) + Quem Dever a Honra Alheia (á) 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana,  qu'andas tão triste a chorare? 

2. - É o D. Jorge, ó minha mãe, ele com outra vai casar. 

3. - Bem t'avisei, minha filha,  não me quisestes ouvir, 

4. qu'o D. Jorge tem por hábito das meninas iludir. 

5. - Anda, lá vem no meu D. Jorge montado no seu cavalo.  

6. - Como estás, ó Juliana?  Como estás, como tens passado? 

7. - Hoje mesmo foi que eu soube  que andavas p'ra te casar. 

8. - É verdade, ó Juliana,  que te venho convidar. 

9. - Espera ai, ó D. Jorge,  'quanto vou no meu sobrado, 

10. buscar um cálice de vinho  que te tenho lá guardado. 

11. - Que fizeste, ó Juliana,  a este cálix de vinho? 

12. Estou turvo dos meus olhos, já não enxergo o caminho. 

13. A minha mãe ainda pensa  de ter o seu filho vivo. 

14. - Também a minha pensava  que tu casavas comigo. 

15. - Vem comigo, Juliana,  vem tratar de m'enterrar 

16. ao jardim do teu pai  ou ao mais fresco pinheirale. 

17. Ao cabo de nove dias  sai D. Jorge a passear. 

18. - Venho dar os bons conselhos  a quem los quiser tomar: 

19. Quem dever a honra alheia,  que trate de a pagar, 

20. que a honra duma donzela  não se paga com zombar. 

21. Não se paga com zombar,  nem tão-pouco com fazenda; 

22. paga-se corpo com corpo,  p'ra que a alma não pene. 

23. P'ra qu'a alma não pene  como a minha anda a penar; 

24. o corpo no inferno a arder  e a alma por aqui a chorar. 

 

Variantes: 6a Anda cá; uma senhora ajuda a corrigir. — 22a p. alma com alma. 
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 VM/77 Ferré (1983) 22 [NRAM (2008) 332]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por NRAM (2008) 332. 

 

Veneno de Moriana + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A+B 

 

Versão da Serra d' Água, c. de Santana, Madeira. 

 

Recitada por Iria Augusta de Freitas. Recolhida por Pere Ferré, em Novembro de 1982.  

 

1. - Deus vos salve, Boliana, senhora do vosso estado.  

2. - Deus vos salve a vós, D. Brunho, senhor do vosso cavalo.  

3. Aqui se conta a dizer, D. Brunho, queres casar.  

4. - Quem te disse não mentiu, não mentiu, falou verdade,  

5. qu' amanhã será o meu dia, eu te venho convidar.  

6. Tratou logo a Boliana d' apanhar o resalgar.  

7. - Pega lá a vós, D. Brunho, um copinho do bom vinho  

8. e um raminho de flores para enramar o caminho.  

9. - O que me destes, Boliana, neste copo do bom vinho,  

10. qu' eu tenho as rédeas na mão, não vejo o meu cavalinho?  

11. Ainda cuidava o meu pai que tinha o seu filho vivo;  

12. oh, quem lhe fora dizer qu' ele qu' era falecido!  

13. - Também a minha mãe cuidava que tu qu' eras meu marido  

14. e quem lhe fora dizer que tens outra no sentido.  

           ( ... )                   ( ... )  

15. Boliana, de leal, logo o mandou enterrar  

16. no canto do seu jardim, debaixo do roseiral.  

17. Boliana, de leal, todos os dias lhe ia rezar.  

18. Ao cabo dos sete dias, D. Brunho veio a falar.  

19. - Que fazeis aí, D. Brunho, no jardim a passear?  

20. - Eu venho do outro mundo, Boliana, te falar,  

21. que tu não ores por mim, qu' eu não me posso salvar,  

22. que quem deve a honra alheia que a trate de pagar;  

23. nem é paga com dinheiro nem tão-pouco com fazenda,  

24. é corpinho com corpinho p'ra qu' a sua alma não pena.  

 

Variante: 7b. este copinho. 

 

 

 VM/78 Fontes (1983a) 100  

 

TIPO  A+B 

 

Versão do Norte Grande, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Cantado por José Jacinto de Sousa, de 60 anos de idade. 19 de Julho de 1977. 

 

1. - Oh que noite de tão linda, oh que noite de tão bela, 
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2. qu'eu esta noite dormi   nos braços duma donzela! 

3. - Entra, entra, Lionardo,  p'ò meu jardim descansare, 

4. que tenho cope de chá  que guardei para te dar. 

5. - Que me destes, Lauriana,  neste copinho de vinho? 

6. Tenho a vista escura, já nã vejo o cavalinho. 

7. - Uma dosa de veneno  p'ra t'acabar de matar. 

8. Que disseram a minha mãe, q'ando vier da Treceira, 

9. que pobre de Lauriana  nem casada, nem solteira. 

10. - Que disseram a minha mãe,  q'ando le vinherem dizer, 

11. que pobre de Leonardo  ò teu jardim vem morrer. 

 

 

 VM/79 Fontes (1983a) 99 

 

TIPO A+B 
 

Versão de Toledo, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Recitado por Maria da Conceição Ávila, de 77 anos de idade. 25 de Julho de 1977. 

 

1. - Ó mamãe, lá vem D. Jorge,  montado no seu cavalo. 

2. - É verdade, minha filha,  mas ele vai-se casar. 

3. - Boa tarde, Juliana;  'tás tão triste, a chorar! 

4. - É porqu'eu ouvi dizer  que D. Jorge vai casar. 

5. - É verdade, Juliana,  mas eu venho-te convidar. 

6. - Espere o D. Jorge,  que eu vou lá acima ao lagar, 

7. buscar um copo de vinho  que guardei para le dar. 

8. - Juliana, o que foi  que deitaste no copo de vinho? 

9. Eu 'tou a ver a vista turva  e não vejo o meu cavalinho. 

10. - Veneno estanquenim  deitei-te no copo de vinho; 

11. já que não casas comigo,  não casas com mais ninguém. 

12. - Boa tarde, Juliana.  - Boa tarde, D. Jorge. 

13. - Não m'importava morrer  e ir para a terra fria; 

14. quero que faças visitas  à minha esposa Maria. 

15. Não m'importava morrer,  nem ir para o negro chão; 

16. quero que faças visitas  ao meu cunhado João. 

 

 

 VM/80 Fontes (1983b) 89  

 

TIPO A 
 

Versão recolhida em Artesia, Califórnia, EUA (Altares, Ilha Terceira, Açores). 

 

Recitado por Jesuína Barcelos Cardoso, de 67 anos de idade, no dia 25 de Abril de 

1975. 

 

A JULIANA 

 

1. - Ó Jorge, eu ouvi dizer  que tu t'ias casar. 
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2. - É verdade, ó Juliana,  eu venho-te convidar. 

3. - Ó Jorge, espera aí  qu'eu vou lá acima ao lagar 

4. buscar um copo de vinho  que guardei para te dar. 

5. - Juliana, que me destes?  Não foi um copo de vinho, 

6. qu'ê vejo a vista escura,  e nã vejo o meu cavalinho. 

7. Então minha mãe qu'esperava  era o seu filho vivo. 

8. - Também a minha esperava  de tu casares comigo. 

9. - Então eu já sei que morro, p'a morrer é qu'eu nasci; 

10. só o que me dá passar   é caminhos qu'ê nunca vi. 

11. Então já sei que morro,  vou p'a debaixo da terra fria; 

12. só peço que faças visitas  à minha noiva Maria. 

 

 

 VM/81 Fontes (1983b) 89-90 

 

TIPO A+B 

 

Versão recolhida em Half-Moon Bay, Califórnia, EUA (Fajã dos Vimes, Ilha de S. 

Jorge, Açores). 

 

Recitado por Olinda Leonor Sousa, de cerca de 60 anos de idade, no dia 26 de Setembro 

de 1971. 

 

O MARIANO E A LEONOR 

 

1. - Deus te salve, Leonor,  dentro da tua varanda. 

2. - Deus te salve, ó Mariano, em cima do teu cavalo; 

3. entra, entra, ó Mariano,  ó prenda tão adorada: 

4. […………………….]   toma lá este copo de licor, 

5. que sempre foste e hás-de ser  a prenda do meu amor. 

6. - Que copo de licor foi este  que me deste, Leonor? 

7. Que os freios do meu cavalo  já eu não sinto na mão: 

8. as pernas a adormecer,  o corpo a cair para o chão. 

9. - Foi um copo de licor  prometido em veneno; 

10. com’eu nunca pude ter marido  não conhecerás tu mulher. 

11. - Como não fica meu pai  quando lhe forem dizer 

12. que à tua porta tirana qu'eu que vim aqui morrer! 

13. Como não fica mamãe quando lhe for ter à Terceira 

14. qu'a sua filha não fica nem casada, nem solteira!  

 

 

 VM/82 Fontes (1983b) 90  

 

Fragmento 
 

Versão recolhida em Crows Landing, Califórnia, EUA (Rosais, Ilha de S. Jorge, 

Açores). 

 

Recitado por Serafina Almeida, de 38 anos de idade, no dia 14 de Maio de 1972.  
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D. JORGE E A JULIANA 

 

1. - Já te disse, Laureana;  que deitastes neste vinho? 

2. Eu tenho os arreios na mão  e já não vejo o caminho! 

 ………………………     ………………………… 

 

 

 VM/83 Fontes (1983b) 90  

 

TIPO A 

 

Versão recolhida em Crows Landing, Califórnia, EUA (Altares, Ilha Terceira, Açores). 

 

Cantado por Noémia Couto, de 44 anos de idade, no dia 11 de Agosto de 1970. 

 

A JULIANA 

 

1. - Minha mãe, aí vem o Jorge montado no seu cavalo. 

2. - Boa tarde, Juliana,  eu venho muito cansado. 

3. - Ó Jorge, eu ouvi dizer  que tu te ias casar. 

4. - É verdade, Juliana,  eu venho-te convidar. 

5. - Jorge, espera ai,  que eu vou lá acima ao lagar 

6. buscar um copo de vinho  que eu guardei para te dar. 

7. - Juliana, que me destes  neste copinho de vinho? 

8. Eu tenho a vista escura,  já não vejo o cavalinho. 

 

 

 VM/84 Fontes (1983b) 91 [Correia (1984) 271; Correia (2003) 311-312] 

 

TIPO A 

 

Versão recolhida em Tracy, Califórnia, EUA (Cinco Ribeiras, Ilha Terceira, Açores). 

 

Recitado por Lina Diniz, de 44 anos de idade, no dia 15 de Agosto de 1971 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana,  que estás no quarto a chorar? 

2. - Minha mãe, é o D. Jorge,  que com outra vai casar. 

3. - Bem te dizia, minha filha;  não querias acreditar 

4. que o D. Jorge tinha outra,  só te andava a enganar. 

5. - Minha mãe, aí vem D. Jorge   montado no seu cavalo.  

6. - Boa tarde, Juliana,  eu venho muito cansado. 

7. D. Jorge, ouvi dizer  que tu ias casar. 

8. - É verdade, Juliana, eu te venho convidar. 

9. - D. Jorge, espera aí, que eu vou subir ao sobrado 

10. a buscar um copo de vinho  que para ti está guardado. 

11. - Juliana, que me destes  neste copinho de vinho? 

12. Tenho a vista escura,  já não vejo o cavalinho. 

13. Minha mãe a esta hora  conta com seu filho vivo. 

14. - Também minha mãe contava  que te casavas comigo. 
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 VM/85 Fontes (1983b) 91-92  

 

TIPO A 

 

Versão recolhida em Hanford, Califórnia, EUA (Curato da Ribeira, Praia da Vitória, 

Ilha Terceira, Açores). 

 

Cantado por Felisberto Martins Ávila Carvalho, de 42 anos de idade, no dia 18 de 

Setembro de 1971. 

 

1. - Juliana, tu que tens, que estás tão triste, a chorar? 

2. - Minha mãe, ouvi dizer  que D. Jorge ia casar. 

3. - Juliana, não te dizia […………………………]  

4. Que D. Jorge que tinha jeito de qualquer moça enganar? 

5. - Minha mãe, aí vem D. Jorge  montado no seu cavalo. 

6. - Abre-me a porta, ó Juliana, que eu venho tanto cansado. 

7. - D. Jorge, ouvi dizer  que tu te ias casar. 

8. - É verdade, ó Juliana,  que te venho convidar. 

9. - D. Jorge, espera aí, que eu vou-me ali ao lagar 

10. buscar um copo de vinho  que eu guardei para te dar. 

11. - Juliana, tu que me destes  dentro deste copo de vinho? 

12. Tenho as vistas embaciadas, que já não vejo o caminho. 

        ....................           ……………… 

13. - Juliana, eu vou morrer  aqui neste frio chão. 

14. - Peço-te que faças visitas  ao meu amore João. 

 

 

 VM/86 Fontes (1983b) 92 

 

TIPO A 

 

Versão recolhida em Artesia, Califórnia, EUA (Altares, Ilha Terceira, Açores). 

 

Cantado por Leontina Coelho, de 60 anos de idade, no dia 7 de Abril de 1975. 

 

1. - Que é que tens, minha filha,  que te vejo a chorar? 

2. - Minha mãe, ouvi dizer  que D. Jorge ia casar. 

3. - Eu te dizia, minha filha;  não quiseste acreditar 

4. que D. Jorge tinha jeito  de qualquer moça enganar. 

5. - Minha mãe, aí vem Jorge  montado no seu cavalo. 

6. - Boa tarde, Juliana,  qu'ê venho muito cansado. 

7. - D. Jorge, espera aí, qu'ê vou lá cima ao lagar 

8. buscar um copo de vinho  que guardei para te dar. 

9. - Que fizeste, Juliana?  Deste-me um copo de vinho? 

10. Já tenho a vista escura,  não avisto o cavalinho. 

11. Não m'importa de morrer,  de ir para o frio chão; 

12. só quero que faças visitas  ao meu cunhado João; 

13. não m'importa de morrer,  para isso é que nasci; 

14. que me custa a ir passar  caminhos qu'ê nunca vi. 

 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

160 

 

      E daqui a dela dizia assim: 

 

15. - Também minha mãe cuidava que tu casasses comigo. 

 

 

 VM/87 Correia (1984) 271-272  

 

TIPO A 

 

Versão de Estradinha, Cernache do Bonjardim, c. da Sertã, d. de Castelo Branco.  

 

Cantada por Ilda do Rosário a Silva, de 46 anos. Recolhida por Teresa Maria Couto da 

Silva, 1978-1979 [LOT – Rc nº 5 (1979)]. 

 

1. - Bom dia ó Berdiana,  no teu jardim assentada. 

2. - Bom dia ó Berdiana,  no teu jardim assentada, 

3. Eu venho-te a convidar  pr’ó dia do meu noivado. 

4. - Pr’ó dia do teu noivado pois sim, António, eu vou 

5. - Pr’ó dia do teu noivado pois sim, António, eu vou 

6. …………………………  espera aí um bocadinho. 

7. Vou ali à minha sala  buscar-te um copo de vinho, 

8. Vou ali à minha sala    buscar-te um copo de vinho, 

9. - Que puseste tu, Berdiana,  neste copinho de vinho. 

10. …………………………..  e ele tão tão poucochinho 

11. Vai-me a tremer a vista,  não vejo bem o caminho. 

12. E a minha mãe julgará  que tem o seu filho vivo. 

13. - Também a minha julgava  que tu casavas comigo. 

14. Também a minha julgava  que tu casavas comigo. 

15. - Se eu morrer, ó Berdiana,  não me enterres em terra sagrada 

16. Enterra-me, no teu jardim  adonde t’eu namorava. 

17. ………………………….  E os pés num cadeado 

18. Quem aqui passar, saber  quem aqui está sepultado 

19. - Antoino, lindo Antoino  Antoino envenenado. 

 

 

 VM/88 Mourinho (1984) 130 [Armistead/Fontes (1998) 78 e 302] 

 

Versão de  Sendim, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança.  

 

Cantado por Albertina do Céu Rodrigues, de 54 anos. Recolhida em 19-6-1977. 

 

TIPO B 

D. JORGE 

1. Lá em baixo vem o D. Jorge,  Ai! Ai!...   No seu cavalo montado; 

2. Deus te guarde ó Juliana,  Ai! no teu jardim assentada!         

3. Aguarda aguarda D. Jorge!  Ai! Ai!..   Vou lá cima ao meu sobrado; 

4. Buscar um copo de vinho,  Ai, que eu p'ra ti tenho guardado.   

5. Buscar um copo de vinho,  Ai! que eu p'ra ti tenho guardado.  
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6. Tu que lhe deitaste ao vinho,  Ai! Ai!...  Que não o posso levar (i)? 

7. - Deitei-lhe cobrinhas vivas,  Ai! bichinhos que andam no mar.   

8. Já que me enganaste a mim,  Ai! outra não hás-de enganar!...  

9. Pensava minha mãezinha,  Ai! Ai!...    Que tinha o seu filho vivo; 

10. - Também a minha pensava,  Ai! que tu casavas comigo!              

11. - Venha papel, venha tinta,  Ai! Ai!..    Venha também escrivão! 

12. Que eu quero deixar por letra,    Ai! o pago que as mulheres dão!...   

13. Acaba, D. Jorge acaba!    Ai! Ai!... Acaba de suspirar (i)! 

14. Já que me enganaste a mim,  Ai! outra não hás-de enganar!...  

 

 

 VM/89 Marques/Silva (1984-1985) 107-108  

 

TIPO B 

 

Versão de Gimonde, c. Bragança, d. de Bragança. 

 

Dois informantes não identificados. Col. Manuela Barros e Gabriela Vitorino, Maio de 

1975. 

 

1. - Apeia-t', é cabaleiro, dara-t' eu de merendar. 

2. - O que tens tu, ó Don' Eugénia, guardadinho pra me dar? 

3. - Tenho binho d' há sete anos para te dar a porvar.  

4. - Dá-me cá um copo dele, que me quero refrescar. 

5. Ogénia, é Dona Augénia, que deitastes ò teu binho? 

6. - Eu deitei-1' o sangue da cobra, pó de lagarto moído,  

7. e entre meio disso tudo, um resalgar foi metido. 

8. - Ai coitada da Dona Augénia, que ficou sem no seu filho!  

9. Oh coitada da Dona Augénia, que ficou c' o crédito perdido! 

 

Variantes: 3a. de sete anos; 5a. Ó malbada da Dona Augénia; 7a. e no meio. 

 

 

 VM/90 Marques/Silva (1984-1985) 108  

 

TIPO B 
 

Versão de Guadramil, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Informante Emília..., aprox. 60 anos. (Era cantiga da segada). Col. Manuela Barros, 

Outubro de 1976. 

 

Eram os três cabaleiros aí, e depois ela: 

 

1. - Apeai-bos, cabaleiros, horas são de merendar. 

2. - Que tendes bós, Dona Augénia, que tendes para nos dar? 

3. - Tenho binho d' há sete anos guardado para nos dar. 

4. E os cabaleiros beberam o copo, começaram a bariar. 

5. - Que bos daste, Dona Augénia, que mos daste no bosso binho?  
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6. - Botei a espinha da cobra e o sangue de lagarto bibo.  

7. E os cabaleiros que a beberam, logo começaram a bariar. 

 

Variantes: la. cabaleiro; lb. são horas (é também a variante de uma senhora que assistiu 

à gravação); ib. que são horas; lb. eu bos hei-de merendar; 2. omite; 2b. (variante da 

senhora atrás referida) que tendes guardado pra nos dar?; 3a. de sete anos; 3b. guarda-

dinho pra bos dar; 4. prosificado em Eles boberam, comécim:; 5, Que tenha Dona 

Augénia, que botou no seu binho?; 5. (variante da senhora atrás referida) Que botaste, 

Dona Ausénia, que botaste no bosso binho?; 6a. A raiz do rosalgar; 6b. do lagarto; 7. 

omite. 

Nota: 5a. e b. Tanto a forma bos daste como mos daste parece ser contaminação ou 

hesitação entre botaste e nos deste. Mos por nos é frequente em Trás-os-Montes e parte 

do Minho. Que nos deste é interpretação mais possível que que botaste, porque botar é 

verbo corrente, regular (nota de Manuela Barros). Variante 5. «tenha» = «tem a»? 

 

 

 VM/91 Marques/Silva (1984-1985) 109 

 

TIPO B 

 

Versão de Argozelo, c. do Vimioso, d. de Bragança.  

 

Três informantes (duas senhoras e um senhor) não identificados. (Cantado na música da 

segada). Col. Manuela Barros e Joaquim Pais de Brito, Outubro de 1976. 

 

1. - Apeai, bós, cabaleiro, qu' habemos d' ir a merendar. 

2. - Ó Dona Ausénia, ó Dona Ausénia, que tendes para nos dar? 

3. - Tenho binho d' há sete anos guardado para bos dar.  

4. - Dona Ausénia, ó Dona Ausénia, que lhe deitesteis ó binho?  

5. - Deitei-lhe ………, pós de lagarto moído. 

6. …………. com um baso dêli, qu' habemos de o porbari.  

7. 'Inda não era o binho bobido, o cabalheiro atoldeado. 

8. - Coitada da minha mãe, que ficou sem no seu filhinho! 

9. Coitada da minha mulher, que ficou sem no seu marido! 

10. Coitada dos meus filhinhos, que ficaram sem no seu paizinho!  

11. Coitada da Dona Ausénia, que ficou sem o crédito perdido! 

 

Variantes: 1. Apeia, ó cavalheiro, que habemos d' ir merendar; 4b. deitastes. 

 

 

 VM/92 Campos/Almeida Fernandes/R. Pereira (1985) 119  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos 

 

TIPO B 

 

Versão de Formilo, c. de Tarouca, d. de Viseu. 

Cecília Ludovina, 57 anos 

 

1. Já lá baixo bem o Jorge montado no seu cabalo. 
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2. - Bom dia, ó Juliana. Olá, como tens passado? 

3. -Dou-t' os parabéns, ó Jorge, dizem que te tais casar. 

4. -É berdade, ó Juliana, eu te benho conbidar. 

5. - Assentai-te aqui, ó Jorge, enquanto bou ó sobrado,  

6. Buscar um copo de binho que te tenho lá guardado. 

7. Assim te bás e me deixes com a barriga redonda... 

8. Ou hades casar comigo ou m' hades pagar a honra. 

9. - Não sei que tinha o teu copo, não sei que tinha o teu binho...  

10. Eu inxergaba tão bem, já não inxergo o caminho. 

11. Quando a minha mãe cuidaba que tinha o seu filho bibo...  

12. Também a minha cuidaba que tu casabas comigo." 

 

 

 VM/93 Marques (1985a) 56 

 

TIPO B 

 

Versão de Brito de Baixo, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Alcina dos Anjos Alves, 43 anos, natural de Brito de Baixo, concelho de Vinhais, onde 

aprendeu o romance. Entrevistada no Bairro do Couço, concelho de Vinhais, onde 

reside, a 12 de Agosto de 1982. 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro, que eu te darei de merendar. 

2. - Tu que tens, ó D. Eugénia, guardado para me dar? 

3. - Tinha vinho de há sete anos para te dar a provar. 

4. Cavaleiro bebeu o vinho, começou a desmaiar. 

5. - Que deitaste ò teu vinho, que já me fez tanto mal? 

6. - Deitei-lhe cobrinhas vivas, pó de lagarto real. 

7. - Venha papel, venha tinta, venha quem saiba escrever, 

8. Venha também minha mãe, se me quiser ver morrer! 

9. Venha papel venha tinta, venha também o escrivão, 

10. Que eu quero deixar escrito o pago que as mulheres dão! 

 

 

 VM/94 Silveira (1986a) 34  

 

Veneno de Moriana + Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A+B 

 

Versão da Fajã Grande, c. das Lajes das Flores, Ilha das Flores, Açores. 

 

JULIANA E JORGE (1) 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana, que só te vejo a chorar? 

2. - É verdade, minha mãe, que o Dom Jorge vai casar?  

3. Eu bem te avisava, filha, nã qu'rias m'acreditar, 

4. Que as falinhas do Dom Jorge eram para t'enganar.  

5. - Pous deixa estar, minha mãe, que desta me vou vingar; 
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6. Ele nã casa comigo, mas outra nã vai gozar. 

7. Lá vem Dom Jorge a cavalo, munto bem apresentado: 

8. - Deus te salve, Juliana, sentada no teu estrado. 

9. - Deus te salve a ti, Dom Jorge, em cima do teu cavalo. 

10. - Eu vinha te convidar, se quer's d'ir ao meu noivado 

11. -Já me chegara notícia, mas nã tinha acreditado. 

12. Espera-me aí, Dom Jorge [..............] 

13. Que te vou buscar lá dentro um’a taça de bom vinho. 

14. Que fizeste, Juliana, que deitaste neste vinho? 

15. Tenho as rédeas na mão, mas não enchergo o caminho. 

16. - O que eu deitei nesse vinho foi os pós de rosalgar,  

17. Para que fique de exemplo a quem cabe d'o tomar. 

18. Quem tira as honras alheias consigo as há-de pagar. 

19. - Já minha mãe vai saber que le mataram o seu filho. 

20. - A minha também já sabe que eu que não tenho marido. 

 
(1) Passado a escrito na Fajã Grande, em Agosto de 1942. Não apontei o nome de quem o disse, 

muito provavelmente alguém de minha família. Em 1952 José Luís de Serpa mandou-me outra 

versão, recolhida por si no Lajedo, na qual a vingadora se chama Mariana. 

 

 

 VM/95 Cortes-Rodrigues (1987) 259-260  

 

TIPO A+B 

 

Versão da Ilha de S. Miguel, Açores. 

 

ROMANCE DE LEONARDO 

 

1. - Deus te salve, Laureana,  nas tuas varandas verdes.  

2. - Deus te salve, Leonardo,  em cima do teu cavalo, 

3. Onde agora ouvi dizer  que tu já eras casado. 

4. - Quem te disse não mentiu  que eu papéis ando a passar 

5. Com a maior diligência,  para amanhã me casar. 

6. - Apeia-te, Leonardo,  vamos já para o jardim, 

7. Não te podes esquecer  do que me fizeste a mim; 

8. Se o fazias em solteiro,  também depois de casado. 

9. Toma lá, ó Leonardo,  este copo de bom vinho, 

10. Coitado de quem não tem  quem lhe faça um mimozinho. 

11. - Que me deste, Laureana,  neste copo de licor? 

12. Não sinto arreios na mão  tenho no corpo um ardor. 

13. - Tu bebeste, Leonardo,  um copo de rosalgar, 

14. Que eu já tinha preparado,  que te dei p'ra te matar, 

15. P'ra não conheceres mulher  como eu conheci marido. 

16. - Dá-me cá papel e tinta  que eu estou arrependido,  

17. […………]          meu nome quero escrever   

18. Para a justiça da terra  contigo não entender.   

19. Que não dirá o meu pai,  quando vier a saber   

20. Que o seu filho Leonardo   ao teu jardim veio morrer?! 

21. - Que não dirá minha mãe,  ao ver-me desta maneira,  
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22. Sua filha Laureana,  nem casada, nem solteira. 

 

 

 VM/96 Cortes-Rodrigues (1987) 262-263  

 

TIPO A+B 

 

Versão de Vila Franca, Ilha de S. Miguel, Açores. 

 

Recolhida em 1938. 

 

LAUREANA 

 

1. - Deus te salve, Laureana,  na tua linda varanda,  

2. Sacudindo os teus lençóis,   cobertores da tua cama. 

3. Deus te salve, Leonardo, neste teu lindo cavalo,  

4. Já me vieram dizer  que estavas para casar?! 

5. - Quem te disse não mentiu  sempre te falou verdade;  

6. Estão feitos os escritos   faltam agora os mandados.  

7. - Entra, entra, Leonardo,   anda ver o meu jardinzinho; 

8. Toma, toma, Leonardo,   este copo de bom vinho.  

9. - Que me deste, Laureana,   nesta taça de bom vinho?  

10. - Foi um copo de veneno  para te matar assim, 

11. Para não fazeres à outra,  o que me fizeste a mim.  

12. - Tenho os arreios na mão,  já não sinto o meu cavalo ... 

13. Que não dirá minha mãe  quando lhe forem dizer  

14. Que o seu filho Leonardo   veio à cidade morrer?! 

15. - Que me dirá minha mãe,  ao ver-me desta maneira, 

16. Sua filha Laureana  nem casada, nem solteira. 

 

 

 VM/97 Ferré (1987) 66  

 

TIPO A 

 

Versão de Belmonte, c. de Belmonte, d. de Castelo Branco.  

 

Recitada por Maria da Conceição Henriques Morão. Recolhida por Pere Ferré e Iacob 

Hassán, no dia 15/10/1983. 

 

1. - Lá vem o D. Jorge no seu cavalo montado. 

2. - Viva também, Juliana, no seu palácio assentado. 

3. - Espera aí, ó D. Jorge, que vou lá em cima ao sobrado 

4. buscar um copo de vinho que para ti está guardado. 

5. Suspira, D. Jorge, suspira, acaba de suspirar, 

6. 'inda tenho dinheiro para a tua morte pagar. 
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 VM/98 Ferré (1987) 66-67 

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado  

 

TIPO A 

 

Versão de Aranhas, c. de Penamacor, d. de Castelo Branco.  

 

Recitada por Maria da Luz, 24 anos. Recolhida por Paula Coelho e Pere Ferré, no dia 

17/2/1985. 

 

1. Lá vem o Jorge, lá vem o Jorge no seu cavalo montado.  

2. - Bons-dias, Julieta, como por cá tens passado? 

3. - Já cá tenho por notícia que te vais a casar.  

4. - É verdade, Julieta, já te venho convidar, 

5. já te venho convidar para ser minha madrinha, 

6. para comeres um bom jantar a meu lado assentadinha. 

7. A meu lado assentadinha, assentadinha a meu lado, 

8. para comeres um bom jantar no dia do meu noivado. 

9. - Vou sim, ó Jorge, espera enquanto vou ao sobrado, 

10. buscar um copo de vinho que para ti estava guardado. 

11. - Que fizestes tu ao copo, que fizestes tu ao vinho? 

12. Ainda agora estava bem, já não vejo o caminho. 

13. Quando a minha mãe pensava que tinha seu filho vivo! 

14. - Também a minha pensava que te casavas comigo. 

15. - Se eu morrer, ó Julieta, enterra-me em terra sagrada, 

16. ao fundo do teu jardim onde fostes minha amada. 

17. Além está um lírio branco ao pé de outro encarnado, 

18. para que toda a gente saiba que morreu Jorge envenenado. 

 

 

 VM/99 Ferré (1987) 67  

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado  

 

TIPO A 

 

Versão de Bemposta, c. de Penamacor, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Maria Santos Tomé, 60 anos. Recolhida por Paula Coelho, José António 

Falcão e Pere Ferré, no dia 17/2/1985. 

 

1. - Que trazes tu, Juliana, que tão triste andas a chorar? 

2. - Que hei-de trazer, minha mãe? Que o Jorge se vai a casar. 

3. - Eu bem te dizia, ó filha, tu não querias acreditar, 

4. os passos que o Jorge aqui dava era só para te enganar. 

5. Não se rale, ó minha mãe, nem o meu pai que me criou, 

6. que eu hei-de enganar o Jorge conforme ele a mim me enganou. 

7. - Lá vem o Jorge, minha filha, no seu cavalo montado. 

8. - Boas-tardes, ó Juliana, conta como tens passado. 
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9. Venho-te convidar, Juliana, para o dia do meu noivado. 

10. - Já cá tenho por notícia que te vais a casar. 

11. É verdade, Juliana, com a filha da rainha. 

12. Venho-te convidar, Juliana, para seres a minha madrinha. 

13. - Eu ao teu noivado não vou, nem os meus pais o consentem,  

14. eu era posta na rua, desprezada para sempre. 

15. Trope em cima, ó Jorge, sobe em cima ao sobrado um bocadinho,  

16. que te quero dar um copo de vinho que para ti está guardado. 

17. - Que deitaste tu no copo, que deitaste tu no vinho? 

18. Ainda agora estava bem, já não vejo o meu caminho. 

19. Quando minha mãe lá souber que já não tem seu filho vivo! 

20. - Também a minha pensava que tu casavas comigo. 

21. Na hora da tua morte não digas quem te matou, 

22. já que eu não gosto de ti, outra de ti não se gozou. 

23. - Se eu morrer em tua casa, não me enterres na lareira, 

24. enterra-me àquele canto onde te enganei primeiro. 

25. Se eu morrer em tua casa, não me enterres no sobrado, 

26. enterra-me àquele cantinho onde eu te agarrei primeiro noivado. 

 

 

 VM/100 Ferré (1987) 68  

 

TIPO A+B 

 

Versão de Penha Garcia, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Maria do Carmo, 69 anos e Maria José Ramos, 74 anos. Recolhida por 

Vanda Anastácio, Anabela Fontes e Marina Lopes, no dia 17/2/1985. 

 

1. - Não chore, minha mãe, não chore, nem meu pai que me criou, 

2. eu hei-de enganar o Jorge assim como ele me enganou. 

3. Minha mãe, lá vem o Jorge no seu cavalo amontado. 

4. - Boa tarde, ó Julieta, então como tens passado? 

5. - Já me vieram dizer que já te vais a casar. 

6. - É verdade, ó Julieta, já te venho a convidar. 

7. - Espera aí um bocadinho qu'eu vou lá acima ao sobrado, 

8. buscar um copo de vinho que eu p'ra ti tenho guardado.  

9. - Que deitaste, Juliana, que deitaste tu 'ó vinho? 

10. Inda agora estava bom, já não vejo o cavalinho. 

11. - Deitei-lhe pó de joana daqueles que eram mais fininhos. 

12. - Se eu morrer em tua casa conta que vais p'r'à sombra, 

13. - Ou tu casas comigo ou me pagas minha honra. 

14. - Se eu morrer em tua casa não me enterres no no sobrado, 

15. enterra-me no teu jardim onde eu fui teu namorado. 
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 VM/101 Ferré (1987a) 48  

 

TIPO A+B 

 

Versão de Figueira de Castelo Rodrigo, c. de Figueira de Castelo Rodrigo, d. da Guarda. 

 

Cantada por Maria Joaquina Condenso, 58 anos. Recolhida por José António Falcão e 

Pere Ferré, no dia 19/2/1985. 

 

1. Lá vai subindo D, Jorge no seu cavalo montado, 

2. lá estava a D. Julieta no seu sofá encostada. 

3. - Que tens tu, Julieta, que estás tão desmaiadinha? 

4. - Veio-me agora a notícia de que te ias a casar,  

5. - É certo, ó Julieta, te venho a convidar, 

6. - Espera aí, ó D. Jorge, espera um bocadinho, 

7. eu vou lá dentro à sala, buscar-te um copo de vinho, 

8. Bebe, bebe, ó D. Jorge, este vinho de paixão,  

9. amanhã por esta hora tu estarás no teu caixão. 

10. - Que me deste, ó Julieta, dentro de um copo de vidro? 

11. Eu já estou torto da vista, já não vejo o caminho. 

12. Coitada da minha mãe, ainda pensa que eu estou vivo,  

13. - Também a minha pensava que ainda casavas comigo. 

 

 

 VM/102 Ferré (1987a) 48-49 

 

TIPO A 

 

Versão de Figueira de Castelo Rodrigo, c. de Figueira de Castelo Rodrigo, d. da Guarda. 

 

Cantada por Sofia Soares Cruz, 54 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 19/2/1985. 

 

1. - Que tens tu, Julieta, estás tão triste a querer chorar? 

2. - Que hei-de ter, minha mãe, D. Jorge vai-se a casar. 

 

     Ele então estava a ouvir 

 

3. -Eu vou, Julieta, eu vou, com a filha da rainha, 

4. venho-te convidar, Julieta, se queres ser minha madrinha. 

5. - Eu sou, D. Jorge, eu sou, espera ai uns bocadinho, 

6. vou lá acima ao salão buscar-te um copo de vinho. 

7. - Que, fizeste, ó Julieta, que fizeste ao copo de vinho? 

8. Ainda agora estava bom, já não vejo o caminho. 

9. - Bebe, bebe, ó D. Jorge, este vinho tabalião, 

10. que amanhã por estas horas já estás no teu caixão. 

11. - Que fizeste, ó Julieta, que deitaste no copo de vinho? 

12. Já tenho a vista turva, já não veio o caminho.  

13. - Bebe, bebe, ó D. Jorge, este vinho de ternura, 

14. que amanhã por estas horas já estás na sepultura.  

15. - Coitada da minha mãe, pensa que tem seu filho vivo. 
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16. - Também a minha pensava que tu casasses comigo. 

 

 

 VM/103 Ferré (1987a) 49  

 

TIPO A 

 

Versão da Rapa, c. de Celorico da Beira, d. da Guarda. 

 

Cantada por Maria do Céu Gomes, 70 anos. Recolhida por José António Falcão e Pere 

Ferré, no dia 21/2/1985. 

 

1. - Lá em cima vem o D. Jorge, no seu cavalo montado, 

2. escarnecendo de mim, mas vem muito enganado. 

3. Assenta, assenta, D. Jorge, que eu vou ali ao sobrado, 

4. buscar um copo de vinho, que p'ra ti estava guardado.  

5. - Que fizestes 'ó teu vinho, que me está fazendo mal? 

6. 'inda o agora bebi, já me está a agoniar. 

7. Minha mãe está pensando que tem o seu filho vivo.  

8. Também a minha pensava que tu casavas comigo. 

 

 

 VM/104 Ferré (1987a) 49-50  

 

TIPO A 

 

Versão da Rapa, c. de Celorico da Beira, d. da Guarda. 

 

Recitada por João Baptista dos Santos, 78 anos. Recolhida por José António Falcão e 

Pere Ferré, no dia 21/2/1985. 

 

1. - Lá em baixo vem D. Jorge, no seu cavalo montado, 

2. escarnecendo de mim, mas vem muito enganado. 

3. - Bom dia, ó Juliana, no teu palácio sentada. 

4. - Bom dia, és D. Jorge, no teu cavalo montado. 

5. Já me veio a notícia, que estavas p'ra te casar. 

6. - É certo, ó Juliana, aqui me venho roubar. 

7. - Assenta, assenta, D. Jorge, enquanto eu vou ao sobrado 

8. buscar um  copo de vinho, que p’ra ti estava guardado. 

9. - Que fizestes ‘ó teu vinho, que me está fazendo mal? 

10. Ainda agora o bebi, já me estou a agoniar. 

11. - Acaba, acaba, D. Jorge, acaba de suspirar, 

12. ainda tenho dinheiro, p’a tua morte pagar. 

13. - Minha mãe bem o pensava, que tinha o seu filho vivo. 

14. - Também a minha pensava, que tu casavas comigo. 
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 VM/105 Ferré (1987a) 50  

 

TIPO A 

 

Versão de Prados, c. de Celorico da Beira, d. da Guarda. 

 

Cantada por um grupo de mulheres. Recolhida por José António Falcão e e Pere Ferré, 

na Rapa (c. de Celorico da Beira), no dia 21/2/1985. 

 

1. - Lá em baixo vem Dom Jorge no seu cavalo montado, 

2. ele vem p'ra me enganar mas está muito enganado. 

3. - Deus te salve, ó Juliana, no teu balcão assentada. 

4. - Deus te salve a ti ó Jorge, no seu cavalo mentado. 

5. Já me vieram dizer quee andavas p'ra te casar. 

6. - É verdade, ó Juliana, hoje te venho convidar. 

7. - Espera aí, ó Jorge, enquanto eu vou ao sobrado 

8. buscar um copo de vinho que p'ra ti estava guardado. 

9. - Que me deste, ó Juliana, que me deste no teu vinho? 

10. Tenho a arrédea na mão, já não vejo o cavalinho. 

11. Que me deste, ó Juliana, que me deste no beber?  

12. Tenho a arrédea na mão, já me estou a esquecer. 

13. Quando minha mãe julgava que tinha seu filho vivo.  

14. - Também a minha pensava que tu casavas consigo. 

15. - Onde vais, ó Juliana, tão alegre e a cantar? 

16. - Vou ao enterro do Jorge, estão os sinos a dobrar. 

17. Venha papel, venha tinta, que meta mata-borrão 

18. p'ra deitar ao jornal as bestas que os homens são. 

19. Venha papel, venha tinta, venha tão bem o tinteiro  

20. que a honra duma mulher não se paga com dinheiro. 

 

 

 VM/106 Ferré (1987a) 50-51  

 

TIPO A 

 

Versão de Casal Vasco, c. de Fornos de Algodres, d. da Guarda. 

 

Recitada por Maria dos Anjos dos Santos Baptista, 62 anos. Recolhida por José 

António Falcão e Pere Ferré, no dia 21/2/1985. 

 

1. - Lá baixo vem o D. Jorge, montado no seu cavalo, 

2. veio escarnecer de mim, mas ele vem enganado. 

3. - Bons dias, ó Juliana, diz-me como tens passado. 

4. - Bons dias, ó Senhor Jorge, no seu cavalo montado. 

5. Já me vieram dizer que andavas p'ra te casar. 

6. - É verdade, ó Juliana, eu te venho convidar. 

7. - Vergonha não tinha eu se 'inda te ia acompanhar; 

8. um amor que já foi meu e com outra vai casar! 

9. Apeia, D. Jorge, apeia, e espera um bocadinho 

10. enquanto vou a sobrado, buscar um copo de vinho. 
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11. Apeia, D. Jorge, apeia, enquanto vou ao sobrado, 

12. buscar um copo de vinho que p'ra ti tenho guardado.  

13. - O que fizestes ao copo, o que deitastes no vinho? 

14. 'inda o agora bebi, já não vejo o caminho. 

15. Já não vejo o meu caminho, já não vejo o meu cavalo;  

16. maldita da Juliana matou o seu namorado. 

17. Quando minha mãe souber que não tem seu filho vivo!  

18. - Também a minha julgava que tu casavas comigo. 

 

 

 VM/107 Ferré (1987a) 51 

 

TIPO A 

 

Versão da Matança, c. de Fornos de Algodres, d. da Guarda. 

 

Recitada por Francisca Fernandes, 94 anos. Recolhida por José António Falcão e Pere 

Ferré, no dia 21/2/1985. 

 

1. - Lá abaixo vem o Dom Jorge no seu cavalo montado. 

2. Cá me vieram dizer que andavas p'ra te casar. 

3. - É verdade, ó Julieta, já te venho convidar. 

4. - Apeia, Dom Jorge, apeia, a passear aos sobrados, 

5. buscar um copo de vinho que p'ra ti tenho guardado. 

6. -Que fizeste tu ao vinho, que já me fez tanto mal? 

7. Ainda o agora o bobi, já me estou a agoniar. 

8. Pensando a minha mãe que tem o seu filho vivo, 

9. - Também a minha pensava que tu casavas comigo. 

 

 

 VM/108 Fontes (1987a) 567-568 [Fontes I (1987) 363]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Fontes I (1987) 363 

 

TIPO B 

 

Versão de Alfaião, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Elvira Patrocínio Pires, de 36 anos de idade. 21 de Julho de 1980 

(BA092). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  darei-t'eu de merendar. 

2. - D. Augénia, á D. Augénia,  que é que tens para me dare? 

3. - Tenho vinho d'há sete -ianos  guardadinho para te dar. 

4. - Vinho d'há sete i-anos  não é bom de guardare .   

5. - Vamos lá ambos os dois, vamos ambos a provare.  

6. Cavaleiro bebeu o vinho,  começou logo a enrevejare. 

7. - D. Augénia, ó D. Augénia,  que deitastes ao teu vinho? 

8. - Deitei-le pele de cobra,  pó de lagarto moído; 

9. lá no meio disso tudo  um resalgar bem metido. 
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10. - D. Augénia, D. Augénia, que le deitastes ao teu vinho? 

11. Já tenho a rédea na mão,  não vejo o meu rocino. 

12. - Venha a tinta e venha o papel  e venha também o escrivão; 

13. quero deixar escrito o pago que as mulheres dão. 

14. - Venha a tinta e venha o papel  e venha também o tinteiro; 

15. a honra que tu me roubastes  não é paga por dinheiro. 

16. Arrebenta, arrebenta, cavaleiro,  acaba d'arrebentare; 

17. a honra que tu me roubastes  não é bua de pagare. 

18. - Coitadinha da minha mulhere,  que fica sem o seu marido; 

19. coitadinhos dos meus filhos,  que ficam sem o seu paizinho. 

 

 

 VM/109 Fontes I (1987) 364 

 

TIPO B 

 

Versão de Babe, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Coligido por Lídia Maria Gaivão Rodrigues Praça, de 15 anos de idade . É aluna 

do Liceu de Bragança. 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro, darei-te de merendar. 

2. - Que tens, ó D. Eugénia, guardado para me dar? 

3. - Tenho vinho de há sete anos  guardado para te dar, 

4. - Que me deu, D. Eugénia,  que me fez tanto mal? 

5. - Dei-te o sangue da cobra,   pós de lagarto moído, 

6. e no meio de tudo isto  um resalgar lá metido. 

7. - Coitada da minha mãe,  que ficou sem o seu filho, 

8. mas também a D. Eugénia ficou com o marido perdido. 

 

 

 VM/110 Fontes I (1987) 364  

 

TIPO B 

 

Versão de Baçal, c. de Bragança, d. de Bragança.  

 

Recitado por Cremilde Augusta Alves, de 77 anos de idade. 19 de ,julho de 1980 

(6B087). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro, vem daí a merendare. 

2. - Tu que tens, ó D. Augénia,  guardado para m- dar-? 

3. Tenho vinho d'há sete i-anos  para te dar a provar. 

4. - Tu que fizeste ao vinho, D. Augénia,  que me fez tanto male? 

5. - Tem sangue de sete cobras e pós de lagarto. 

 

E depois matou-o. Matou o rapaz. […………] 
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 VM/111 Fontes I (1987) 365  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

TIPO  A+B 

 

Versão de Carrapatas, c. de Macedo de Cavaleiros, d. de Bragança. 

 

Cantado por Lourdes da Conceição Pires, de 53 anos de idade, costureira do asilo de 

Bragança. Tem uma linda voz. Bragança, 23 de Julho de 1980 (10A490). 

 

1. - Já lá baixo vem D. Jorge, aos portões vem a chegare. 

2. - É verdade, ó Juliana,   já te venho convidare.  

3. Já me consta, ó D. Jorge,  que se ia a casare. 

4. -É verdade, ó Juliana,  já te venho convidare. 

5. - Dê-me licença, ó D. Jorge,  de pôr os pés no sobrado: 

6. tenho ali um cálix de vinho,  para si estava guardado. 

7. - Que fizestes ao teu vinho,  ó Juliana? 

8. 'Inda agora o bebi,   já não enxergo o caminho, 

9. - Deitei-lhe cobra moída  e lagarto a pintar 

10. e por cima disto tudo  um formoso resalgar. 

11. - Coitada da minha mãe,  nem pensar  que eu não sou vivo.  

12. - Também a minha pensava  que tu casavas comigo, 

13. Venha a tinta e o papele,  a pena dum escrivão; 

14. quero deixar por escrito  o pago que as mulheres dão. 

 

 

 VM/112 Fontes I (1987) 365-366  

 

TIPO B 

 

Versão de Gimonde, c. de Bragança, d. de Bragança.  

 

Recitado por Ana Gouveia, de 62 anos de idade, 20 de Julho de 1980 (8B471). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  dava-t'eu de merendare. 

2. - Tu que tens, ó D. Augénia,  guardado para me dar? 

3. Tenho vinho d'há sete i-anos  para to dar a provare. 

4. -Dá-me cá um copo dele, que eu to quero provar. 

5. Cavaleiro bebeu o vinho, começou a retontar. 

6. - D. Augénia, D. Augénia, que deitastes ao teu vinho? 

7. - Deitei-le o sangue da cobra,  pós de lagarto moído, 

8. e entre o meio disso tudo  um resalgar bem metido. 

9.  - Cuidaria a minha mãe  que tinha o seu filho vivo. 

10.- Também a minha cuidava  que tu casavas comigo.  
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 VM/113 Fontes I (1987) 366 

 

TIPO B 

 

Versão de Guadramil, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por José Francisco Barrigão, de 67 anos de idade.  18 de Julho de 1980 

(5B+040). 

 

1. - Apiai-vos, cavaleiros,  são horas de merendare. 

2. - Que tendes, ó D. Eugénia,  que tendes para nos dare? 

3. - Tenho vinho de set'anos guardado para vos dare. 

4. - D. Eugénia, D. Eugénia, que le botastes ao vinho, 

5. que ainda agora o bebi  e eu já não enxergo o caminho? 

6. - Mal diria a minha mãe  que eu que ficava aqui estendido; 

7. tam'ém mal diria eu que ficava aqui perdido. 
 

Variante: 3a T. uns copos de v. 

 

 

 VM/114 Fontes I (1987) 366-367 

 

TIPO A 

 

Versão de Guadramil, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Mariana Preto, de cerca de 75 anos de idade. 18 de Julho de 1980 (5B551). 

 

1. - Juliana, Juliana,  passas o tempo a chorare. 

2. - Não é nada, minha mãe, senhor Jorge vai casare. 

3. - Olha que eu bem to dizia,  não quiseste acreditare, 

4. que o Jorge não tem por notícias das meninas enganare. 

5. Aí vem o senhor D. Jorge a cavalo no seu cavalo. 

6. - Deus te guarde, ó Juliana,  Deus te guarde bem guardada. 

7. Eu já tenho por noticias  que o senhor vai casare. 

8. - Não é isso, Juliana,  só é p'ra t'enganare. 

9. - Espere lá o senhor Jorge,   vou lá acima ao meu sobrado 

10. buscar um copo de vinho, para o senhor tenho-o guardado. 

11. - Juliana, ó Juliana,  tu que deitastes ao teu vinho? 

12. Eu ainda agora o bobi,  já não sego o caminho. 

13. Mal diria minha mãe  que ficava aqui estendido 

14. - Mal diria a minha que não casavas comigo. 

15. - Venha tinta e papel,  venha quem saiba escrevere; 

16. quero deixar por notícias  com que se paga o bem-querer. 

17. - Venha tinta e papel,  venha tam'ém o tabalião; 

18. quero deixar por notícias  o pago que os homens dão. 

 

Variante: 8b p. m'enganare. 
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 VM/115 Fontes I (1987) 367  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

TIPO B 

 

Versão de Palácios, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Cantado na moda da segada por Horácio Artur dos Reis, de 74 anos de idade. Labiados 

(c. de Bragança), 20 de Julho de 1980 (8A+005). 

 

1. - Apeia-te, á cavaleiro,  dera-t'eu de merendare. 

2.  - Que tendes,  ó D. Augénia,  guardado para me dare?   

3. - Tenho vinho d'há sete i-anos  para te dar a provare. 

4. - Deita cá um vaso dele,  que o havemos de provare. 

5. O cavaleiro bebeu o vinho   e começou a variare. 

6. - Que me destes, ó D. Augénia,  nesse vinho a provare? 

7. - Dera-t'a espinha da cobra,  pós de lagarto moído; 

8. entre essas duas coisas  vai o resalgar metido. 

9. - Coitadinha da minha mãe,  que ficou sem o seu filho. 

10. - Coitada da D. Augénia,  ficou c'o crédito perdido. 

 

 

 VM/116 Fontes I (1987) 367-368  

 

TIPO B 

 

Versão de Maçãs, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Manuel Vicente Dinis, de 83 anos de idade. 21 de Julho de 1980 

(9A898). 

 

1. - Apeia-te, á cavaleiro,  dera-t'eu de merendar. 

2 .  -  Que tens tu ,  ó  D.  Augénia,   guardado para me dar?   

3. -  Tenho vinho de sete i-anos  guardadinho p'a te dare. 

4. - Dá-me cá um copo dele, que me quero refrescar. 

5. O cavaleiro bebe o vinho, começou a desmaiare. 

6. - Que le fizeste ao teu vinho, que me fez tanto mal?  

7. - Botei-le a camisa da cobra,  pós de lagarto moldo; 

8. no meio disso tudo  um resalgar envolvido. 

9. - Coitada da D. Augénia,  ficaste sem teu marido. 
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TIPO B 

 

Versão de Caroceiras, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Venâncio dos Reis, de 58 anos de idade, 21 de Julho de 1980 (9A918). 
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1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  que são horas de merendar. 

2. - Tu que tens, ó D. Augénia,  preparado p'ra nos dar? 

3. - Tenho vinho d'há set'anos  para te dar a provare. 

4. - Que fizestes ao teu vinho,  que nos fez ele tanto mal? 

5. - Botei-le pós da cobra  e lagarto moído. 

6. - Coitada da D. Augénia,  ficou sem o seu marido. 
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TIPO B 

 

Versão de Milhão, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Juventina Rodrigues, de 65 anos de idade, que o cantava com a 

mãe. 26 de Julho de 1980 (114540). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  dera-t'eu de merendare. 

2. - Dizei-me, minha senhora,  que tendes bom p'ra me dare? 

3. - Tenho pão de há sete i-anos,  vinho doutros sete 

4. para vos dare, cavaleiro,  que é p'r'à vossa fome matare. 

5. Levanta-te, á cavaleiro,  não tardes a demorares 

6. levanta-te, vamos comigo,  vem comigo a segare. 

7. Depois da segada feita  a atada vamos dare; 

8. levanta-te, ó cavaleiro,  vem comigo a ajudare. 

9. Vamos a juntar o pão  para a nossa terra levare, 

10. para a nossa fome e os filhos  assim a podermos matare. 

11. Quando ao sol estava exposta  cheia de calor e fadiga, 

12. levantou-se o vento extenso,  levou o pão ao meio-dia. 

13. Levanta-te, ó cavaleiro,  dera-t'eu de merendar. 

14. - Dizei-me, minha senhora,  que tendes bom p'ra me dare? 

15. - Tenho pão d'há sete i-anos  e outros sete para vos dare. 

16. - Que le fizeste ao vosso pão,  que me fez tanto male? 

17. - Deitei-le camisas de cobra  e pós de resalgare. 

18. Levantei o cavaleiro,  dele tive compaixão. 

19. Agarrei com ele,  […………………] 

20. levei-o para a minha casa, ond'é que le dei do meu pão. 

 

Variante: 5a Levantou-se. 
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N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

TIPO B 

 

Versão de Outeiro, c. de Bragança, d. de Bragança. 
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Cantado na moda da segada por Florência Augusta Cavaleiro, de 66 anos de idade. 

26 de Julho de 1980 (11B954). 

 

1. - Apeia-te, ó cavalheiro,  qu'hemos d'ir a merendare. 

2. - Vamos ver, era a D. Augénia,  o que ela tem para nos dare. 

3. - Tenho lagarto moído,  um vintém de resalgare. 

4. - D. Augénia, D. Augénia,  o que deitastes ao teu vinho? 

5. 'Inda agora o bebi, já não atino o caminho. 
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TIPO B 

 

Versão de Quintas do Vilar, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por César Augusto Bessa, de 77 anos de idade. 26 de Julho de 1980 

(11B282) 

 

1. - Apeia-te, á cavaleiro,  dera-t'eu de merendare. 

2. - E que tendes, á D. Augénia,  que tendes para me dar? 

3. Tenho vinho d'há sete i-anos  guardadinho para vos dar. 

4. - Que é que tendes mais, ó D. Augénia, que tendes p'ra me dar?  

5. - Tenho vinho de há sete anos  para ali te dar. 

6. - Enquanto pões a mesa  o vinho quero provar. 

7. O cavaleiro bebeu o vinho,   começou a desmaiar. 

8. - Que é que le fizésteis ao vinho,  que me fez desmaiar? 

9. - Deitei-le camisa de cobra  e pós de lagarto moldo; 

10. no meio das duas coisas  vai um salgar metido. 

11. Agora rebenta, cavaleiro, já podias arrebentare. 

12. Coitada da D. Augénia,  que ficou sem o seu marido; 

13. coitada da D. Augénia,  que ficou com o seu crédito perdido. 

 

Variante: 1 lb Uma senhora: acaba d'arrebentare. — 12-13 Com a ajuda da mesma 

senhora. 
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TIPO B 

 

Versão de S. Julião, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria José das Eiras, de 79 anos de idade. 20 de Julho de 1980 

(7B937). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  darei-t'eu de merendare; 

2. tenho vinho de set'anos  guardadinho p'ra to dare. 

3. - Que le fizestes ao seu vinho,  que me fez tanto male, 

4. qu'inda agora o bebi   e já me fez variare? 
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5. Que le fizeste ao teu vinho,  que me fez tanto male, 

6. qu'inda agora o bebi   e já não vejo o meu cavalo? 

7. - Botei-le a cabeça da cobra  e a raiz do resalgare; 

8. enganaste-me uma vez,  outra não m'hás-d'enganare. 
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TIPO B 

 

Versão de S. Julião, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Anunciação do Sacramento Lopes, de 64 anos de idade. 20 de Julho de 

1980 (AA616). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  dera-t 'eu de merendare.  

2.  - Que é que tens,  ó D. Augénia, guardadinho p'ra me dare?  

3. - Tenho vinho de set'anos guardadinho p'ra te dare. 

4. Assim como bebeu o vinho,  começou logo a variare. 

5. - Que me daste, ó D. Augénia, no teu vinho a provare? 

6. - Dei-te a espinha da cobra   e a flor de resalgare. 

7. Arrebenta aí, á Jorge,  e farta-te d'arrebentare; 

8. já que m'enganaste a mim, outra não hás-d'enganare. 
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TIPO B 

 

Versão de S. Julião, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria do Rosário Lopes, de 58 anos de idade. 20 de Julho de 1980 

(7B285). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  dera-t'eu de merendar. 

2. - Que tens tu, á D. Augénia,  guardadinho p'ra me dare? 

3. - Tenho vinho d'há sete i-anos  guardadinho p'ra te dare. 

4. Cavaleiro bebeu o vinho  e começou a variare. 

5. - D. Augénia, D. Augénia,  que le deitaste ao teu vinho? 

6. 'Inda agora o bebi, já não enxergo o caminho. 

7. Que me destes, D. Augénia,  no teu vinho a provare? 

8. - Era a camisa da cobra,  a raiz do resalgare. 

9. Arrebenta, ó cavaleiro,  e farte de rebentare; 

10. já que m'enganou a mim,  outra não há-de enganare. 

11. Apeia-te, ó cavaleiro,  dera-t'eu de merendare. 
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TIPO B 

 

Versão de S. Julião, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Imperatriz dos Anjos Pires, de 55 anos de idade.  20 de Julho de 

1980 (8A145). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  darei-t'eu de merendare. 

2. - Tu que tens, ó D. Augénia,  guardadinho p'ra me dare? 

3. - Tenho vinho de set'anos  guardadinho p'ra te dare. 

4. - D. Augénia, D. Augénia,  que é que le fizeste ao teu vinho? 

5. 'Inda agora o bebi e já não vejo o caminho. 

6. - Deitei-le a cabeça da cobra  e a raiz do resalgare; 

7. de mim gabaste-te ua vez, outra não t'hás-de gabar. 
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TIPO B 

 

Versão de Vale de Lamas, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Rosa Vaz, de 49 anos de idade. 19 de Julho de 1980 (7A589). 

 

1. - Apia-te, ó cavaleiro,  horas são de merendare. 

2.  - O que tens,  ó D. Augénia,  guardado para me dare?  

3. - Tenho vinho d'há sete i-anos  guardado para te dar. 

4. - Dá-me cá um copo dele, que to quero provare. 

5. O cavaleiro bebeu o vinho  e começou a desmaiare. 

6. - O que fizestes ao teu vinho,  que me fez tanto male? 

7. - Deitei-le o sangue da cobra,  pó do lagarto moído, 

8. e no meio disso tudo  um resalgar metido. 

9. - …….. ** mãe,  que ficou sem o seu filho; 

10. coitada da sua mulher,  que ficou sem o seu marido. 

11. - Coitada da D. Augénia,  que ficou c'o crédito perdido. 
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TIPO B 

 

Versão de Alvaredos, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Casimiro Augusto, de 50 anos de idade. 17 de Agosto de 1980 (33B537). 

 

1. - Apeia-te, á cavaleiro,  eu te darei de merendare. 

2. - Tu que tens, á D. Augénia,  que tens para me dare? 

3. - Tenho vinho d'há set'anos  para te dar a provar. 
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4. - Dá-me cá um copo dele, que to quero já provar. 

5. Cavaleiro bebe o vinho,  empeçou a desmaiar. 

6. - Que fizeste ao teu vinho, que me fez tanto mal? 

7. - Botei-lhe camisinhas de quiobra,  pó de lagarto moído. 

8. Coitada da D. Augénia,  que ficou c'o crédito perdido. 

9. Coitada da D. Augénia,  que ficou sem no seu filho. 

10. - Morra, morra, cavaleiro, acaba de suspirar; 

11. eu ainda tenho dinheiro  p'ra essa morte pagar. 
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TIPO B 

 

Versão de Alvaredos, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Isaías Morais, de 44 anos de idade, 17 de Agosto de 1980 (33B148). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  qu'eu te darei de merendare, 

2. - Tu que terás, ó D. Augénia,  tu que terás para me dare? 

3. - Trago vinho d'há set'anos  para te dar a provare. 

4. - Dá-me cá um copo dele, que to quero já provare.  

5. Cavaleiro bebe o vinho,  começou a desmaiare. 

6. - Tu que botastes ao teu vinho,  que me fez tanto mal? 

7. - Botei-lhe camisas de quiobra,  pós de lagarto moído; 

8. lá no meio disso tudo  vinha o veneno metido. 

9. Coitada da D. Augénia,  que ficou sem no seu marido. 

10. Coitada da D. Augénia,  que ficou sem no seu filho. 

11. - Morra, morra, cavaleiro, acaba de suspirare; 

12. ainda tenho dinheiro  p'ra esta morte pagar. 
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TIPO B 

 

Versão de Alvaredos, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Ilda dos Anjos Silva, de 52 anos de idade. 17 de Agosto de 1980 

(F13903). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  qu'eu te darei de merendare. 

2. - Tu que tens, ó D. Augénia,  tu que tens para me dare? 

3. - Tenho vinho d'há set'anos  que te quero dar a provare. 

4. - Bota cá um copo dele,  que to quero já provare. 

5. Cavaleiro bebeu o vinho,  começou a desmaiare.  

6.  - D. Augénia,  D. Augénia,   [……………]  

7. que botastes ao teu vinho,  que me fez tanto male? 

8. 'Inda o agora bebi e já não enxergo o caminho. 

9. - Camisinha de quiobra,  pó de lagarto moído; 
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10. lá no meio disso tudo  ia o veneno metido. 
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TIPO A+B 

 

Versão de Casares, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Piedade dos Anjos, de 76 anos de idade. 15 de Agosto de 1980 

(32B770). 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana,  qu'estás disposta a chorare? 

2. - Qu'hei-de eu ter, ó minha mãe? D. Jorge se vai casar. 

3. - Cala-te lá, minha filha,  ou com Deus que nos criou; 

4. D. Jorge não vai gozar  um’a mulher qu'ele arranjou. 

5. - Boa tarde, ó Juliana,  boa tarde te venho dare. 

6. - É verdade, ó meu D. Jorge?  Dizem que te vais casare. 

7. - É verdade, ó Juliana,  que te venho convidare. 

8. - Espera aí, ó meu D. Jorge,  espera mais um bocadinho, 

9. enquanto vou à taberna  buscar um copo de vinho. 

10. - Que me daste, ó Juliana, neste copinho de vinho, 

11. que eu já não sei onde estou  e já não vejo o caminho? 

12. [ ......................... ] -  Pós de lagarto moído 

13. e no meio disso tudo  ia o veneno metido. 

14.- Venha papel, venha tinta, venha também o escrivão,  

15. que eu quero deixar escrito   o pago que as mulheres dão. 

16. - A minha mãe pensava  que tinha o seu filho vivo. 

17.- Também a minha pensava que tu casavas comigo.  

 

Fini. 

 

Variantes: 5a o. meu D. Jorge. — 15b q. os homens, que as mulheres dão, vá 

(Ri-se). 
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N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

TIPO B 

 

Versão de Curopos, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Cantado na moda da segada por Brigida Maria da Silva, de 74 anos de idade, 

natural do Pará, Brasil. Veio para Portugal com 18 meses. 17 de Agosto de 1980 

(33B738). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  darei-te de merendar. 

2. - Tu que tens, ó D. Augénia,  o que tens para me dare? 
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3. - Eu tenho vinho de set'anos  para te dar a provare. 

4. Cavaleiro bebeu o vinho, começou a desmaiare. 

5. - Tu que fizestes ao teu vinho,  que me fezo tanto mal? 

6. - Eu deitei-lhe camisinhas de cobra,  pó de lagarto moído. 

7. - Ai, pobre da minha mãe, que fica sem o seu filho. 

8. - Ai, pobre da D. Eugénia,  que ficou sem o seu marido. 

9. Morre, morre, ó cavaleiro,  acaba já d'expirare; 

10. eu ainda tenho dinheiro  p'r'à tua morte pagare. 
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TIPO B 

 

Versão de Eiró, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Cândida Augusta Ramos, de 75 anos de idade. 18 de Agosto de 

1980 (34B261). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  qu'eu te darei de merendar. 

2. - Que tens tu, ó D. Augénia,  que tens tu para me dare? 

3. - Tenho vinho d'há set'anos  guardado para te dar. 

4. - Dá-me cá um copinho dele,  que me quero refrescare. 

5. O cavaleiro bebeu o vinho,   começou-se a desmaiare. 

6. - Que fizeste tu ao vinho, D. Augénia,  que  me fez  tan to male?  

7. - Deitei-lhe camisinhas de quiobra  e pós de lagarto moído 

8. e lá no meio disso tudo  mais veneno vai metido. 

9. - Coitadinha da minha mãe,  que ficou sem no seu filho. 

10. Coitadinha da minha esposa,  ficou sem no seu marido. 

11. Triste da D. Augénia,  que tem o crédito perdido. 

12. - Morra, morra o cavaleiro,  acabe de suspirar, 

13. qu'eu ainda tenho dinheiro   para a sua morte pagar. 

 

 

 VM/132 Fontes I (1987) 375  

 

TIPO B 

 

Versão de Espinhoso, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Guilhermino Bernardino Fernandes, de 61 anos de idade. 17 de 

Agosto de 1980 (34A622). 

 

1. - Apeia-te, á cavaleiro,  dera-t'eu de merendare. 

2. - Tu que tens, ó D. Augénia,  tu que tens para me dare? 

3. - Tenho vinho d'há set'anos  para te dar a provare. 

4. - Bota cá um copo dele,  que me quero refrescare. 

5. Cavaleiro bebe o vinho,  começou a desmaiar. 

6. - Que fizestes ao teu vinho,  que me fez tanto mal? 

7. - Foi camisa de quiobra,  pós de lagarto moído; 
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8. lá dentro disso tudo   ia o veneno metido. 

9 .  -  Pobre da sua mãe,    que ficou sem o seu fi lho.  

10. Pobre da sua esposa,  que ficou sem o seu marido. 

11. - Morre, morre, cavaleiro, acaba já d'expirare; 

12. eu ainda tenho dinheiro  para a tua morte pagar. 
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TIPO A 

 

Versão de Gestosa, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Delmina dos Santos, de 46 anos de idade. 18 de Agosto de 1980 

(35A571). 

 

1. - Já lá abaixo vem D. Jorge  montado no seu cavalo. 

2. - Boa tarde, ó Juliana,  viva, como tens passado? 

3. - Já me vieram dizer  qu'andavas p'ra te casar. 

4. - É verdade, Juliana,  que te venho convidar. 

5. - Obrigado, ó D. Jorge,  não t'andasses a encomodar, 

6. Espera aí, ó D. Jorge,  espera aí um bocadinho, 

7. enquanto eu vou ao sobrado  buscar-te um copo de vinho. 

8. - Que fizeste, á Juliana,  que fizeste a este teu vinho, 

9. qu'inda agora o bebi,  já não enxergo o caminho? 

10. Que dirá, ó minha mãe,  s'eu a esta hora estou vivo? 

11. - Também a minha julgava  que tu casavas comigo. 

12. Venha papel, venha tinta, venha também o escrivão; 

13. quero deixar escrito  o pago que as mulheres dão. 

14. - Venha papel, venha tinta,   venha também o escrivão; 

15. quero deixar escrito   o pago qu'os homens dão. 
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TIPO A+B 

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Moás, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Cantado (um pouco) e recitado por Maria Clotilde da Silva, de 43 anos de idade. 

18 de Agosto de 1980 (34B-J-050). 

 

1. - Já lá abaixo vem D. Jorge  montado no seu cavalo; 

2. agora é que eu vou sabere de tudo o que se tem passado. 

3. - Bom dia, á Juliana,  bom dia le venho dare, 

4. - Será verdade, ó D. Jorge,  que o senhor se vai casare? 

5. - É verdade, ó Juliana,  que a venho convidare 

6. - Espera ai, é D. Jorge,  enquanto eu subo ao sobrado, 
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7. buscar um copo de vinho  que p'ra si tenho guardado. 

8. - Que me deste, ó Juliana?  Foi veneno, não foi vinho. 

9. Já tenho a vista escura,  já não enxergo o caminho. 

10. Minha mãe a estas horas  julgava o seu filho vivo. 

11. - Também minha mãe pensava  que tu casavas comigo. 

 

Variantes: lb no seu cavalo montado. 8b Não foi vinho, foi veneno. 

 

 

 VM/135 Fontes I (1987) 377 [Armistead/Fontes (1998) 77-78 e 301; Caufriez 

(1998) 212-213]  

 

TIPO A 

 

Versão de Nuzedo de Cima, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Cantado por Florinda dos Santos Rodrigues, de 63 anos de idade.13 de Agosto de 

1980 (30B429). 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana,  que passas a vida a chorare? 

2. - Que hei-de ter, ó minha mãe,  se o Jorge vai-se casare? 

3. - Eu bem te disse, ó Juliana,  não quiseste acreditare, 

4. que o Jorge tem por notícias  de meninas enganare. 

5. - Lá baixo vem o D. Jorge  montado no seu cavalo. 

6. Vai a ver a Juliana se tem outro namorado. 

7. - D. Jorge, ó D. Jorge,  tu já te vais a casare? 

8. - É verdade, ó Juliana,  já te venho convidare. 

9. - Apeia-te, ó D. Jorge,  apeia-te do teu cavalo, 

10. p'ra beberes um copo de vinho  que eu p'ra ti tenho guardado. 

11. - Juliana, é Juliana, tu que fizeste ao teu vinho? 

12. 'Inda agora o bebi, já não enxergo o caminho. 

13. - Não enxergas o caminho nem o há-des enxergare; 

14. já que te não casas comigo,  com outra não vais casare. 

15. Se minha mãe o soubesse, como tinha o seu filho. 

16. - Também minha mãe contavaque tu casavas comigo. 

 

Fodeu-o 
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TIPO A 

 

Versão de Peléias, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado e cantado em partes por Judite Ramalho Gonçalves da Silva, de 54 

anos de idade). Quadra (c.  de Vinhais), 19 de Agosto de 1980 (35A680).  

 

1. Lá em baixo vem o D. Jorge  montado no seu cavalo, 

2. Encontrou a Loriana  fazendo no ... . 
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3. - Que fazes aqui, Loriana, que fazes? No teu bordado?  

4. - Estou à espera do D. Jorge,  vem lá abaixo, montado no seu cavalo. 

5. - Boa tarde, á Juliana,  boa tarde te venho dare. 

6. - Eu já soube por notícia,  o Jorge anda p'ra se casar. 

7. - Boa tarde, Juliana,   boa tarde te vou dare; 

8. eu venho-te chamar p'r'à boda,  amanhã me vou casar, 

9. - Espera aí tu, ó D. Jorge, espera aí um bocadinho, 

10. enquanto vou à minha casa  trazer-te um copo de vinho. 

11. Tu que fizeste ao teu vinho,  que fizeste, ó Juliana? 

12. 'Inda o agora bebi, já não enxergo o caminho. 

13. Não enxergas o caminho nem no chegas a enxergare; 

14. comigo não quiseste casare,  com outra não vais casar. 

 

Variantes: 2b Não completou o verso porque foi interrompida por uma amiga. 

3a Omite aqui. — 3b que fazes agora aqui; fazendo no teu bordado. — 7a Eu já 

te venho brindar. — 11-12 Variante duma amiga: - Que le fizeste, ó Juliana, que 

fizeste ao teu vinho? / 'Inda o agora bebi    e já não enxergo o caminho. - 13b A 

amiga: n. há-des e. — 14 A amiga: tu comigo não casaste, com outra não vais 

casar, 
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TIPO B 

 

Versão de Rebordelo, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Belmira da Conceição, de 63 anos de idade. 12 de Agosto de 1980 

(29B292). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  qu'eu te darei de merendare. 

2. - Tu que tens, ó D. Ausénia,  que tens p'ra me dare? 

3. - Tenho vinho de set'anos  para to dar a provare. 

4. Cavaleiro bobeu o vinho, começou-se a desmaiare. 

5. - Que fizestes ao vinho, D. Ausénia,  que me fez tanto male? 

6. - Botei-1e a cabeça da cobra  e a cabeça do lagarto moído 

7. e lá no meio disso tudo  ia o veneno metido. 

8. - S'a tua mãe o soubesse,  que não tinha o filho vivo! 

9. - Ah, s'a minha mãe o soubesse,   qu'ele não casava comigo! 
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TIPO B 

 

Versão de Santalha, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por João Evangelista Teto, de 67 anos de idade. 15 de Agosto de 1980 

(FA752). 
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1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  que horas são de merendare, 

2. - Tu que tens, ó D. Eugénia,  tu que tens para me dar? 

3.  - Tenho vinho d'há set'anos  para te dar a provare,  

4. - Traz-me cá um copo dele p'r'ó meu peito refrescare. 

5. O cavaleiro bebeu o vinho  e começou a desmaiare. 

6. - Que fizeste a este vinho,  que me fezo tanto mal? 

7. - Botei-lhe camisinhas de quiobra,  pós de lagarto moído, 

8. e no meio disto tudo   o resalgar vai metido. 

9. - Pensando em minha mãe, que tem o seu filho vivo! 

10. - Também a minha pensava  que tu casavas comigo. 
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TIPO A 

 

Versão de Seixas,  c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Augusta dos Santos, de 66 anos de idade. 14 de Agosto de 1980 

(32A558). 

 

1. - Tu que tens, a Juliana?  Passas a vida a chorar. 

2. Eu lo digo, minha mãe,  D. Jorge vai-se casar. 

3. - Bem to disse, ó minha filha,  não te quiseras fintar; 

4. o D. Jorge tinha promessa  das donzelas enganar. 

5. Lá baixo vem no D. Jorge montado no seu cavalo. 

6. Vira estar a Juliana fazendo no seu bordado. 

7. - Boa tarde, ó Juliana,  boa tarde te venho dare. 

8. - Eu já tive por notícia  que tu t'ias casar. 

9. - É verdade, ó Juliana,  eu te venho convidar; 

10. no dia do casamento  se me vais a acompanhar? 

11. - Espera aí, ó Jorge,   espera aí um bocadinho, 

12. enquanto eu vou ao sobrado  buscar um copo de vinho, 

13. - Que fizeste, ó Juliana,  que fizestes ao teu vinho? 

14. 'Inda agora o bebi, já não enxergo o caminho. 

15. - Tinhas promessa, D. Jorge,  das donzelas enganar; 

16. tu comigo não casaste,  com outra não vais casar. 

17. - S'a minha mãe o soubesse,  qu'estava sem no filho! 

18. - Também s'a minha o soubesse, que não casavas comigo! 

19. - Venha papel, venha tinta,  venha também um escrivão; 

20. quero deixar por notícia  o pago qu'as mulheres dão. 
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TIPO B 

 

Versão de Senró, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por João Baptista Pinheiro, de 64 anos de idade. 18 de Agosto de 1980 

(34B+008). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  darei-te de merendare.  

2. - Tu que tens, ó D. Augénia,  tu que tens para me dare? 

3. - Tenho vinho d'há set'anos  reservado p'ra te dare. 

4. O cavaleiro bebeu o vinho e começou a desmaiare. 

5. - Que fizestes ao teu vinho,  que a mim me fez tanto male ? 

6. - Tinha pó de lagarto moído  e de cobra a acompanhar 

7. e no meio disso tudo  estava o veneno metido. 

8.  - Meus filhos ficam sem pai,  minha mulher sem mar ido,  

9. mas também a D. Augénia  fica c'o crédito perdido. 
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TIPO B 

 

Versão de Sobreiró de Cima, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Sebastião dos Santos Alves, de 66 anos de idade.17 de Agosto de 1980 

(34A788). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  qu'horas são de merendare, 

2. - Que tens tu, ó D. Augénia,  que tu tens para me dare? 

3. - Tenho vinho d'há set'anos,  quero-te dar a provar 

4. Cavaleiro bebe o vinho,  começou a desmaiare. 

5. - Que deitaste ao teu vinho,  que me fezo tanto mal? 

6. - Deitei-lhe camisas de cobra  e pós de lagarto moído;  

7. lá no meio disso tudo  ia o veneno metido. 

8. Coitada da D. Augénia,  que ficou sem no seu filho, 

9. mas triste da mulher,  que ficou sem o seu marido. 
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TIPO 

 

Versão de Travanca, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Gracinda Fernandes, de 71 anos de idade (vv. 1 -10) e 

Eduardo José Gomes, de 75 anos (vv. 11-12). 14 de Agosto de 1980 (31B975). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  darei-t'eu de merendare. 
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2. - Tu que tens, ó D. Augénia,  guardado para me dare? 

3. - Tenho vinho d'há seis anos  guardadinho para te dare. 

4. - Bota cá um copo dele,  que me quero refrescare. 

5. Cavaleiro bebe o vinho,  empeçou a desmaiare. 

6. - Que fizeste a este vinho,  que me fezo tanto male? 

7. - Camisinha de quiobra,  pós de lagarto moído, 

8. e lá no meio disso tudo  ia o veneno metido. 

9. - Coitada da D. Augénia,  que ficou com o crédito perdido!  

10. - Também o meu pai pensava que tu casavas comigo.  

11. Morra, morra o cavaleiro,  acabe já de expirar, 

12. qu'eu ainda tenho dinheiro  p'r'à sua morte pagar. 

 

NOTA: 5a A irmã de Maria Gracinda ajuda. 
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TIPO A 

 

Versão de Tuizelo, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Cândida Nunes, de 44 anos de idade. 13 de Agosto de 1980 

(28B490). 

 

1. - Tu que tens, ó minha filha?  Passas a vida a chorar. 

2. - Que hei-de ter, ó minha mãe?  O Jorge vai-se casare. 

3. - Bem te disse, ó minha filha,  não quiseste acreditar, 

4. que o Jorge tinha por noticia  das meninas enganar. 

5. - Já lá abaixo vem D. Jorge  no seu cavalo sentado 

6. Avistou a Juliana  fazendo no seu bordado. 

7. - Boa tarde, ó Juliana,  boa tarde te venho dare; 

8. amanhã é meu casamento se me queres acompanhare. 

9. - Espera ai, ó D. Jorge,  espera aí um bocadinho, 

10. enquanto eu vou à adega  buscar-te em copo de vinho. 

11. - Juliana, á Juliana,  tu que fizeste ao teu vinho? 

12. Ainda só bebi um copo,  já não enxergo o caminho. 

13. - Não enxergas o caminho  nem o há-des enxergares 

14. tu comigo não casaste,  com outra não vais casare. 

15. - Que dirá a minha mãe?  Como está o seu filho! 

16. - Também a minha mãe julgava  que tu casavas comigo. 
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TIPO A 

 

Versão de Águas Vivas , c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Recitado por Margarida Martins Domingues, de 59 anos de idade. 30 de Julho de 

1980 (16A920) 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

189 

 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana?  Passas a vida a chorare. 

2. - Não é nada, minha mãe,  senhor Jorge se vai casare. 

3. - Bem te disse, ó Juliana,  não o quiseste acreditare, 

4. que as falas do senhor Jorge  só eram p'ra t'enganare. 

5. - Bons dias, ó Juliana,  bons dias t'eu venho dare; 

6. se seria do teu gosto  de m'ir acompanhare? 

7. - Venha cá, ó senhor Jorge,  suba aqui p'ra o meu sobrado, 

8. que eu tenho um copo de vinho  que p'ra o senhor estava guardado. 

9. - Juliana, Juliana,  que fizeste ao teu vinho? 

10. - Deitei-le o sangue da cobra  e o resalgar moído. 
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TIPO B 

 

Versão de Águas Vivas , c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Recitado por Fábia Raposo, de 50 anos de idade. 28 de Julho de 1980 (14B476). 

 

1. - Desapeia, cavaleiro,  que são horas de merendare. 

2. - O que é que tens, ó D. Helena,  que me tens p'ra me dare?  

3. - Tenho trigo e tenho vinho  e tenho resalgare. 

4. - Helena, Helena,  que le fizeste ao teu vinho? 

5. - Dei-te rosto duma cobra,   * de odinho (?). 

6. - Mal diria minha mãe  que me viu aqui deitado. 

7. - Mal diria............* minha  que num dia contigo casava. 
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TIPO B 

 

Versão de Argozelo, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Recitado por Arminda Chumbo Lopes, de 38 anos de idade, com a ajuda de sua 

mãe. 3 de Agosto de 1980 (CA823). 

 

1. - Apia-te, ó cavalheiro,  qu'havemos d'ir merendare. 

2. - Tu que tens, ó D. Augénia,  guardado para me dar? 

3. - Tenho vinho d'há sete anos  guardado para vos dar. 

4. O vinho não era bebido,  o cavalheiro a toldar. 

5. - D. Ausénia, D. Ausénia, tu que le deitastes ao vinho? 

6. - Eu deitei-le fel amargo  e pós de lagarto moído. 

7. - Coitada da minha mãe,  pensa qu'eu ainda estou vivo! 

8. - Coitada da minha mãe,  pensou que casavas comigo! 

 

Variante: 4b a. Taldar. 
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N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos 

 

TIPO B  

 

Versão de Campo de Víboras, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Cantado na moda da segada por Guilhermina Augusta Alves, de 78 anos de idade. 

30 de Julho de 1980 (174650). 

 

1. - Apeia-te, ó cavalheiro,  vamos daí morendare. 

2. - Tu que tens, é D. Augénia,  guardado para nos dare? 

3. - Tenho vinho d'há set'anos  guardado para to dare. 

4. - Eu não sei, ó D. Augénia,  se será muito guardare, 

5. ter o vinho d'há set'anos  guardado para nos dare. 

6. - D. Augénia, D. Augénia,  que deitaste a esse vinho? 

7. - Deitei-le resalgare,  pós de lagarto moído. 

8.  - Os meus meninos sem pai ,  minha mulher sem marido.  
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TIPO A+B 

 

Versão de Carção, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Recitado por António Albino Machado Andrade, de 67 anos de idade . 1 de 

Agosto de 1980 (194620). 

 

1. - Tu que tens, Juliana,  que passas a vida a chorare? 

2. - Não é nada, minha mãe,  D. Jorge se vai casare. 

3. - Bem to disse, Juliana,  mas tu não acreditaste, 

4. que o Jorge tinha o costume  d'as meninas enganare. 

5. - Já lá vem o senhor Jorge  a cavalo no seu cavalo. 

6. - Bons dias, Juliana,   bons dias te venho dare. 

7. - Bons dias, senhor Jorge, desça-se do seu cavalo. 

8. Ouvi dizer que o senhor  qu'ia a casare. 

9. - É verdade, Juliana,  eu te venho a convidare. 

10. - […………………………]    Desça-se do seu cavalo: 

11. Quero dar um copo de vinho,  para o senhor o tenho guardado. 

12. Cavalheiro bebeu o vinho,  começou a desmaiare, 

13. - Que deitastes no vinho, Juliana,    que me fez o tanto mal? 

14. Tenho as redes na mão  e já não vejo o meu cavalo. 

15. Que deitastes ao vinho, Juliana,  que me fez tanto mal? 

16. Ainda agora o bebi  e já não vejo o meu caminho. 

17. - Trinta réis de resalgare, um vintém de solimão 

18. faz um veneno mui fino.  […………………..]  

19. - Mal o hajas, Juliana,  a ti e ao que le deitaste ao vinho; 

20. bem diria minha mãe  que eu que estou aqui estendido. 
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21. - Bem mo disse a mim a minha,  que não casavas comigo. 
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TIPO B 

 

Versão de Carção, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Augusta da Costa Lourenço, de 63 anos de idade. 3 de 

Agosto de 1980 (22A312). 

 

1. - Apeai-vos, cavaleiros,  já havemos d'ir merendare. 

2. - Tu que tens, ó D. Augénia,  guardado para nos dare? 

3. - Tenho vinho de set'anos  guardadinho p'ra vos dare. 

4. - Set'anos, ó D. Augénia,  seria muito guardare; 

5. dá cá daí um copo,  que o havemos d'ir a provare. 

6. Cavaleiro bebeu o vinho,  logo ficou sem sentidos. 

7. - D. Augénia, D. Augénia,   tu que deitastes no vinho? 

8. 'Inda agora o bebi,   já não vejo o caminho. 

9. - Deitei-le pós de lagarto  e selimão moído. 

10. - Coitada da minha mulher,  cedo que ficou sem marido; 

11. coitada da minha mãe,  pensará que ainda sou vivo. 

12. - Também a minha pensava  que vinhas a casar comigo. 

13. - Venha papel, venha tinta,   venha quem saiba escrevere. 

14. que eu quero deixar escrito   com que se paga o bem querer 

15. - Venha papel, venha tinta,   venha também um tabelião, 

16. qu'eu quero deixar escrito  o pago que os homens dão. 
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TIPO B 

 

Versão de Vilar Seco, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Recitado por Domingas do Nascimento Martins, de 77 anos de idade. 2 de 

Agosto de 1980 (20B202). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  que vamos ir merendare. 

2. - Tu que tens, ó D. Augénia,  tu que tens para me dare? 

3. - Tenho vinho de sete i-anos  reservado para te dare 

4. - Para mim, ó D. Augénia,  seria muito guardare. 

5. - Suba aqui, ó D. Jorge,  suba até o meu sobrado, 

6. beber um copo de vinho  que eu p'ra ti tenho guardado. 

7. Não bebo o vinho, Juliana,   que me estou a temere. 

8. - Beba o vinho, D. Jorge, qu'ainda o hás-de engrandecere. 

9. Que lhe deitaste a este vinho,  qu'eu dei-me em agoniare? 

10. - Deitei-le cobrinhas vivas,  peixinhos d'endar no mar. 

11. - Vai pensando minha mãe   que tinha o seu filho vivo. 
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12. - Tam'ém a minha pensava  que tu casavas comigo. 

 

Variante: 7a Beba... 
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TIPO B 

 

Versão de Bornes, c. de Macedo de Cavaleiros, d. de Bragança. 

 

Recitado por Policárpio António Lousada, de 83 anos de idade. 5 de Agosto de 

1980 (23B050). 

 

1. - Apeia-te, ó cavalheiro,  darei-te de merendare. 

2. -  D. Augénia,  que tens lá p'ra me dare? 

3. - Tenho vinho d'há sete i-anos  para te dar a provare. 

4. Dá-me cá um copo dele,  que me quero refrescar. 

5. Cavalheiro bebeu o vinho,  começou-se a desmaiar. 

6. - Que deitastes ao teu vinho,  que me fez ele tanto mal? 

7. - Deitei-le cobrinhas vivas  e sumo do resalgare 

8. e por cima disso tudo  pós de lagarto real. 

9. Coitada da D. Augénia,  que fica c'o crédito perdido. 

10. - Coitadinhos dos meus filhos,  que ficam no mundo sem pai; 

11. coitada da minha mulher, que fica no mundo sem marido. 

12. - Morre, morre, ó cavalheiro,  acaba de suspirar, 

13. qu'eu ainda tenho dinheiro   para da tua morte me livrar. 

 

Variante: 6a Q. fizestes. 
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TIPO B 

 

Versão de Chacim, c. de Macedo de Cavaleiros, d. de Bragança. 

 

Recitado por José Baptista Borges, de 56 anos de idade, que viveu 14 anos em 

Angola.  4 de Agosto de 1980 ( 23A478). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  darei-te de merendare. 

2. - Que tens tu, ó D. Augénia,  que tens tu para me dar? 

3. - Tenho vinho d'há sete i-anos,  que to quero dar a provar. 

4. Dá-me cá um copinho dele,  que me quero refrescar 

5. O cavaleiro bebeu o vinho,   começou-se a arreliar. 

6. - Que fizestes tu ao teu vinho,  que me fez tanto mal? 

7. - Botei-le cobrinhas vivas,   do mais fino resalgar. 

8. - Coitada (?) da minha mulher,  cedo ficou sem marido; 

9. coitadinhos dos meus filhos,  cedo ficaram sem pai. 

10. Venha papel e venha tinta,   venha também o escrivão; 
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11. quero deixar por escrito  aquilo que as mulheres são. 

 

NOTA: O v. 5 foi recitado antes do v. 4. 
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TIPO A+B 

 

Versão de Chacim, c. de Macedo de Cavaleiros, d. de Bragança. 

 

Recitado por Beatriz da Glória Carneiro, de 57 anos de idade. 4 de Agosto de 

1980 (CB608). 

 

1. Lá abaixo vem o D. Jorge no seu cavalo montado. 

2. - Deus te guarde, ó Juliana,  no teu pais assentada. 

3. - Ouvi dizer, ó D. Jorge,  que andavas para te casare. 

4. - É verdade, ó Juliana,  que te venho a convidare. 

5. - Espera aí, ó D. Jorge,  que eu ponha os pés no soalho, 

6. que te quero dar um copo de vinho  que p'ra ti tenho guardado. 

7. - Juliana, Juliana,  que fizestes ao teu vinho? 

8. 'Inda agora o bebi, já não vejo o caminho. 

9. - Deitei-le cobrinhas vivas  e o mais fino resalgare. 

10. - Coitada da minha mãe,  que tinha o seu filho vivo. 

11. -  Também a  minha pensava  que  casavas  comigo.  

12. Venha papel, venha tinta, venha também o escrivão; 

13. quero deixar por escrito o pago  que os homens dão. 

14. - Venha papel, venha tinta,  venha quem saiba escrever; 

15. venha também minha mãe,   qu'estou a acabar de morrer. 

16. - Acaba, acaba, D. Jorge, acaba de suspirar, 

17. qu'ainda tenho dinheiro  para a tua morte pagar. 

18. Venha papel, venha tinta, venha também um tinteiro; 

19. a honra duma menina  não se paga por dinheiro. 

20. -  Quando minha mãe pensava  que t inha  o seu f i lho  vivo!  

21. -  Também a minha pensava  que tu casavas comigo.  

 

Variantes: 9-10 Com a ajuda de Adolfo Augusto Fontes, — 12a Manda vir. — 12b 

o. tinteiro. — 13b Adolfo Augusto Fontes: O pago que as mulheres dão. 

16-21 A sequência dos versos não concorda com a ordem em que foram recitados; 

houve muita confusão. 
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TIPO A+B 

 

Versão de Quintela de Lampaças, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Adolfo Augusto Fontes, de 88 anos de idade. Em parte, ditou-o 

por discordar da versão de Beatriz da Glória Carneiro, com quem vive ( V. o nº 

anterior). Chacim (c. de Macedo de Cavaleiros), 4 de Agosto de 1980 (CB678). 

 

1. - Lá vem o D. Jorge no seu cavalo a passear, 

2. - Ouvi dizer, ó D. Jorge, qu'amanhã t'ias a casar. 

3. - É verdade, ó D. Helena, que te venho a convidar. 

4. - Apeia-te, ó cavaleiro,  que te quero dar de merendare. 

5. - Que terás tu, ó D. Helena,  para me dar a provar? 

6. - Tenho vinho d'há sete i-anos,  para to dar a provar. 

7. - Deita cá um copo dele,  que me quero refrescar. 

8. O cavaleiro bebeu o vinho,   começou logo a desmaiar. 

9. - Que fizestes ao teu vinho, Helena,  que me fezo tanto mal? 

10. - Deitei-lhe cobrinhas vivas  c o mais fino resalgare. 

11. - Coitada da minha mãe,  conta com o seu filho vivo. 

12. - Também a minha contava que tu casavas comigo.  

13. - Venha papel, venha tinta,   venha tam'ém um escrivão; 

14. quero deixar por escrito  o pago qu'as mulheres dão. 

15. - Acaba, acaba, cavaleiro, acaba de suspirar, 

16. que meu pai ainda tem dinheiro p'r'à tua morte pagar. 

 

 

 VM/155 Fontes I (1987) 389  

 

TIPO B 

 

Versão de Torre de D. Chama, c. Mirandela, d. de Bragança. 

 

Recitado por João Branco Felgueiras, de 77 anos de idade. 12 de Agosto de 1980 

(29A816). 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  são horas de merendare. 

2.  [……………] - E tu que tens p'ra me dare?  

3. - Vinho d'há sete i-anos  p'ra te dar a provare. 

4. - Então dá cá um copo dele,  que o quero provare. 

 

       E o cavalheiro bebeu o copo e transtornou-se. Transtornou-se. 

 

5. - Que fizeste ao teu vinho,   que me fez tanto male? 

6. - Deitei-le cobrinhas vivas,  pós de lagarto reale. 

7. Morre, morre, o cavaleiro;   [………………..] 

8. 'inda tenho dinheiro  p'ra essa morte pagare. 

 

Variante; 2a Era uma que chamavam D. Augénia. 
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N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

TIPO A 

 

Versão de Bemposta, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

Cantado por Eugénia de Jesus Bruçó, de 48 anos de idade. 2 de Agosto de 1980 

(21A350). 

 

1. - Minha mãe, lá vem D. Jorge,  no seu cavalo montado. 

2. - Cala-te lá, minha filha,  D. Jorge já é casado. 

3. - Deus te guarde, ó Juliana,  no teu palácio assentada. 

4. - Deus te guarde, ó D. Jorge,  no teu cavalo montado; 

5. ouvi dizer, ó D. Jorge,  que te ias a casar. 

6. - É verdade, á Juliana,  eu te venho convidare. 

7. - Aspera, aspera, D. Jorge,   aspera um bocadinho; 

8. vou à sala de jantare  buscar-t' um copo de vinho. 

9. - Tu que fizeste, á Juliana,   tu que lhe fizeste ao vinho? 

10. 'Inda agora o bebi, já não vejo o cavalinho. 

11. Pensando em minha mãe, que tinha o seu filho vivo. 

12. Também a minha pensava que tu casavas comigo.  

 

Variantes: 8b Omite t', — 12a Tam'ém a. 
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N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

TIPO A+B 

 

Versão de Urrós, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

Cantado por Deolinda Aires Pereira, de 60 anos de idade, natural de 

Campanhã, Porto, mas criada em Urrós. 2 de Agosto de 1980 (20B990). 

 

1. - Lá em baixo vai o D. Jorge no seu cavalo montado. 

2. - Deus te guarde, é Juliana,  no teu mocho assentado. 

3. - Eu já tive por noticia  que tu ias a casare. 

4. - É verdade, ó Juliana,  já te venho convidar. 

5. - Espera, espera, D. Jorge,  espera um bocadinho; 

6. eu vou à minha sala  buscar-t'um copo de vinho. 

7. - Que lhe fizeste ao teu vinho,  que me fez tanto mal? 

8. - Deitei-lhe veneno da cobra e o sumo do resalgar. 

9. - Pensando a minha mãe  que tinha o seu filho vivo! 

10. - Também a minha pensava que tu casavas comigo. 

11. - Acaba, acaba, D. Jorge,  acaba de suspirare; 

12. eu ainda tenho dinheiro  p'r'à tua morte pagar. 
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13. Venha papel, venha tinta,  venha também escrivão; 

14. eu quero deixar por letra  o pago que os homens dão. 

 
Variante: 11a Venha papel, venha tinta. 
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N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos 

 

TIPO A 

 

Versão de Algosinho, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

Cantado por Guilhermina dos Anjos Sardinha, de 71 anos de idade. Vilarinho dos 

Galegos (c. de Mogadouro), 7 de Agosto de 1980 (24B+040). 

 

1. ……………. ó Juliana. - Venhas comigo, João Jorge. 

2. Chegara-me umas notícias   que andavas p'ra te casare. 

3. - Isso, isso, Juliana,  aqui te venho rogare. 

4. - Espera aí, ó João Jorge,  espera mais um bocadinho, 

5. enquanto vou ao sobrado  buscar um copo de vinho. 

6. Buscar um copo de vinho,  para ti tinha guardado. 

7. - Que fizeste ao teu vinho,   que m'a mim fez tanto mal? 

8. 'Inda agora o bebi,  já m'estou a agoniare. 

9. Pensando a minha mãe  que tinha o seu filho vivo! 

10. - Também na minha pensava  qu'eu que casava contigo. 

11. E acaba, acaba, João Jorge,  acaba de suspirare; 

12. eu 'inda tenho dinheiro  p'r'à tua morte pagare. 
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TIPO A 

 

Versão de Zava, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

Recitado por Amadeu dos Santos Brasileiro, de 80 anos de idade. 9 de Agosto 

de 1980 (26A920). 

 

1. - Donde vens, ó D. Jorge,  donde vens tão bem perparado? 

2. - Eu te venho a roubar,  amanhã vou ser casado. 

3. - Abaixa-te, ó D. Jorge,  abaixa-te do teu cavalo; 

4. pega lá um copo de vinho  que eu para ti tenho guardado. 

5. - D. Irena, D. Irena,  tu que fizeste ao teu vinho, 

6. [………………]  que me fez tanto male? 

7. 'Inda agora o bebi,  já m'estou a agoniare. 

8. - Acaba, acaba, D. Jorge,  acaba de suspirare, 

9. que eu ainda tenho dinheiro p'r'à tua morte pagare. 
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TIPO B 

 

Versão de Soeima, c. de Alfândega da Fé, d. de Bragança.  

 

Recitado por António Manuel Dias, de 87 anos de idade. Pombal (c. de 

Alfândega da Fé), 5 de Agosto de 1980 (23B+112). 

 

1. - Apeia-te, ó cavalheiro,  que te darei de merendare, 

2. - Tu que tens lá, á D. Augénia,  que tens lá para me dare? 

3. - Tenho vinho d'há sete i-anos  para to dar a provare. 

4. - Dá-me cá um copo dele, que me quero refrescare, 

5. O cavalheiro bebeu o vinho,  começou a desmaiare. 

6. - Que botaste ao teu vinho, á D. Augénia,  que me fez ele tanto mal? 

7. - Botei-le o sumo da fera  e o sumo do rosalgare, 

8. e lá por cima disso tudo  um lagarto a pintare. 

9. Arrebenta, arrebenta, cavalheiro,   já podias ter arrebentado; 

10. deixastes D. Augénia  para com outro ir casare. 

 
Variante: 6a Q. lhe fizeste a. 
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TIPO A 

 

Versão de Sambade, c. de Alfândega da Fé, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria das Neves Mesquita, de 79 anos de idade. 5 de Agosto de 

1980 (23B840). 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana,  que tão triste 'tás a chorare? 

2. - Não tenho nada, mamã,  o Jorge vai-se a casar. 

3. - Bem to disse, ó minha filha,  não o quiseste acreditare, 

4. que Jorge tinha o costume   das mocinhas enganare. 

5. E lá vem o senhor Jorge  no seu cavalo montado, 

6. - É verdade, ó senhor Jorge,  que o senhor se vai casare? 

7. É verdade, ó Juliana,  que eu te venho convidar 

8. p'ra ires ao meu casamento,  se me queres acompanhar. 

 

       E dá-le assim uma tapona nas ventas! 

 

9. - Espere aí, senhor Jorge,  vou subir ao meu sobrado. 

 

       Ele também foi burro. 

 

10. Tenho um cálix de vinho,  para o senhor estava guardado. 

11. - Que fizeste, ó Juliana,  a este cálix de vinho? 

12. Tenho a vista escura,  já não enxergo o caminho, 
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13. Coitado de meu pai,   ele pensa que estou vivo. 

14. - Também minha mãe pensava que o Jorge casava comigo.  

15. Já morreu o senhor Jorge, já morreu e já acabou; 

16. 'inda me vinguei dele,  que com a outra não casou. 

 

Matou-o logo. Mas foi bem feito. Arranjou-l'uma. 
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TIPO A+B 

 

Versão de Vilar Chão, c. de Alfândega da Fé, d. de Bragança.  

Recitado por Lucília de Lourdes Cortinas, de 43 anos de idade. 6 de Agosto de 

1980 (24A694). 

 

1. - Já lá vem o senhor D. Jorge  no seu cavalo montado. 

2. - Deus te guarde, ó Juliana,  no teu país assentada. 

3. - Venha-se com Deus, ó D. Jorge,   no seu cavalo montado. 

4. Tenho tido por notícias  que tu t'ias a casar. 

5. - É verdade, ó Juliana,  que até te venho rogar. 

6. - Espera aí, ó D. Jorge,  vou saltar a meu sobrado, 

7. buscar-te um copo de vinho,  que eu p'ra ti tenho guardado, 

8. - O que fizestes ao teu vinho,  que me fez tanto mal? 

9. 'Inda agora o bebi, já m'estou a agoniare. 

10. - Deitei-lhe lagarto moído  e cobra e resgalgare, 

11. 'inda mais outras coisinhas  p'ra te roubar o sentido. 

12. - Coitada da minha mãe,  que ainda pensa que eu estou vivo. 

13. - Também a minha pensava  que tu casavas comigo. 

14. - Venha papel, venha tinta,   venha também o escrivão, 

15. que eu quero deixar escrito    o pago que as mulheres dão. 

16. - Respira, D. Jorge, respira,  acaba de respirar; 

17. eu ainda tenho dinheiro  para tua morte pagar. 

 

Variante: 12a Quando minha mãe pensava. 
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N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos 

 

TIPO A 

 

Versão de Carvalho de Egas, c. de Vila Flor, d. de Bragança. 

 

Cantado por Antónia Vitória, de 60 anos de idade. 12 de Agosto de 1980 

(29A505). 

 

1. - Lá baixo vem senhor Jorge  no seu cavalo montado.  

2. - Deus te salve, ó Juliana, no teu jardim encostado. 
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3. - É verdade, ó senhor Jorge?  Dizem que se vai casare. 

4. - É verdade, ó Juliana,  eu venho-te convidare. 

5. - Suiba, suiba cá p'ra cima,  p'ra cima, p'r'ò meu sobrado, 

6. bober um cálex de vinho  que p'ra o senhor estava guardado. 

7. - Que fizestes, Juliana,  a este cálex de vinho? 

8. 'Inda o agora bebi, já não enxergo o caminho. 

9. Coitada da minha mãe,  pensará qu'inda estou vivo. 

10.- Também a minha pensava que tu casavas comigo.  

11. Venha a tinta e o papel,  venha também o escrivão, 

12. que é para deixarmos escrito  o pago que os homens dão. 
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N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos 

 

TIPO A+B 

 

Versão de Fornos, c. de Freixo de Espada-à-Cinta, d. de Bragança. 

 

Cantado por Maria do Rosário Soeiro (23 anos), Amélia de Lourdes Soeiro (20 

anos) e Carmina dos Anjos Leonor, 43 anos. 9 de Agosto de 1980 (27A856). 

 

1. Lá em baixo vai o D. Jorge  no seu cavalo montado. 

2. - Bom dia, ó Juliana,  nesse teu trono sentada. 

3. - Já me vieram dizere  que te ias a casare, 

4. - Se é verdade ou se é mentira,  aqui estou para o jurare. 

5. - Espera aí, ó D. Jorge,  enquanto vou ao sobrado, 

6. buscar-te um copo de vinho  que ali te tenho guardado, 

7. - O que fizeste ao teu vinho,  que me estou a agoniare? 

8. - Deitei-lhe veneno da cobra,  ........  p'ra resalgare. 

9. - Venha papel, venha tinta,  venha quem saiba escrevere; 

10. eu hei-de deixar escrito  o que me custa a morrere. 

11. - Venha papel, venha tinta, venham dois tabaliões; 

12. eu quero deixar escrito  o que são ingratidões. 

 

Variante: 4b o. pagare, 
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TIPO A 

 

Versão de Souto da Velha, c .  de Torre de Moncorvo, d .  de Bragança.  

 

Recitado por Adília Augusta Lázaro, de 74 anos de idade. Carviçais  (c .  de 

Torre de Moncorvo),11 de Agosto de 1980 (28A859). 

 

1. - Que 'tás a fazer, Juliana, nesse canto a chorare? 

2. - É verdade, ó minha mãe, qu'o D. Jorge vai casare. 
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3. - Eu bem to disse, ó minha filha,  e não quisestes acreditare, 

4. que D. Jorge tinha jeito  para qualquer moça enganare. 

5. - Eu lo juro, ó minha mãe,  pelo Deus que me criou, 

6. que D. Jorge não se goza  como de mim se gozou. 

7. Minha mãe, lá vem D. Jorge  no seu cavalo montado. 

8. - Bons dias, ó Juliana,  bons dias te venho dare. 

9. - Já me chegou a noticia  que tu t'ias a casare. 

10. - É verdade, ó Juliana,  que aqui te venho rogare. 

11. - Espera, espera, D. Jorge,  que eu vou ali ao meu sobrado 

12. buscar um cálix de vinho  que p'ra ti tenho guardado. 

13. - Não sei que fizestes vinho,  que o não posso bebere; 

14. mesmo agora o bebi,   já m'estou a adormecere. 

15. Não sei que fizestes ao vinho,  que o não posso levare; 

16. mesmo agora o levei,  já m'estou a agoniare. 

17. Pensando a minha mãe  que tinha o seu filho vivo! 

18. - Também a minha pensava  que tu casavas comigo. 

19. Acaba, acaba, D. Jorge,  acaba de suspirare, 

20.  qu'eu ainda tenho dinheiro para o enterro pagare. 

21. Venha papel, venha tinta,  venha um tabelião, 

22. que eu quero deixar escrito quanto custa a ingratidão. 

23. Venha papel e venha tinta, venham dois tabeliões, 

24. que eu quero deixar escrito como são ingratidões. 

25. Venha papel, venha tinta,  venha quem saiba escrever, 

26. que eu quero deixar escrito quanto custa o bem querere. 

 

Variante: 5a Minha mãe, lá vem D. Jorge. 
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TIPO  A 

 

Versão de Mós, c. de Torre de Moncorvo, d. de Bragança. 

 

Recitado por Elvira Pedro, de 74 anos de idade. 11 de Agosto de 1980 (28B444). 

 

1. - Lá em baixo vem o D. Jorge em seu cavalo montado.  

2. - Disseram-me  que andavas a casar. 

3. - É certo, ó Juliana, aqui te venho a rogar; 

4. se queres ir ao casamento, vai-te já a preparar. 

5. - Espera ai, ó D. Jorge,  que eu salto em meu sobrado, 

6. buscar um copo de vinho,  que ali 'tarei guardado. 

7. - Que deitaste ao teu vinho, que me fez tanto mal? 

8. 'Inda o agora bebi,  já m'estou a arreliar. 

9. Quando minha mãe pensou que tinha o seu filho vivo! 

10. Também a minha pensava  que tu casavas comigo. 

11. Acaba, acaba, D. Jorge,  acaba de suspirar; 

12. eu ainda tenho dinheiro  para a tua morte pagar. 
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NOTA: O romance foi começado pela filha da informadora (v. 1), Evangelina da 

Conceição Pedro, a qual também ajudou com os vv. 11-12. 

 

 

 VM/167  Galhoz (1987) 309 [RTO (2009) 169-170] 

 

TIPO  A 

 

Versão de Torre do Pinhão, c. de Sabrosa, d. de Vila Real. 

 

Albina Jesus dos  Santos, 64 anos. Ano de recolha: 1975. Colector: Plano “Trabalho e 

Cultura” - Equipa T/10. [gravado] 

 

D. JORGE E JULIANA (estróf.) 

 

1. Já, lá em baixo, vem D. Jorge - Ai! Ai!,   em seu cavalo montado. 

2. Vem ver D. Juliana em seu banquinho doirado. 

3. - Bom dia, ó Juliana, Ai! Ai! bom dia le venho dári. 

4. Venho-te roubar p'r'a boda. Amanha, me vou casári. 

5. - Desapeia, aí, ó D. Jorge! Ai! Ai! Demora um bocadinho, 

6. Enquanto vou à cozinha,   trazer um copo de vinho! 

7.  -Diz-me cá, ó Juliana -   Ai! Ai ! : - que fizestes ò teu vinho? 

8. Inda o agora bebi e já não vejo o caminho. 

9. Quando a minha mãe cuidava-ai! ai! que tinha o seu filho vivo... 

10. - Também a minha cuidava que tu casavas comigo. 

11. - Deixa ver papel e tinta ! Ai ! Ai ! venha também o escrivão! 

12. Eu quero deixar escrito   o pago que as mulheres dão. 

 

 

 VM/168 Galhoz (1987) 310-311 [RTO (2009) 172-173] 

 

TIPO B 

 

Versão de Travanca, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Bernardo Martins, 65 anos/José Manuel Rodrigues, 52 anos. Ano de recolha: 1975. 

Colector: Plano “Trabalho e Cultura” - Equipa T/5. [gravado] 

 

D. JORGE (estróf.) 

 

1. Apeia-te, ó cabaleiro, darei-te eu de merendar. 

 Mas ai, apeia-te, ó cabaleiro  darei-te eu de merendar.  

2. Tu que tens, ó D. Eugénia?  Tu que tens para mi dar? 

       Apeia, apeia-te, ó cabaleiro  darei-te eu de merindar 

3. Que tens ó D. Eugénia?  que tens para me dar? 

4. Eu tenho binho de há sete anos  para te dar a porvar. 

      Apeia-te, apeia-te, ó cabaleiro,  darei-te eu de merindar. 

5. Mas ai, que tens ó D. Eugénia?  Que tens para mi dar? 

6. Tenho binho de há sete anos ........................ 

7. Que fizestes ao teu binho,  que me feze tanto mal? 
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      Apeia-te, apeia-te, ó cabaleiro  darei-te eu de merindar 

8. Que fizestes ao teu binho  que me feze tanto mal? 

9. Pós de lagarto moído  ........................ 

10. Lá no meio disso tudo,  .............................. 

      Apeia, apeia-te, ai cabaleiro darei-te de merindar 

11. Que fizestes ó teu binho?  ........................... 

12. Lá no meio binha-me metido  pós de lagarto moído, 

13. Lá no meio disso tudo  estaba o beneno metido. 

      Mas, ai, apeia-te ó cabaleiro  darei-te eu de merindar. 

14. Mandaram chamá-lo doitor  e também o escribão. 

      Apeia-te, ó cabaleiro darei-te de merindar. 

15. Mandaram chamá-lo doitor  a ber o que as mulheres são. 

16. Que quero deixar grabado  o pago que as mulheres dão 

      Apeia-te ó cabaleiro darei-te de merindar 

17. Mas ai, quero deixar,  ........................... 

18. Quero deixar escrito  o que as mulheres são. 

19. É berdade, ó D. Jorge,  é berdade que te bais a casar? 

      Apeia-te, ó cabaleiro,  darei-te de merindar. 

20. É berdade, ó D. Eugénia,  pra isso te benho a combidar. 

      Apeia-te, ó cabaleiro, darei-te de merindar. 

 

Remate: 

a E a cantiga está cantada,  

            Bem-haja, bem-haja,  

b          Bem-haja, quem na cantou. 

            Foi o meu camaradinha.  

d Bem-haja, e bem-haja,  

            Bem-haja quem me ajudou. 

 

 

 VM/169 Galhoz (1987) 311 

 

TIPO  B 

 

Versão de  Sobreiró, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Colector: Luís Filipe Lindley Cintra. [sem gravador] 

 

 (estróf.) 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro, vem comigo merendar. 

2. - Que tens tu, ó 'D. Eugénia, que tens tu para me dar? 

3. - Tenho vinho de há sete anos  para to dar a provar.  

4. - Dá-me cá um copo dele  que me quero refrescar. 

5. Cavaleiro bebeu o vinho,  começou-se a desmaiar. 

6. - Que é que fizeste ao teu vinho  que me feze tanto mal? 

7. - Camisinhas de vio (?),  pó de lagarto moído, 

8. Lá no meio disso tudo  ia o veneno metido.  

9. - Coitada da sua mãe que ficou sem o seu filho, 

10. Coitada da sua esposa que ficou sem o seu marido. 
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11. - Coitada da D. Eugénia  que ficou com o crédito perdido. 

 

 

 VM/170 Galhoz (1987) 311-312 

 

TIPO  B 

 

Versão de Rebordãos, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Colector: Luís Filipe Lindley Cintra. [sem gravador] 

  

(estróf.) 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  vem comigo merendar. 

2. - Que tens tu, ó D. Eugénia, que tens tu para me dar? 

3. - Tenho vinho dos sete anos para to dar a provar. 

4. - Dá-me cá um copo dele  que me quero refrescar. 

5. Cavaleiro bebeu o vinho,  começou-se a desmaiar. 

6. - Que é que fizeste ao teu vinho  que me fez tanto mal? 

7. - Botei-lhe cobrinhas vivas,  pós de lagarto real, 

8. E por cima disso tudo o sumo do resalgar. 

9. - Coitadinhos dos meus filhos,  quem mos há-de agora criar. 

10. - Morre, morre, ó cavaleiro,  acaba de arrebentar. 

11. Tua mulher e teus filhos, eu os ajudarei a sustentar; 

12. Morre, morre, ó cavaleiro,  acaba de rebentar. 
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TIPO  B 

 

Versão de  Gimonde, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Maria Vaz, 45 anos. Ano de recolha: 1957. Colectora: Maria Isabel Villares Cepêda. 

[sem gravador]. Nota da colectora: cantava-se à merenda. 

 

 (estróf.) 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro,  dara-te eu de merendar. 

2. - Tu que tens, ò Dona Augénia  guardadinho p'ra me dar? 

3. - Tenho vinho de há sete anos,  guardadinho p'ra te dar. 

4. - Dá-me cá o copo dele,  qu'eu to quero porvar: 

5. Cavaleiro bubeu vinho,  começou a retoldar. 

6. - Dona Augénia, Dona Augénia,  que deitaste ao teu vinho? 

7. - Deitei-le o sangue da cobra,  pós de lagarto moído, 

8. Lá no meio disso tudo,  um resalgar vai metido. 

9.  -Ditosa daquela esposa   que ficou sem no marido! 

10. - Coitada da Dona Augénia,  que ficou co crédito perdido! 
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TIPO  B 

 

Versão de  Peredo, c. de Macedo de Cavaleiros, d. de Bragança. 

 

Colector: Luís Filipe Lindley Cintra. [sem gravador] 

  

(estróf.) 

 

1. - Apeia-te, ó cavalheiro,  dera-te eu de merendar. 

2. - Que tens tu, ó D. Eugénia, que tens tu para me dar? 

3. - Tenho vinho de há, sete ano  para te dar a provar.  

4. - Deita cá um copo dele,  que me quero refrescar. 

5. O cavaleiro bebeu,  começou-se a agoniar. 

6. - Que fizeste ao teu vinho,  que me fizo tanto mal? 

7. Ainda o agora bebi,  e já me estou a agoniar. 

8. - Eu botei-le a pele da cobra,  e de lagarto real, 

9. E por cima disto tudo,  o mais fino resalgar. 

10. Morre, morre, ó cavaleiro,  acaba de respirar, 

11. Que eu ainda tenho dinheiro,  prà tua morte pagar. 

12. - Venha papel, venha tinta,  venha também o escrivão, 

13. Que eu quero deixar escrito o pago que as mulheres dão. 

 

 

 VM/173 Galhoz (1987) 313 [RTO (2009) 104-105) 

 

TIPO  B 

 

Versão de  Pinelo, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Agostinho Amado, 48 anos/Abel do Nascimento Lourenço, 54 anos. Ano de recolha: 

1972. Colector: Michel Giacometti. (Canta-se, nas segadas, à pessoa que traz a 

merenda-entre as 16 h. e as 17 h.). [NOTA informativa do colector]. [gravado] 

 

APEIA-TE, CAVALHEIRO! (estróf.) 

 

1. - Apeia-te, cavalheiro,  são horas de merendar! 

2. - Que é que tens, ó Genoveva,  que é que tens para me dar? 

3.  - Tenho vinho de há sete anos  (e) guardadinho para vos dar, 

4. Pós de lagarto vivo,  trinta reis de ressalgar. 
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 VM/174 Galhoz (1987) 313-314 [RTO (2009) 168] 

 

Fragmento 

 

Versão de  Póvoa, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança.  

 

Maria Délia Raposo «Raposa». Ano de recolha: 1975. Colector: Plano “Trabalho e 

Cultura”-Equipa T/I. [gravado] 

 

CANÇÃO DE D. JORGE (estróf.) 

 

1. Venha tinta, venha papel,  ai, ai, venha também escrivão, 

2. Hei-de deixar escrito  o pago que as mulheres dão. 

3. Venha tinta, venha papel,  venha quem sabe escrever. 

4.  A honra duma menina  não é paga por dinheiro... 

 

 

 VM/175  Galhoz (1987) 314 [RTO (2009) 171-172] 

 

TIPO  B 

 

Versão de  Constantim, c. de Miranda do Douro, d, de Bragança. 

 

Augusta Ribeiro, 67 anos. Ano de recolha: 1975. Colector: Plano “Trabalho e Cultura” -

Equipa T/2. [gravado] 

 

O CAVALHEIRO (estróf.) 

 

1. - Apeia-te, ó cavalheiro,  que havemos de merendári. 

2. - Ai, tu que tens, ó D. Eugénia,  tu que tens para me dári? 

3. - Ai, tenho vinho de sete anos,  guardado para te dári. 

4. - Ai, dá-me cá uma pinguinha  qu' inda to quero provári. 

5. Ai lá no meio da bebida,  se empeçou a agoniári. 

6. - Ai, ai D. Eugénia, D. Eugénia,  que lhe deitaste ao vinho? 

7. - Ai, deitei-lhe sangue duma cobra, pós de lagarto moído. 

8. - Ai, coitadinhos dos meus filhos  que ficaram sem abrigo. 

9. Ai, coitadinha da minha mulhéri que ficou sem seu marido. 

10. - Suspira, ó cavalheiro,  acaba de supirári, 

11. Ai, eu inda tenho dinheiro  p'rà tua morte pagári. 

 

 

 VM/176 Galhoz (1987) 314-315 [RTO (2009) 168-169] 

 

TIPO  A 

 

Versão de  S. Romão, c. de Resende, d. de Viseu. 

 

Eufémia da Conceição, 40 anos. Ano de recolha: 1975. Colector: Plano “Trabalho e 

Cultura” - Equipa M/8. [gravado] 
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JULIANA (estróf.) 

 

1. - Já lá baixo vem n' o Jorge, no seu cavalo amontado, 

2. - Bom dia, ó Juliana, diz-me como tens passado! 

3. - Inda ontem me disseram  que te vais casar! 

4. - É verdade, ó Juliana,  eu te venho convidar! 

5. - É verdade, ó minha filha,  não te querias acreditar 

6. [Que] os passos que Jorge deu  (que) era só pra t' enganar! 

7. - Espera um bocadinho,  enquanto eu vou ao sobrado 

8. Buscar um copo de vinho  que para ti está guardado! 

9. - Que deitastes ao copo?  tu que fizestes ao vinho? 

10. Já estou varrido de ideias !  Já não sigo o meu caminho! 

11. - Quando tua mãe julgava  que tinha o seu filho, 

12. Também a minha julgava  que vinhas casar comigo! 

13. Já tenho papel e tinta, só me falta o escrevão 

14. Para deitar ao jornal as peças qu' os homens são! 

15. - Ó meu pai, ó minha mãe, ó meu pai do coração: 

16. Fui eu que matei o Jorge!  Vou-me entregar à prisão! 

 

 

 VM/177 Galhoz (1987) 316 [RTO (2009) 170-171]  

 

TIPO  A 
 

Versão de  Carvalhal, c. do Bombarral, d. de Leiria.  

 

Rita de Jesus Madeira, 87 anos. Ano de recolha: 1973. Colector: Michel Giacometti. 

[gravado] 

 

JULIANA (estróf.) 

 

Era um rapaz que namorava uma rapariga e odepois deixaram-se. Estava o 

casamento todo tratado e ele ausentou. Mas depois regressou lá e ela pensava que 

ele ia p'ra terminar outra vez o casamento, mas era o contrário. 

 

1. - Deus te salve, ó Juliana,  no teu estrado assentada. 

2. - Vinde com Deus, ó D. Goivo,  no seu cavalo montado 

3.  Eu pensava que o D. Goivo já se tinha casado.  

4. - Eu inda não me casei,  mas tenho isso apalavrado,  

5. Venho-te convidar  pra ires ao meu noivado. 

6. - Espera aí um bocadinho,  deixa-me ir ao meu sobrado 

7. Buscar-te um copo de vinho p'ra estares mais alimentado. 

8. - O que me deste, ó Juliana,  no copo de vinho que eu bebi? 

9. Caem-me as arrédeas da mão,  ai, que eu não estou em mim! 

10. Pensará a minha mãe que tem (n) o seu filho vivo? 

11.  -Também a minha pensava que tu casavas comigo! 

12. - Ai, que eu vou p'ràs malvas,  o meu corpo vai p'ràs ortigas: 

13. O que acontece aos rapazes  por causa das raparigas! 
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 VM/178 Galhoz (1987) 317 

 

TIPO  A 
 

Versão de  Sítio do Borno, f. de Querença, c. de Loulé, d. de Faro.  

 

Filipa de Sousa Faísca. Ano de recolha: 1982. Colector: M. Viegas Guerreiro. [gravado] 

 

JORGE E MARIAZINHA (estróf.) 

 

1. - O que tens tu, filha minha,  que tás tão triste a chorar? 

2. - O que tenho, minha mãezinha,  o Jorge vai-se casar. 

3. - Eu bem te dizia, ó filha,  não querias acreditar, 

4. Que os passos que Jorge dava  eram só pra t'enganar. 

5. - Minha mãe, lá vem o Jorge   no seu cavalo montado. 

6. -Bom dia, Mariazinha,  diz-me como tens passado. 

7. - Ó Jorge, ouvi dizer que tu te ias casar. 

8. - É verdade, Mariazinha,  venho-te agora convidar. 

9. - Então espera um bocadinho que vou lá acima ô sobrado 

10. Buscar um copo de vinho  p'ra ires melhor refrescado. 

11. - O que deitaste no copo,  o que puseste no vinho, 

12. Ainda agora via tudo e agora nem o caminho. 

13. Que há-de a minha mãe dizer,  tão contente que eu vinha, 

14. Pois eu bem sabia, amor,  que tu havias ser minha,  

15. Pois eu bem sabia, amor, que tu havias ser minha. 

 

 

 VM/179 Mourinho (1987) 23 

 

TIPO  B 

 

Versão de Malhadas, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

DONA OUGÉNHA 

 

1. - Abaixa-t’á cabalheiro, que hemos de merendar. 

2. - Tu que tenes, Dona Ougénha,  guardado para me dar? 

3. - Tengo bino de siête anhos  guardado para te dar. 

4. Alhá no meio d’la bobida,  ampeçou-se’a ogoniar. 

5. - Dona Ougenha, Dona Ougenha,  que botaste neste bino? 

6. - Botei-l’unto de quelôbra, i un ressalgar molido. 

7. - Tengo l cabalho na reata,  já nun b’eio l míu rocino. 

8. Cuitadadicos dels míus filhos  que quedórun sien arrimo! 

9. Cuitadica de míê mulhíer  que queda sien söu marido! 

10. - Pa que sabas cabalheiro,  lo que teníês purmetido: 

11. Palabra de casamento   muito bien ancubrido. 
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 VM/180 Anastácio (1988) 64  

 

TIPO  A 

 

Versão de Afonso Vicente, c. de Alcoutim, d. de Faro. 

 

Recitada por Luísa Maria, 73 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré no dia 

12 /33. 

 

1. - Minha mãe, lá vem o Jorge, no seu cavalo montado, 

2. vem dizendo: -  Ó Julieta, adeus, como tens passado? 

3. - Eu tenho passado bem, menos mal muito obrigado. 

4. E ouvi dizer, ó Jorge, que tu ias a casar. 

5. - É verdade, ó Julieta, eu vinha-te a convidar. 

6. - Espera lá um bocadinho que eu vá lá acima ò sobrado, 

7. buscar um copo de vinho para ires mais refrescado. 

8. O que deitaste no copo, o que deitaste no vinho? 

9. Já não oiço e já não vejo e já não sigo o meu caminho. 

10. Como a minha mãe julgava de ter o seu filho vivo. 

11. - Também a minha julgava que tu casavas comigo. 

 

 

 VM/181 Anastácio (1988) 65  

 

TIPO  A 

 

Versão de Vale do Pereiro, c. de Castro Marim. d. de Faro. 

 

Recitada por Encarnação Maria, 69 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré 

no dia 15/8/84. 

 

1. - Ó minha mãe aí vem o Jorge no seu cavalo montado. 

2. - Boa tarde, ó Juliana, adeus, como tens passado? 

3. - Ouvi dizer, ó Jorge, que tu ias a casar. 

4. - É verdade, ó Juliana, eu venho-te a convindar. 

5. - Atão sobe acima ò sobrado, sobe acima um bocadinho. 

6. - Que deitastes no copo, que deitastes no vinho? 

7. Já não oiço, já não vejo, já não sigo o meu caminho. 

(…)     (…) 

 
Variantes da versão recolhida por Maria Leonor Mestre em 13/5/81: la. além; 2a. Julieta; entre 

2. e 3. Eu tenho passado bem,/menos mal muito obrigado; 6b. e o que pusestes. 
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 VM/182 Anastácio (1988) 65 

 

TIPO  A 

 

Versão de Vale do Pereiro, c. de Castro Marim, d. de Faro. 

 

Recitada por Alzira da Cruz, 61 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré no 

dia 15/8/84. 

 

1. - Lá vem o Jorge acima, no seu cavalo montado. 

2. - Bom dia, ó Julieta, como é que tens passado? 

3. […………………….]  - Ouvi dizer que ias casar. 

4. - É verdade, Julieta, venho-te aqui convidar. 

5. - Espera aí um bocadinho que eu vá acima ao sobrado, 

6. buscar-te um copo de vinho, para ires bem regalado. 

7. - O que deitaste no copo, o que deitaste no vinho? 

8. Tenho a minha vista turva não vejo bem o caminho. 

9. Agora vais degradada. - Se for degradada, vou. 

10. Agora nem tu, nem eu, nem a outra se gozou. 

 

 

 VM/183 Anastácio (1988) 66 

 

TIPO  A 

 

Versão de Cortes Pereiras, c.  de Alcoutim, d. de Faro. 

Recitada por António Sebastião Afonso, 70 anos. Recolhida por Maria Leonor Mestre 

no dia 13/5/81. 

 

1. - Minha mãe, lá vem o Jorge no seu cavalo montado, 

2. Vem dizendo: - Ó Julieta, adeus como tens passado? 

3. Eu tenho passado bem, menos mal muito obrigado. 

4. Eu ouvi dizer, ó Jorge, que tu ias a casar. 

5. - É verdade, ó Julieta, que te venho convidar. 

6. - Espera aí um poucochinho que eu subo acima ó sobrado 

7. que eu dou-te um copo de vinho, p'ra ires mais regalado. 

8. - Que deitastes tu no copo, que deitastes tu no vinho? 

9. Já não oiço, já não vejo, já não sigo o meu caminho. 

10. Minha mãe há-de cuidar que indo tem seu filho vivo. 

11. -Também minha mãe cuidava que tu casavas contigo. 

12. - Agora vais presa, vais p'r'ã cadeia, vais presa, vais degradada, 

13. - Vou presa, vou p'r'à cadeia, vou presa, vou p'r'à prisão, 

14. mas também levo o teu retrato gravado no coração. 

 

 

 VM/184 Anastácio (1988) 66  

 

TIPO  A 

 

Versão de Palmeira, c. de Alcoutim, d. de Faro. 
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Recitada por Domingas, 30 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré no dia 

5/8/84. 

 

1. - Minha mãe, lá vem o Jorge no seu cavalo montado. 

2. - Bom dia, ó Julieta, como é que tens passado? 

3. - Eu tenho passado bem, menos mal muito obrigado. 

4. Ó Jorge, eu ouvi dizer que tu ias a casar. 

5. - É verdade, ó Julieta, eu vinha-te convidar. 

6. - Espera aí um bocadinho que eu vou lá em cima ò sobrado, 

7. buscar-te um copo ele vinho, para ires mais refrescado. 

8. - Não vale a pena, ó Julieta, tua mãe está-te a chamar. 

9. - Minha mãe, ó minha mãe, espere aí que eu já lá vou. 

10. Minha mãe, ó minha mãe, espere aí um bocadinho. 

 

 

 VM/185 Anastácio (1988) 67  

 

TIPO  A 

 

Versão de Malfrade, c. de Alcoutim, d. de Faro.  

 

Recitada por informante não identificada. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré 

no dia 15/8/84. 

 

1. - Minha mãe, lá vem o Jorge no seu cavalo montado. 

2. - Boa tarde, ó Julieta, adeus como tens passado? 

3. - Eu tenho passado bem, menos mal muito obrigado. 

4. Eu tenho ouvisto dizer, ó Jorge, que vais casar. 

5. - É verdade, ó Julieta, venho-te a ti convindar. 

6. - Espera aí um bocadinho que eu vou acima ò sobrado, 

7. Bebes um copo de vinho, p’ra ires mais refrescado. 

8. - Ai, o que deitastes no copo, e o que deitastes no vinho? 

9. Já não oiço e já não vejo, já não sigo o meu caminho. 

10. Minha mãe há-de pensar que tem o seu filho vivo! 

11. - Também a minha pensava que tu casavas comigo. 

 

 

 VM/186 Anastácio (1988) 67  

 

TIPO  A 

 

Versão de Tafe, c. de Tavira. d. de Faro. 

 

Recitada por Maria Custódia, 80 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré no 

dia 10/8/83. 

 

1. - Minha mãe, aí vem o Jorge no seu cavalo montado. 

2. - Boa tarde, ó Julieta, e amor como tens passado? 

3. - Eu ouvi dizer, ó Jorge, que ias agora casar. 
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4. -É verdade, Julieta, e eu venho-te a convindar. 

5. - Demora-te um bocadinho que eu vá acima ò meu sobrado, 

6. buscar-te um copo de vinho, p’ra ires mais refrescado. 

7. - O que deitastes no copo, e o que deitastes no vinho 

8. que eu já tenho a vista turva e já não sigo o meu caminho? 

 

Já não segui qu'ele morreu ali e daí ela foi-s'entregar á prisão: mas 'tava p’ra 

cada hora, não a tiveram lá quase tempo nenhum, soltaram-na e a mãe dizia 

assim: 

 

9. - Uma mãe que tem uma filha metida numa prisão, 

10. Vai-le a levar de comer e não le pode dar na mão. 

 

Daqui p’ra diante eles mandaram a moça p’ra casa dela, nunca a quiseram na 

cadeia nem nada. 

 

 

 VM/187 Anastácio (1988) 68  

  

TIPO  A 

 

Versão de Vale Silves, c. de Loulé, d. de Faro. 

 

Recitada por Maria Leonor, 45 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré no 

dia 18/8/84. 

 

1. - Minha mãe aí vem o Jorge, no seu cavalo montado. 

2. Boa tarde, ó Juliana, diz-me como tens passado. 

3. Eu ouvi dizer, ó Jorge, que ias agora casar, 

4. - É verdade, ó Juliana, eu venho-te convidar. 

5. - Espera aí um bocadinho que eu vou lá acima ao sobrado, 

6. buscar um copo de vinho que p'ra ti tenho guardado. 

7. Que pusestes tu no copo, que pusestes tu no vinho? 

8. Tenho a minha vista turva que não vejo bem o caminho. 

9. Há-de a minha mãe julgar que tem o seu filho vivo. 

10. - Também a minha mãe julgava que tu casavas comigo. 

 

 

 VM/188 Anastácio (1988) 68  

 

TIPO  A 

 

Versão de Armação de Pera, c. de Silves, d. de Faro. 

 

Recitada por Belarmina Silva Martins, 67 anos. Recolhida em Pedreira de Silves (c. de 

Silves) por Vanda Anastácio e Pere Ferré no dia 10/3/84. 

 

1. Além vem Jorge abaixo no seu cavalo montado. 

2. - Adeus, ó Juliana, adeus, como tens passado? 

3. -Eu ouvi dizer, ó Jorge, que tu ias casar. 
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4. - É verdade, ó Juliana, venho-te agora convidar. 

5. - Espera aí um bocadinho que eu vá aqui ó meu sobrado, 

6. buscar um copo de vinho, para ti está guardado. 

7. - O que pusestes no copo, o que pusestes no vinho? 

8. Tou perdido da minha ideia, já não sigo o meu caminho. 

9. Bem pode a minha mãe pensar que tem o seu filho vivo. 

10. - Também a minha mãe pensava que tu casavas comigo. 

11. Não olhes para a nogueira que ela folhas só tem duas, 

12. olha aqui par 'ò meu peito, 'tá cheio de ofensas tuas. 

13. Já tenho a tinta e papel só me falta o escrivão 

14. que é para pôr no jornal as peças que os homens são. 

 

 

 VM/189 Anastácio (1988) 69  [Carinhas (1996) 86]  

 

TIPO  A 

 

Versão de Aljezur, c. de Aljezur, d. de Faro. 

 

Cantada por Adélia Vieira Serrão, 72 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré 

no dia 11/8/84. 

 

1. - Onde vais, ó tu, Aníbal, no teu cavalo montado? 

2. Correu por cá a notícia que tu já eras casado. 

3. - Quem te disse a ti, Celeste, trata de te enganar: 

4. amanhã correm os bens, as novas te venho dar. 

5. - Desce-te do teu cavalo, descansa um bocadinho, 

6. enquanto eu vou a casa buscar um copo com vinho. 

7. Que me destes tu, Celeste, dentro de o copo com vinho, 

8. Tenho as arrédeas na mão e nem já vejo o caminho. 

9. - Então tua mãe julgava que tu lá chegavas vivo? 

10. Também a minha julgava que tu casavas comigo. 

11. - Perdoa-me a mim, Celeste.  - Não te posso perdoar. 

12. Tu não casastes comigo, com outra não vais casar. 

13. Não vês aquela prisão? É onde eu hei-d'ir parar, 

12. mas te garanto, Aníbal, com outra não vais casar. 

 

Variantes: 4b. notícias. 

 

 

 VM/190 Anastácio (1988) 69  [Carinhas (1996) 86]  

 

Fragmento 

 

Versão de Aljezur, c. de Aljezur, d. de Faro.  

 

Recitada por Adélia Rosado, 76 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré no 

dia 11/8/84. 

 

                  (…)     (…) 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

213 

 

1. - Que me destes tu, dentro dum copo com vinho? 

2. Tenho as arrédeas na mão e já não vejo o caminho. 

                (…)     (…) 

 

 

 VM/191 Anastácio (1988) 69-70  [Carinhas (1996) 86]  

 

TIPO  A 

 

Versão de Alfombras, c. de Aljezur, d. de Faro. 

 

Cantada por Anastácia Maria, 85 anos. Recolhida em Aljezur (concelho de Aljezur), por 

Vanda Anastácio e Pere Ferré no dia 11/8/84. 

 

1. - Donde vais, ó tu Aníbal, nesse teu cavalo montado? 

2. Corre por cá a noticia que tu já eras casado. 

3. - Quem te disse a ti, Celeste, e tratou-te de enganar 

4. que amanhã correm os bens nós vamos nos casar. 

5. - Então desce do teu cavalo e descansa um poucachinho, 

6. enquanto eu vou a casa, buscar um copo com vinho. 

7. - Oh que me deste tu, ó Celeste, dentro daquele copo com vinho? 

8. Tenho as arrédeas na mão mas já não vejo o caminho. 

9. - Então a tua mãe julgava em que tu ias daqui vivo? 

10. Também a minha julgava que tu casavas comigo. 

11. Já lá vais pela estrada afora, já lá vais no teu caixão; 

12. tu vais cemitério, eu vou para a prisão. 

 

Variantes: 4b. que nós vamos 

 

 

 VM/192 Sardinha (1988) 

 

N/NOTA: Transcrita de SARDINHA, José Alberto [2000], Tradições Musicais da 

Estremadura, Vila Verde, Tradisom, 2000, p. 577. 

 

TIPO  A 

 

Versão de Vigia, c. de Alcobaça, d. de Leiria. 

 

Informante: Ester Maria Saturnino, 1984. 

 

ROMANCE DA JULIANA 

 

1. - Minha mãe, lá vem o Jorge, no seu cavalo montado. 

2. - Boa tarde, ó Juliana, adeus, como tens passado? 

3. - Inda ontem mi disseram quándavas para casari… 

4. - É verdade, ó Juliana, venho p’ra te convidari. 

5. -‘Pera aí um bocadinho, qu’eu vou ali ao sobrado 

6. Buscar um cope de vinho, para ires mais aumentado. 

7. - Que me destis, Juliana, que me destis tu no binho? 
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8. Cai-m’as rédeas da mão, não atino c’o caminho … 

9. Que me destis, Juliana, que me destis a beberi? 

10. Cai-m’as rédeas da mão, não sei o que ‘tou a fazeri … 

11. A minha mãe está em casa, julga que tem o filho vivo, 

12. - Também a minha julgava qui tu casavas comigo … 

 

 

 VM/193 Anastácio (1989) 347  

 

TIPO  A 

 

Versão de Abaças, c. de Vila Real, d. de Vila Real. 

 

Cantada por Adelino Couto Coelho, 25 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Ana 

Maria Martins, no dia 28/7/82. 

 

1. - Minha mãe aí vem Jorge no seu cavalo montado 

2. visitar D. Juliana no seu quartinho doirado. 

3. - Bom dia, ó Juliana, bom dia te venho dar 

4. venho-te rogar p’ r’ à boda amanhã vou-me casar. 

5. - Espera aí, ó D. Jorge, espera aí um bocadinho, 

6. vou lá baixo à ladeira deitar-te um copo de vinho. 

7. - Juliana, Juliana, que deitastes ò teu vinho? 

8. - Deitei-lhe sangue de cobra e também de lagartinho 

9. - Juliana, Juliana, que deitastes ao teu vinho? 

10.Sou curto da vista não vejo o meu cavalinho. 

11.Já a minha mãe me dizia que tinha o filho perdido.  

12.- A minha também pensava que tu casavas comigo. 

 

 

 VM/194 Anastácio (1989) 347  

 

TIPO  B 

 

Versão de Palheiros,  c. de Murça, d. de Vila Real. 

 

Recitada por Celeste de Jesus Dias, 50 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e José 

Joaquim Dias Marques, no dia 30/7/82. 

 

1. - Apeia-te, ó cavaleiro, dar-te-ei de merendar. 

2. - Que tens lá, ti D. Eugénia, que tens para me dar? 

3. - Tenho vinho de há sete anos quero-te dar a provar.  

4. Cavalheiro bebeu o vinho e ficou a desmaiar. 

5. - Que é que deitastes ò teu vinho que me está fazendo mal? 

6. - Deitei-lhe sangue de víbora, e por cima um resalgar. 

7. - Coitada da minha mãe, sem filho vai a ficar. 

8. Coitada de D. Eugénia que minha morte vai pagar. 

9. - Arrebenta, cavalheiro, acaba de arrebentar 

10. eu inda tenho dinheiro p’r’ à tua morte pagar. 
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 VM/195 Fontes (1989-1990) 58  

 

TIPO  A+B 

 

Versão recolhida em Toronto (Lomba da Povoação, São Miguel, Açores). 

 

Recitada por Maria Amaral, 47 anos, recolhida em 13 de Junho de 1984. 

 

1. - Deus te salve, Liliana,  à tua janela lá. 

2. - Deus te salve, Lionardo,  sentado no teu cavalo, 

3. qu'inda há pouco ouvi dizer  que tu que já eras casado. 

4. - Ainda não sou casado  mas 'tou para me casar; 

5. venho convidar Liliana  para ir ao mê jantar. 

6. - Entra, Lionardo, para dentro,  vamos ao jardim dançar; 

7. debaixo daquela arve  vamos ter onde jantar (?). 

8. Traga a minha mãe daí  esta taça de bom vinho; 

9. coitado quem nã tem amores  p'a le dar um mimozinho. 

10. - Que deitaste, Liliana,  neste copo de bom vinho, 

11. qu'ê tenho os arreios na mão,  não sinto o meu cavalinho? 

12. - Um bocado de veneno  para te tirar a vida, 

13. para conheceres mulher  como eu conheci marido. 

14. Como nã fica a minha gente  quando vier a saber: 

15. sua filha Liliana,   nem casada nem solteira. 

16. - Como nã fica a minha gente   quando vier a saber: 

17. o seu filho Lionardo   ao teu jardim veio morrer. 

 

 

 VM/196 Carvalho Rodrigues (1990) 215-216  

 

TIPO  A 

 

Versão da f. do Ferro, c. da Covilhã (Cova da Beira), d. de Castelo Branco. 

 

JULIANA E JORGE 

 

1. - Que tens tu, ó minha filha, que te matas com chorar? 

2. - Que hei-de eu ter, ó minha mãe?  O Jorge vai-se casar ... 

3. - Eu bem to dizia, filha.  Não quiseste acreditar 

4. Que as palavrinhas do Jorge  eram só pra te apanhar. 

5. - Não chore, minha mãe, não chore!  Nem meu pai que me criou! 

6. Eu hei-de enganar o Jorge  como ele a mim me enganou! 

7. Minha mãe, lá vem o Jorge   no seu cavalo amontado! 

8. - Boas tardes, ó Juliana!   Conta-me como tens passado! ... 

9. - Inda ontem me disseram   que te ias a casar ... 

10. - É verdade, ó Juliana,   eu te venho a convidar. 

11. - Espera aí, ó Jorge,  enquanto eu vou ao sobrado  

12. buscar um copo de vinho  que pra ti estava guardado 1. 

13. - Que deitaste tu no copo?   Que deitaste tu no vinho?  

14. Inda agora estava bom,  já não vejo o meu caminho ... 

15. E a minha mãe a julgar  que tinha o seu filho vivo ...  
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16. - Também a minha julgava   que te casavas comigo. 

17. Agora, nem tu nem eu,  nem a filha da rainha!... 

18. Tu vais pra debaixo da terra,  e eu cá fico solteirinha. 

19. Tenho tinta e papel,  e o selo, tudo na mão ...  

20. Para deitar no jornal  os falsos que os homens são. 

 
1 Ou: Espera aí, ó major, / Espera mais um bocado: / Vou-te dar um copo de vinho / Que pra ti 

tenho guardado. 

 

 

 VM/197 Carvalho Rodrigues (1990) 216-217 

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos 

 

TIPO  A 

 

Versão da f. do Ferro, c. da Covilhã (Cova da Beira), d. de Castelo Branco. 

 

JULIANA E D. JORGE 

 

1. - Que tens tu, ó Juliana?   Stás tão triste a imaginar!  

2. - Já cá tenho por notícia,  que D. Jorge 'stá pra casar ... 

3. - Bem to disse, ó Juliana,  não q'seste acreditar ... 

4. D. Jorge tinha por costume  toda a moça enganar. 

5. - Ó minha mãe, minha mãe,  não diga nada a meu pai!  

6. Eu bem sei que é mal feito ... O que passou já lá vai ... 

7. - Lá vem D. Jorge, lá vem, a cavalo no seu cavalo! 

8. Deixa-te estar minha filha,  não te dê nenhum abalo! 

9. - Bons dias, ó Juliana,  bons dias te venho dar!  

10. - Já cá tenho por notícia, D. Jorge,  te vais casar 1! 

11. - É verdade, ó Juliana,  é coa filha da rainha! 

12. Eu venho-te a convidar  pra ser's a minha madrinha. 

13. - 'Spera aí, ó D. Jorge, 'spera mais um bocadinho:  

14. Vou à sala de jantar buscar um copo de vinho. 

15. - Que me fizeste tu, Juliana, a este copinho de vinho?  

16. Inda agora estava bom,  e já não vejo o caminho ... 

17. Minha mãe está em casa,  pensa que tem o filho vivo ...  

18. - Também minha mãe julgou que te casavas comigo! ... 

 

1 Ou: Que tu te vais a casar. 

 

 

 VM/198 Carvalho Rodrigues (1990) 218  

 

TIPO  A 

 

Versão da f. do Ferro, c. da Covilhã (Cova da Beira) 

 

JULIANA E D. JORGE 

 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

217 

 

1. - Que tens tu, ó Juliana,  que 'stás tão triste a magicar 1?  

2. - Veio-me agora2 por notícia   que D. Jorge está pra 3 casar. 

3. - Bem te eu dizia Juliana,   tu não q'rias acreditar ...  

4. D. Jorge tinha por costume  toda a moça enganar 

5. - Já lá vem o D. Jorge  a cavalo num 4 cavalo. 

6. - Deixa-te estar, minha filha, não te dê nenhum abalo. 

7. - Bom-dia, ó Juliana!  Bom-dia te venho dar! 

8. - Veio-me agora a notícia  que D. Jorge está pra casar. 

9. - É verdade, ó Juliana,  com a filha da rainha!  

10. Inda te venho a pedir   pra tu seres a madrinha. 

11. - Espera aí, ó D. Jorge,  'spera aí um poucochinho,  

12. Que eu vou à sala de jantar  buscar um copo de vinho. 

13. Que deste tu, Juliana,  neste copinho de vinho?  

14. Inda agora estava bom e já não vejo o caminho ... 

15. Cuidava a minha mãezinha  que tinha o seu filho vivo … 

16. - Olha: também a minha cuidava  que tu casavas comigo! … 

 

1 Ou: imaginar. 

2 Ou: Já cá tenho.  

3 Ou: se vai. 

4 Ou: no seu. 

 

 

 VM/199 Carvalho Rodrigues (1990) 218-219 

 

TIPO  A 

 

Versão da f. da Peraboa, c. da Covilhã (Cova da Beira), d. de Castelo Branco. 

 

O MAJOR E JULIANA 

 

1. - Bom dia, ó Juliana, no teu jardim assentada!  

2. - Bom dia, senhor Major, no seu cavalo amontado! 

3. Já me vieram dizer que o Major se ia casar...  

4. - É verdade, ó Juliana,  já te venho a convidar. 

5. - Espera aí um bocadinho,  enquanto eu vou ao sobrado  

6. Buscar um copo de vinho,   que eu pra ti tenho guardado. 

7. - Que me deste, Juliana,  que me deste no teu vinho?  

8. Estava coa rédea na mão,  já não vejo o meu Russinho 1 

9. Minha mãe 'stá a julgar  que tem o seu filho vivo ... 

10. - Também a minha mãe julgava  que tu casavas comigo! ... 

11. Acaba, major, acaba,  acaba de desesperar! 

12. Que eu inda tenho dinheiro prà tua morte pagar! 

13. Venha tinta e papel, venha também o escrivão:  

14. Quero deitar ao jornal  os falsos que os homens são. 

 
1 Russinho deve entender-se como deturpação do termo castelhano «rocino», como se viu atrás 

em 19. - O Veneno de Moriana - Anotações - uma vez que há semelhança entre a estrofe 

castelhana e a nossa. 
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 VM/200 Carvalho Rodrigues (1990) 219-220  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos 

 

TIPO  A 

 

Versão da f. do Ferro, c. da Covilhã (Cova da Beira), d. de Castelo Branco. 

 

Ó JORGE, VOU ... 

 

1. - Olha lá, ó Goviana,  'Stás rouquinha com chorar?!  

2. De receber por notícia  que Jorge se ia a casar. 

3. - Olha lá, ó Jorge, vou ...  - Espera um bocadinho!  

4. -Vou daqui à minha sala  deitar-te um copo de vinho. 

5. - Olha lá, ó Goviana, que fizeste tu, ao vinho?  

6. Inda agora estava bom, e já não vejo o caminho ... 

7. Julgava a minha mãe que tinha o seu filho vivo! ...  

8. - Também a minha julgava que tu casavas comigo! ... 

9. - Se eu chegar a morrer,  enterra-me em terra sagrada: 

10. No jardim do teu peito - Se chegar a ser tua amada ... 

11. - Ao cimo um cravo roxo, ao fundo, letreiro sagrado,  

12. Pra que toda a gente saiba  Morreu Jorge envenenado. 

 

 

 VM/201 Carvalho Rodrigues (1990) 220  

 

TIPO  A 

 

Versão de Quintãs, Três Povos, f. Escarigo, c. Fundão, d. de Castelo Branco. 

 

D. JORGE E LUCIANA 

 

1. - Lá vem o Jorge, lá vem  no seu cavalo montado,  

2. Visitar a Luciana  no seu palácio sentada. 

3. - Já cá tenho por notícia  que tu te vais a casar!  

4. - É verdade, ó Luciana,  já te venho a convidar! 

5. - Espera aí, D. Jorge,  que vou em cima, ao sobrado,  

6. Buscar um copo de vinho,  que pra ti 'stava guardado. 

7. - Que fizeste tu ao vinho,  que já me está a fazer mal? 

8. - Suspira, D. Jorge, suspira,  e acaba de suspirar! 

9. - Inda a minha mãe julgará  que tem o seu filho vivo! 

10. - Também a minha mãe julgava  que tu casavas comigo! 
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 VM/202 Carvalho Rodrigues (1990) 220-221 

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos  

 

TIPO  A 

 

Versão da f. do Ferro, c. da Covilhã (Cova da Beira), d. de Castelo Branco. 

D. JORGE E JULIANA (OU JULIETA) 

1. Lá vai D. Jorge, lá vai,   - Ó ai!  No seu cavalo montado! 

2. Vai a ver a Juliana  Ai!   No seu palácio sentada. 

3. - Já cá tenho por noticia   - Ó ai!   Que já te vais a casar! 

4. - É verdade, ó Juliana,   Ai! Já te venho a convidar. 

5. - Espera aí, ó D. Jorge,  vou lá em cima ao sobrado,  

6. Buscar um copo de vinho que pra ti está guardado. 

7. - Que fizeste ao meu vinho  que já me está a fazer mal?  

8. - Suspira, D. Jorge, suspira,  suspira toma a suspirar! 

9. Inda tenho em minha casa  dinheiro pra te enterrar 1. 

10. - Lá julgava a minha mãe  que tinha o seu filho vivo! ...  

11. - Também a minha julgava  que eu casava contigo ... 

12. Tenho tinta e papel,  também tenho escrivão 

13. Para deitar ao jornal as bestas que os homens são. 

 
1 Estes últimos versos vieram da Boidobra, bem como os seguintes: Que fizestes tu, Julieta, / 

Que fizeste tu ao vinho? / Estou posto no meu cavalo / E não vejo o meu caminho. / Não te 

aflijas, (ó menjor! Não te estejas a afligir! 

 

 

 VM/203 Carvalho Rodrigues (1990) 221  

 

TIPO  A 

 

Versão da f. do Peso, c. da Covilhã (Cova da Beira), d. de Castelo Branco. 

 

O JORGE 

 

1. - Minha mãe, lá vem o Jorge  no seu cavalo montado!  

2. - Boas-tardes, Juliana! Conta-me o que é passado. 

3. -Inda ontem me disseram  que tu te ias a casar ...  

4. - É verdade, ó Juliana,  venho-te cá convidar. 

5. Venho-te cá convidar se quer's ser minha madrinha.  

6. É verdade, ó Juliana, com a filha da rainha. 

7. - Espera aí, ó Jorge, espera,  espera aí um bocadinho:  

8. Vou em baixo, à minha sala,  deitar-te um copo de vinho. 

9. - Que deitaste tu no copo?  Que deitaste tu no vinho?  

10. Inda agora estava bom e já não vejo o caminho ... 

11. Minha mãe há-de julgar  que tem o seu filho vivo ...  

12. - Também a minha julgava  que tu casavas comigo! 

13. - Se eu morrer, ó Juliana, enterra-me em campo sagrado,  

14. Que há-de lá passar quem diga: Morreu Jorge envenenado! 
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 VM/204 Carvalho Rodrigues (1990) 222 

 

TIPO  A 

 

Versão da Boidobra, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

O SENHOR MAJOR E JULIETA 

 

1. - Lá vem o senhor major 1  no seu cavalo montado!  

2. Ele vem pra me enganar, ele é que vem enganado! 

3. - Deus t' saúde, Julieta,  no teu palácio sentada!  

4. - Deus te saúde, major, no teu cavalo montado! 

5. Já cá tenho por notícia  que tu te vais a casar ...  

6. - E verdade, Julieta,  eu te venho a convidar. 

7. - Espera aí, meu major,  espera aí um bocado: 

8. Vou ver de um copo de vinho  que pra ti estava guardado. 

9. - Que deitaste tu no vinho?!...  Já me estou afligindo 

10. Inda agora o bebi,  e já não vejo o caminho ... 

11. - Venha o papel, venha a tinta,  venha também o escrivão,  

12. Que quero deitar no jornal os falsos que os homens são. 

 
1 Pop.: menjor 

 

 

 VM/205 Fontes (1990) 152  

 

TIPO  A 

 

Versão de Altares, Ilha Terceira, Açores. 

 

Cantado por Maria de Sales. Altares, 12 de Julho de 1977. 

 

1. - Juliana, estás tão triste, vejo-te sempre a chorar.  

2. - Minha mãe, ouvi dizer que o Jorge qu'ia casar. 

3. - É bem feito, minha filha, que eu bem te avisei  

4. que o Jorge que tinha jeito de qualquer moça enganar. 

5. - Minha mãe, aí vem o Jorge montado no seu caval'.  

6. - Boa tarde, Juliana, eu venho muito cansado. 

7. -Ó Jorge, ouvi dizer que tu que t'ias casar.  

8. - É verdade, Juliana, eu te venho convidar. 

9. - Ó Jorge, espera aí, que eu vou lá acima ao lagar  

10. buscar em cope de vinho que eu guardei para te dar. 

11. - Juliana, o que me deste naquele cope de vinh'?  

12. Tenho a vista turva, não vejo meu cavalinh'. 

13. Como a minha mãe julgava que tinha seu filho vivo! 

14. - Também minha mãe contava que tu casavas comigo. 

15. Não m'importa de morrer desde a hora em que eu nasci; 

16. Tenho pena de passar caminhos que eu nunca vi.  

17. Não m'importa de morrer nem d'ir para o frio chão; 

18. Tenho pena de deixar o meu cunhado João. 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

221 

 

19. Não m'importa de morrer nem d'ir para a terra fria;  

20. tenho pena de deixar a minha noiva Maria. 

 

 

 VM/206 Fontes (1990) 152-153  

 

TIPO  A 

 

Versão de Altares, Ilha Terceira, Açores. 

 

Recitado por Aurora da Ressurreição Costa. Altares, 11 de Julho de 1977. 

 

1. - Juliana, estás tão triste, vejo-te sempre a chorá.  

2. - Minha mãe, ouvi dizer qu'o Jorge s'ia casar. 

3. -É bem feito, minha filha, qu'ê bastante te avisava  

4. qu'o Jorge que tinha jeito de q'alquer moça enganá. 

5. - Minha mãe, aí vem o Jorge montado no sê cavalo.  

6. - Boas tardes, Juliana, eu venho muito cansado. 

7. - Ó Jorge, ouvi dizê que tu t'ias casar. 

8. - É verdade, Juliana, eu venho-te convidar.  

9. - Ó Jorge, espera aí, qu'ê vou lá acima ao lagar 

10. buscar um copo de vinho que guardei para te dar. 

11. - Juliana, o que me deste neste copinho de vinho? 

12. Tenho a vista escura, nã vejo o meu cavalinho. 

13. Minha mãe a esta hora julga que tem seu filho vivo. 

14. - Tam'ém minha mãe julgava de tu casasses comigo. 

15. - Juliana, os sinos tocam; quem seria que morreu? 

16. - Minha mãe, foi o Jorge, e quem o matou fui eu. 

 

 

 VM/207 Fontes (1990) 153 

 

TIPO  A 

 

Versão de Altares, Ilha Terceira, Açores. 

 

Cantado por Clara Costa [Pinheiro] com alguma ajuda de sua irmã, Filomena Augusta 

da Costa Fontes. Altares, 10 de Julho de 1977. 

 

1. - …………….. aí vem o Jorge montado no seu cavalo. 

2. -  Boa tarde, Juliana, eu venho muito cansado. 

3. - Ó Jorge, eu ouvi dizer que tu que t'ias casar. 

4. - É verdade, Juliana, eu venho-te convidar. 

5. Ó Jorge, tu vens cansado; espera um bocadinho, 

6. que eu vou lá cima ao lagar buscar um copo de vinho. 

7. - Juliana, ó que me destes naquele copo de vinho? 

8. Tenho a vista escura, nã vejo o meu cavalinho. 

9. A minha mãe que esperava o seu filho em casa vivo! 

10. - Também minha mãe esperava de tu casares comigo. 
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Variante: 8a v. coberta. O princípio do v. la não ficou gravado 

 

 

 VM/208 Fontes (1990) 153-154 

 

TIPO  A 

 

Versão de Altares, Ilha Terceira, Açores. 

 

Recitado por Deolinda Augusta da Costa. Altares, 13 de Julho de 1977. 

 

1. - Minha mãe, aí vem o Jorge montado no seu cavalo; 

2. minha mãe, ouvi dizê qu'ele 'tava p'ra se casar. 

3. - É verdade, minha filha, qu'ê te bem avisava. 

4. - Boa tarde, Juliana, que te venho visitar. 

5. - Ó D. Jorge, ouvi dizê que tu te vais casar. 

6. - É verdade, Juliana, qu'eu te venho convidar. 

7. - Espera aí, ó D. Jorge, que vou lá acima ao lagar 

8. buscar um copo de vinho qu'eu guardei para te dar. 

9. - Juliana, que me deste neste copinho de vinho? 

10. Tenho a minha vista escura, nã vejo o meu cavalinho. 

11. Esta hora minha mãe pensa em ter o seu filho vivo. 

12. - Tam'ém minha mãe pensava qu'ê que casava contigo. 

13. - Nã m'importo de morrer, nã m'enterro em terra fria; 

14. só quero que faças vesitas à minha noiva Maria. 

15. Nã m'importo de morrer nem m'enterra o frio chão; 

16. só quero que faças vesitas ao meu cunhado João. 

 
Portugal: TM 481-541; VRP 533-48. Brasil: Lopes, pp.230, 232-37; Romero 19-20. Galiza: 

CRPG 46. Castela: VN 53.1 (í-o). Catalunha: Milá 256 (á-o, á-a). Sefarditas: CMP Nl. 

Tradição antiga: V. CMP, II, 93: Qué me distes, Moriana, / qué me distes en el vino?; Moriana, 

Moriana, / qué me diste en este vino? 

 

 

 VM/209 Brunetto (1992) 20  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

Fragmento 

 

Versão de Vale de Espinho, c. de Valpaços, d. de Vila Real. 

 

João Junqueira, 64 anos, e Laurinda Gomes Pires, 57 anos - 13-2-1986. 

 

1. - Ih, ai, Apeia-te, ó cavaleiro – Oh,  Que te darei de merendare 

2. - Ih, ai, Que tens lá tu, ó Dona Augénia – Oh, De merenda pra me dare 

3. - Ih, ai, Apeia-te, ó cavaleiro – Oh,  Que te darei de merendare. 
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 VM/210 Brunetto (1992) 21  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

Fragmento 

 

Versão de São Pedro de Serracenos, c. de Bragança, d. de Bragança.  

 

Silvério Amaral Afonso, 73 anos. 16-8-1980. 

 

1. - Ai, oh, Apeia-te, ó cavaleiro – Oh,  Dera-te eu de merendare 

2. - Ih, ah, Que tens tu, ó Dona Ausénia – Guardadinho pra me dar. 

 

 

 VM/211 Café (1992) 13-15  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

VENENO DE MORIANA + NÃO ME ENTERREM EM SAGRADO 

 

TIPO  A 

 

Versão de Gouxaria, c. de Alcanena, d. de Santarém. 

 

JULIANA 

 

1. - O que tens oh! Juliana  andas tão trist’a chorari? 

2. - O que tenh’oh minha mãe,  o Jorge vai-s’a casar. 

3. - Q’na t’eu dizi’oh! filha,  nã qu’rias aquerditari, 

4. passadas c’o Jorge dava, era só p’ra t’enganar! 

5. - Dêxe lá oh! minha mãe,  e oh! meu pai que me criou, 

6. o Jorge também s’engana,  assim com’ele m’enganou. 

7. Lá vem o Jorg’abaixo no su cavalo montado: 

8. - Bom di’oh! Juliana,  diz-me como tens passado? 

9. - ‘Inda onte, óvi, dizeri,  que tu ias a casar… 

10. É verdade oh! Juliana,  eu te venho convidar. 

11. - Esper’aí um bocadinho,  enquant’eu vou ao sobrado, 

12. buscar um copo de vinho,  pr’a tu ires mais conservado. 

13. - E ó que deitastes no copo,  e ó que deitaste no vinho, 

14. qu’eu já tenh’a vista turva,  que já não vej’o caminho! 

15. ‘Cand’a minha mãe souberi,  que não tem seu filho vivo … 

16. - Também a minha julgava  que tu casavas comigo! 

17. - S’eu morrer oh! Juliana, não m’enterres em chão sagrado, 

18. enterra-m’ no teu jardim  ond’eu fui teu namorado. 

19. Põe-m’à cabeç’ a cruz de Cristo  e ós pés um cadeado 

20. p’ra quem aqui passar  dizer qu’eu morri envenenado. 

21. - Delicado é o fumo,  que pass’à telha dobrada, 

22. delicados os teus olhos,  que me trazem enganada. 

23. Delicado é o peixe  que faz a cama no lodo, 

24. delicados os teus olhos, que me prenderam de todo. 
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 VM/212 Marques (1992a) 53-54 [Marques (1992b) 308-310]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Marques (1992b) 308-310. Inclui a transcrição musical e 

comentário musicológico de Walter Brunetto, que omitimos. 

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado + Quem dever a honra 

alheia 

 

TIPO  A 

 

Versão de Santalha, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Maria Isabel Fernandes, 44 anos, 5.9.1987. Entrevistada anteriormente em 12-2-1986, 

altura em que fora ajudada a recordar o texto, nalguns pontos, por sua irmã Maria de 

Lurdes Fernandes, 51 anos (em 1986). NOTA: Adoptámos como texto base o de 1987 

recordado com maior facilidade e mais completo, 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana, que andas tão triste a chorar?  

2. - O D. Jorge, minha mãe, com outra vai casar. 

3. - Bem te avisei, minha filha, não me quiseste escutar,  

4. que o Jorge tem por hábito de as meninas enganar. 

5. - Já lá vem o meu D. Jorge montado no seu cavalo. 

6. - Como estás, ó Juliana? Como estás, como tens passado? 

7. – Hoje mesmo é que eu soube que andavas para te casar, 

8. - É verdade, Juliana, que te venho convidar. 

9. - Espera aí, ó meu D. Jorge, enquanto vou no meu sobrado,  

10. buscar um cálix de vinho que te tenho ali guardado. 

11. - Que deitaste, ó Juliana, a este cálix de vinho?  

12. Já estou turvo dos meus olhos, já não enxergo o caminho. 

13. - Não enxergas o caminho nem o há-des enxergar:  

14. tu comigo não casaste, com outra não vais casar. 

15. - A minha mãe 'inda pensa que tem o seu filho vivo! 

16. - Também a minha pensava que tu casavas comigo! 

17. - Vem comigo, Juliana, vem tratar de me enterrar,  

18. ao jardim do teu pai, ao mais fresco pinheiral. 

19. Ao cabo de nove dias, sai D. Jorge a passear. 

20. - Venho dar o bom conselho a quem o quiser tomar: 

21. a honra duma menina não se paga a zombar. 

22. Não se paga a zombar nem tão-pouco com fazenda, 

23. paga-se corpo com corpo, para que alma não pene. 

 
Variantes: 2a. ó m.; 3-4. omite, 4a o D. J.; 9b. m. cavalo (engano da informante, logo emendado 

como vai no texto); 10a. b.-te u.; 11a — A minha mãe.., (engano da informante, logo emendado 

como vai no texto); 13-14. omite, 15-16. surgem entre 18 e 19; 15b. omite o; 17a. c. o J.; 20. V. 

d. os bons conselhos a q. os q. t.; 22a. Nem s.; 22b. fazendas; 23 b. a minha a. 

NOTA: 14b. Segundo a informante, a versão de sua mãe, neste hemistíquio, dizia: outra não te 

há-de lograr. A lição que a informante agora adopta aprendeu-a, segundo explica, com pessoas 

da vizinha aldeia de Tuizelo, a quem ouviu cantar este romance durante um espectáculo de 

música tradicional realizado em Vinhais, no qual ela também participou 9. 

9 Note-se que a versão da mãe da informante, recolhida por Fontes, não inclui nem o verso em 

causa (v. 14) nem o v. 13, provavelmente devido a esquecimento da falecida D. Margarida no 
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acto da recolha. Não é, contudo, totalmente de afastar a hipótese de Maria Isabel Femandes 

poder estar equivocada e de tais versos nunca terem feito parte da versão de sua mãe, tendo-os 

ela aprendido totalmente (e não apenas a sua lição de hemistíquio 14b) com as referidas 

informantes de Tuizelo. 

 

 

 VM/213 Marques (1992a) 55 [Marques (1992b) 313-314) 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Marques (1992b) 313-314 

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado + Quem dever a honra 

alheia 

 

TIPO A 

 

Versão de Santalha, c. de Vinhais, d. de Bragança,  

 

Isilda da Conceição Fernandes, 63 anos. 5-9-1987. 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana, que andas tão triste a chorar? 

2. - O D. Jorge, ó minha mãe, ele com outra vai casar. 

3. - Eu já te disse, minha filha, já estou cheia de te avisar: 

4. D. Jorge tem por dote de as meninas enganar. 

5. Lá baixo vem o D. Jorge, no seu cavalo montado. 

6. - Como estás, ó Juliana, como vais e tens passado? 

7. - Hoje mesmo é que eu soube que andavas para te casar. 

8. - É verdade, Juliana, que eu te venho convidar,  

9. o casamento com Júlia já se vai a aproximar. 

10. - Espera aí, o meu bom D. Jorge, enquanto eu vou ao sobrado  

11. buscar um cálix de vinho que eu te tenho de guardado. 

12. - Que botaste, ó Juliana, a este cálix de vinho? 

13. Já estou turvo dos meus olhos, já não enxergo o caminho! 

14. A minha mãe ‘inda pensava que lhe tinha o seu filho vivo! 

15. - Também a minha pensava que tu casavas comigo! 

16. - Anda cá, ó Juliana, vem tratar de me enterrar, 

17. lá ao jardim do teu pai, ao mais fresco pinheiral. 

18. O funeral seguiu e ninguém mais nisto vai pensar. 

19. Saiu o pai cedo, foi dar volta ao pinheiral, 

20. encontrou o D. Jorge por ali a passear. 

21. Que faz aqui, ó D. Jorge, por aqui a passear, 

22. o corpo no Inferno a arder, a alma por aqui a penar? 

23. Porque a honra duma moça não se paga com zombar,  

24. paga-se corpo com corpo, na igreja a comungar. 

 
Variantes: 3a. - Não t.; 11a. trazer-te u.; 14-15. omite; 16 a. ó D. Jorge (engano da informante, 

logo emendado como vai no texto); 18 O f. saiu e se foi realizar; 18b. m. andava a... (hesitação 

da informante, que recomeça como vai no texto); 19. Ao outro dia cedo, o pai saiu de passeio o 

D. Jorge a encontrar: a alma n. (engano da informante, logo emendado como vai no texto). 

NOTA: Os vv 18-19 foram recordados com dificuldade, através de várias tentativas (cfr. lista 

das variantes). Quis-nos mesmo parecer que, mais do que propriamente recordar algo esquecido, 
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a informante tentava, isso sim, compor dois versos que preenchessem uma lacuna da sua 

memória. 

 

 

 VM/214 Marques (1992a) 58 [Marques (1992b) 320]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Marques (1992b) 320 

 

TIPO A 

 

Versão de Esmolfe, c. de Penalva do Castelo, d. de Viseu. 

 

Assucena, 54 anos.  

 

1. - Que fizestes tu, ó Júlia, que deitaste tu no vinho? 

2. ‘Ind' ò agora bebi já não enxergo o caminho. 

3. - Venha a tinta e o papel, venha também o escrivão 

4. e eu hei-de deixar escrito a prenda que os homens são. 

5. -Que andas a fazer, ó Jorge, no jardim a passear? 

6. Ando a dar bons conselhos a quem os quiser tomar. 

 

 

 VM/215 Marques (1992a) 58 [Marques (1992b) 320-321]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Marques (1992b) 320-321 

 

TIPO A  
 

Versão de Esmolfe, c. de Penalva do Castelo, d. de Viseu. 

 

José da Vila Almeida Matos, 51 anos.  

 

1. - Que fizestes tu, ó Júlia, que deitastes tu no vinho? 

2. 'Ind'ò agora bebi já não enxergo o caminho. 

3. Já não enxergo o caminho, já não enxergo o cavalo.  

4. Deus te salve linda Júlia, teu corpinho delicado. 

5. Venha tinta e o papel, venha também o escrivão, 

6. hei-de o deixar escrito e a prenda que os homens são. 

7. Que andas a fazer, ó Júlia, no jardim a passear? 

8. - Ando a dar bons conselhos a quem nos quiser tomar. 

 

 

 VM/216 Marques (1992a) 58 [Marques (1992b) 321]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Marques (1992b) 321 

 

Veneno de Moriana +Quem dever a honra alheia 

 

TIPO A  
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Versão de Coutos, c. de Penalva do Castelo, d. de Viseu. 

 

Aurora de Jesus Lopes, 63 anos.  

 

1. - Que fizeste a teu vinho, que deitastes no teu copo  

2. e eu 'inda agora o bebi já não enxergo o caminho? 

3. Já não enxergo o caminho, já não enxergo o portal. 

4. Boa noite, ó Juliana, eu cá vou p'ra Portugal. 

5. E a honra de uma donzela não se paga com jantar,  

6. paga-se corpo com corpo para alma não penar. 

 

 

 VM/217 Marques (1992a) 64-64 [Marques (1992b) 312] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Marques (1992b) 312.  Inclui notação musical, que 

omitimos. 

 

TIPO A (Fragmento) 

 

Versão de Tuizelo, c. de Vinhais, d. de Bragança.  

 

M ar i a  C ân d i d a  Nunes, 44 anos. 1-9-1980. 

 

1. - Tu que tens ó Juliana  passas a vida a chorar. 

2. - Que hei-de ter, ó minha mãe  o Jorge vai-se casar. 

 

 

 VM/218 Marques (1992a) 69 [Marques (1992b) 332]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Marques (1992b) 332 

 

Fragmento 

 

Versão de Eiró, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Arminda do Nascimento. 74 anos, 12-2-1982. Recolha, inédita, de J. J. Dias Marques. 

 

1. - Morre, morre, cavaleiro, e acaba de expirar, 

2. que eu ‘inda tenho dinheiro para a tua morte pagar! 

 

 

 VM/219 Marques (1992a) 69 [Marques (1992b) 332]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Marques (1992b) 332 

 

Fragmento 

 

Versão de Espinhoso, c. de Vinhais, d. de Bragança. 
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Olivia do Nascimento Gomes, 63 anos, 16-8-1982. Recolha, inédita, de J.J. Dias 

Marques. 

 

1. - Meus filhos ficam sem pai, minha mulher sem marido!  

2. - Mas também a D. Augénia fica c' o crédito [i.e. a honra] perdido! 

 

 

 VM/220 Marques (1992a) 70 [Marques (1992b) 333]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Marques (1992b) 333 

 

Fragmento 

 

Versão de Algoso, c. de Vimioso, d. de Bragança.  

 

Clementina da Anunciação Afonso, 52 anos, 10-2-1986. Recolha, inédita, de J.J. Dias 

Marques. 

 

[Fala ele] 

 

1. - Venha papel, venha tinta, venha quem saiba escrever, 

eu quero deixar escrito o que faz o bem-querer. 

 

[Ao que ela reage:] 

 

2. -Venha papel, venha tinta, venha o tabelião, 

3. eu quero deixar escrito o pago que os homens dão. 

 

 

 VM/221 Marques (1992a) 70 [Marques (1992b) 333 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Marques (1992b) 333 

 

Fragmento 

 

Versão de Tuizelo, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Olímpia Justa Afonso, 61 anos, 17-8-1982. Recolha, inédita, de J. J. Dias Marques. 

 

1. - Venha papel, venha tinta, venha quem saiba escrever, 

2. venha também minha mãe, se me quiser ver morrer.  

3. - Venha papel, venha tinta, venha também o escrivão, 

4. que eu quero deixar escrito o pago que as mulheres dão. 
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 VM/222 A. Sousa/D. Sousa/F. Oliveira (1993) 47-48 

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado + Quem dever a honra 

alheia 

 

TIPO A 

 

Versão da Madeira. 

 

BELIANA 

 

1. Deus te salve, Beliana! Como é que tens passado?  

2. - Deus te salve, ó Dom António, em teu cavalo montado  

3. Já me vieram dezere que Dom António é casado 

4. Quem lhe veio dezer isso, falou-lhe muita verdade 

5. Qu'ainda nã t’ou casado, mas já t’ou apregoado  

6. Mande convidar Beliana p'a seres madrinha da noiva  

7. Seres madrinha da noiva e d'ires com ela jantare  

8. - Espera lá, Dom António, espera um poucachinho  

9. Vou ao jardim do meu mano, vou-t'apanhar um raminho  

10. Aqui tens, ó Dom António, este cope de bom vinho  

11. Da parreira do meu pai, da pipa do melhor vinho  

12. E este rame de flores para passares o caminho  

13. - Que me destes, Beliana, neste cálix de bom vinho? 

14. 'Tou c'as arrédeas na mão, não enxergo o meu burrinho  

15. Quem me dirá minha mãe o seu filhe que está morto?  

16. - Eu mesma, eu lhe direi. Nem és p'ra mim, nem p'ra outro  

17. - Quem me dirá minha mãe o seu filhe que morreu?  

18. - Eu meme lhe direi que quem o matou fui eu 

19. - S'eu morrer à tua porta, enterra-m'em no jardim 

20. P'a cand'andares passeande sempre rezande por mim  

21. Andava a Beliana no jardim a passeare 

22. C'as suas contas na mão, por Dom António a rezare  

23. Ao cabo dum ano e um dia, Dom António veio falare 

24. - Tu nã rezes mais por mim, qu'eu nã fui p'a bom lugar  

25. Eu venho do outro mundo, Beliana, te falare 

26. Quem dever a honra alheia, que à trate de pagare 

27. Não se paga com dinheiro, nem tão-pouque com fazenda  

28. Paga-se corpo com corpo, p'a qu'a su'alma não pena  

29. P'a qu'a su'alma não pena, com'a minha está a penare  

30. Todo dia acarto lenha, à noite vou-a queimare 

 

 

VM/223 Armistead/Fontes (1993-1994) 55-56 

 

TIPO A 

 

Versão de Fenais, Ilha Graciosa, Açores. 

 

Transmitido por Francelina Cordeiro a Maria Antonina Reis. 
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1.- Que tens, óh Juliana,  que vens tão triste a chorar? 

2.- Minha mãe, ouvi(u) dizer,  que o Jorge se vai casar. 

3.- Eu bem te dizia, filha,  e não me quizeste acreditar, 

4.que os olhos que o Jorge tinha  eram de muitas de enganar. 

5.Aí vem o Sr. Jorge,   no seu cavalo montado: 

6.- Boa tarde, óh Julian[a],   tu como tens passado? 

7.- Eu te dou os meus parabéns, que estas proximo [a] casar. 

8.- É verdade, óh Juliana,  para isso te venho convidar. 

9.- Espera aí um estante,  que eu vou lá cima ao sobrado, 

10.buscar um copo de vinho,   que para ti tenho guardado. 

11.- Volt[a] atrás, óh Juliana,  que me deitaste no vinho? 

12.Tenho a minha vista escura,  ja não sigo o meu destino. 

13.Mal sabe minha mãe,  para pouco tem o seu filho vivo. 

14.-Também [a] minha pensava  que casavas comigo.  

15.Já morreu o Sr. Jorge,   já morreu, já se enterrou. 

16.Ele não quiz casar comigo,   nem com outra não casou. 

17.Já morreu o Sr. Jorge,  já morreu, vai-se enterrar. 

18.Ele não quiz casar comigo,  com outra não vai casar. 

19.Torradas e mais torradas,  por cima café, limão: 

20.Já morreu o Sr. Jorge,  vai dentro no caixão. 

In v. 6a, the MS reads: Juliano and in v. 11a: Volto. 

 

 

 VM/224 Armistead/Fontes (1993-1994) 56  

 

TIPO A 

 

Versão de Santa Cruz, Ilha Graciosa, Açores. 

 

Em manuscrito que pertenceu a Clorinda Fernanda Teles, datando provavelmente de 

1930 ou dos anos 40. 

 

O CAVALEIRO E A JUSZIANA 

1. - Boa tarde, Jusziana, debacho dessa amoreira. 

2. - Boa tarde, cavaleiro,  no seu cavalo sentado. 

3. Eu já hoje houvi dizer,  que istavas para cazar. 

4. - É verdade, Jusziana;  quem te disse falou verdade. 

5. Hoje mesmo é que é o dia; eu te venho convidar. 

6. - Pois desapeia, cavaleiro,  que te quero ir brindar. 

7. - Que fizeste, Jusziana?   Que deitaste neste vinho? 

8. Que eu istou com as redias na mão  e não atino o caminho. 

9. Ainda meu pai pençava  que tinha o seu filho vivo. 

10.-Tambem minha mãe pençava que eras o meu marido. 

11.Andai, senhora mãe, vinde ver;  o tal homem já é morto. 

12.Aquele que me roubou  o meu delicado corpo. 
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13.- Filha, que fouste fazer?  Vás prá cadeia penar. 

14.- Não me emporta di murrer, nem ir prá cadeia penar,  

15.Mas foi só pr[á] galantinha  com ele se não gosar. 

In v. 15a, the MS reads: pró. 

 

 

 VM/225 Coelho Martins/Andrade (1994) 69-70  

 

N/NOTA: Edita em quadras, com o último verso de cada uma bisado. Inclui notação 

musical, que omitimos. 

 

TIPO A 

 

Versão da Romeira, c. de Santarém, d. de Santarém. 

 

JORGE E JULIANA 

 

1. - O que tens minha filha  andas tão triste a chorar 

2. - Eu choro minha mãe eu choro  o Jorge vai-se casar 

3. - Quando eu te dizia ó filha,  não queiras acreditar 

4. Todos os passos que ele dava  era só para te enganar 

5. - Ó meu pai ó minha mãe  minha mãe que me criou 

6. O Jorge também se engana  assim como ele me enganou 

7. Ó minha mãe lá vem o Jorge  no seu cavalo montado 

8. - Boa tarde ó Juliana  diz-me como tens passado 

9. - Ainda ontem me disseram  que tu te vais a casar 

10. - É verdade ó Juliana  eu te venho convidar 

11. - Espera aí um bocado  enquanto eu vou ao sobrado 

12. Buscar um copo de vinho  para ti está reservado 

13. - O que puseste no copo  o que me deste a beber 

14. Tenho as rédeas na mão  mas já não as chego a ver 

15. O que puseste no copo  o que puseste no vinho 

16. Tenho a minha vista turva  já não vejo o caminho 

17. Quando minha mãe souber  já não tem seu filho vivo 

18. - Também a minha pensava  que tu casavas comigo. 

19. Agora vou p’ra cadeia  agora vou p´ra prisão 

20. Só a pena que me resta  é o anel da tua mão. 

21. Adeus, adeus, adeus  que o adeus já se acabou 

22. Agora nem tu nem eu  nem a outra se gozou. 

23. Torradas novas torradas  a faca corta o limão 

24. Isto foi acontecido  entre Jorge e Juliana. 

 

 

 VM/226 Lacerda (1994) 34-35 

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado + Quem dever a honra 

alheia 

 

TIPO A+B 
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Versão de Porto Santo, Madeira. 

 

BOMBÓNIO (?) 

 

1. - Deus te salve a ti, Bombónio,  em cima do teu cavalo. 

2. - Deus te salve, a ti, Boliana,  em cima do teu estrado. 

3. - Já me vieram dizer, Bombónio,  que eras casado. 

4. - Quem te disse não mentiu, falou a pura verdade; 

5. hoje será o meu dia,  eu te venho convidar. 

6. Serás madrinha da noiva,  com ela à mesa jantar. 

7. Boliana, como amiga,  depressa se levantou, 

8. foi ao jardim de seu pai  uma rosa lhe apanhou 

9. foi do resalgar mais fino 

10. levou-a para o seu quarto  deitou-a à taça do vinho 

11. - Toma lá isto, Bombónio,  para ajuda do caminho. 

       ---------- 

12. - O que me deste, Boliana, dentro do copo de vinho? … 

13. Estou de rédea na mão,  não posso seguir caminho!  … 

14. Mal julgará minha mãe  não ter hoje o filho vivo! 

15. - Também a minha julgava,  que serias meu marido! 

16. - Trata já, ó Boliana,  trata já de me enterrar; 

17. Ao lado da tua campa,  por baixo do teu altar. 

      --------- 

18. Boliana como amiga,  vai sempre à campa rezar; 

19. Mas ao cabo de oito dias  vê Bombónio a passear… 

20. - Que fazes aí, Bombónio,  no jardim a passear? 

21. - Eu venho dizer ao mundo,  ao mundo venho avisar, 

22. Que quem deve a honra alheia,  que a trate de pagar. 

23. - Não se paga com dinheiro,  nem tão pouco co’o falar. 

24. Paga-se o corpo co’o corpo. 

25. - Eu ando aqui a pagar,  p’ra que minha alma não pene! 

26. Mas muito anda a penar!... 

27. De dia acarreto lenha,   para de noite queimar. 

28. Mas se devo a honra a sete, como me hei-de salvar? 

 

 

 VM/227 Cruz (1995) 182  

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado  

 

TIPO A 

 

Versão de Aranhas, c. de Penamacor, d. de Castelo Branco. 

 

Cantada por Maria da Luz, 24 anos, no dia 14/7/1985. 

 

1. - Que tens tu, á minha filha, que vens tão triste a chorar? 

2. - Não é nada, minha mãe, é Jorge que se vai casar.  

3. - Eu bem te dezia, filha, não querias aquerditar, 
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4. As palavrinhas do Jorge eram só para t'enganar. 

5. - Não chore, minha mãe, não chore, nem meu pai que me criou, 

6. Qu' eu hei d'enganar o Jorge como ele m'enganou.  

7. Lá vem Jorge, lá vem Jorge, no seu cavalo montado. 

8. - Bom dia, á Julieta, como por cá tens passado?  

9. - Já cá tenho por notícia que tu ti vás a casar, 

10. - É verdade, ó Julieta, já te venho a convidar, 

11. Já te venho a convidar para seres minha madrinha, 

12. Para comeres um bom jantar, ao meu lado assentadinha. 

13. Ao meu lado assentadinha, sentadinha ao meu lado, 

14. Para comeres um bom jantar no dia do meu noivado, 

15. - Eu vou, senhor Jorge, espera, enquanto eu subo ò sobrado, 

16. Buscar um copo de vinho para ti estava guardado.  

17. - Que fizestes tu ò copo que fizestes tu ò vinho, 

18. Ind' agora estava bom, eu já não vejo o caminho.  

19. Quando minha mãe pensava que tinh'à seu filho vivo. 

20. Também a minha pensava que tu casavas comigo.  

21. - Se eu morrer, ó Julieta, enterra-m'em terra sagrada, 

22. Ao fundo do teu jardim, onde fostes minha amada.  

23. Além 'stá um lírio branco ò pé de outro encarnado, 

24. Para quem passar que leia "morreu Jorge envenenado."  

25. - Que toque é aquele, é um toque tão sagrado? 

26. - É o toque do Jorge que morreu envenenado.  

27. - Onde vais, á Julieta, que vais tão triste a chorar? 

28. - Vou ao enterro do Jorge, 'stão os sinos a tocar. 

 

 

 VM/228 Cruz (1995) 183  

 

TIPO A 

 

Versão de Monfortinho, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco. 

 

Cantada em grupo por Isabel Pires, 72 anos, Encarnação da Conceição Luzia, 51 anos, 

Ana Maria, 79 anos, Elvira Maria José, 57 anos, Catarina Antunes Fernandes, 45 anos, 

no dia 19/8/1986.  

 

1. Lá vem o dom Jorge, no seu cavalo montado. 

2. - Boa tarde, ó Julieta, atão como tens passado? 

3. Há muito que te não vejo, bastante me tens lembrado, 

4. - Já cá tenho por notícias que já te vais a casar. 

5. - É verdade, ó Julieta, já te venho a convidare. 

6. 'Spera aí um bucadinho, qu'eu vou ali ò sobrado, 

7. Vou 'scar-t'um copo de vinho que te tenho ali guardado. 

8. - Que fizestes tu ò copo, que deitastes tu no vinho? 

9. S'inda agora 'stava bom, já não vejo o cavalinho. 

10. - Se morreres nesta hora descansa que vás p'rà sombra, 

11. Ò tu ti casas comigo, ò pagas a minha honra. 

 
Variantes: 4A: já me deram por notícias; 6h: qu'eu vou lá inxim’ó sobrado. 
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 VM/229 Cruz (1995) 183-184  

 

TIPO A 

 

Versão de Idanha-a-Velha, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco. 

 

Cantada em grupo por Maria da Graça, 46 anos, Gracinda Gueiro, 35 anos, Maria 

Amélia, 33 anos, Maria Isabel dos Santos Proença, 68 anos, Maria Isabel, 54 anos, no 

dia 20/8/1986.  

 

1. - Eu bem to dizia, ó filha, não qu’rias acreditari, 

2. Os passos qu'o Jorge dava era só p'ra t'enganari. 

3. - Não chore, minha mãe, não chori, nem mê pai que me criou, 

4. O Jorge também s'ingana com'ele a mim m'enganou.  

5. Minha mãe, lá vem o Jorge no seu cavalo montado, 

6. - Boa tarde, ó Juliana, conta-m'o que tens passado. 

7. - O que eu tenho passado já to vou-u a contari, 

8. 'Inda ontem me disseram que te ias a casari. 

9. - É verdade, ó Juliana, é verdade que me vou casari. 

10. Venho-t’a convidari p’ra ass’stires ò meu jantari. 

11. Eu vou-m'agora a casari com a filha da rainha, 

12. Eu venho-t'a convidari para ser's minha madrinha. 

13. - Eu vou, Jorge, eu vou, 'spera aí um bocadinho, 

14. Enquant'eu vou ó mê quarto buscar-t'um copo de vinho. 

15. - Que deitastes tu no copo, que deitastes tu no vinho?  

16. Inda'agora 'stava bom e já não vejo o caminho, 

17. Mal dissera minha mãe que tinha o seu filho vivo, 

18. - Também a minha dizia que vinhas casar comigo, 

19. - No meio do teu jardim quero ser eu enterrado, 

20. Com um letreiro que diga "morreu Jorge envenenado." 

 
Variantes: 19-21: No cemitério / 'stá um letreiro encarnado, //…………../ foi alguém qu'o lá 

colocou, // Para quem passar que leia / "foi Juliana que o matou." 

 

 

 VM/230 Cruz (1995) 184  

 

TIPO A 

 

Versão de Alcafozes, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco.  

 

Recitada por Ludovina Rolo, 70 anos, no dia 20/8/1988. 

 

1. - Minha mãe, lá vem o Jorge no sê caval'amontado. 

2. - Adês, ó Juliana, adês como tens passado?  

3. - Já me vieram a dezer que se ia a casare. 

4. - É verdade, ó Juliana, venho-t'aqui a convidare. 

5. - Eu vou, Jorge, 'spera aí um bocadinho, 

6. Qu'eu vou ò mê quarto busquer-t'um copo de vinho. 
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Foi busquer um copo de vinho, dou-lo, e começou logo a arrebolari... 

 

7. - Que detestes tu no copo, que detestes tu no vinho, 

8. Qu’inda agora vinha bom já no vejo o caminho? 

9. ………………………………………… 

10. - Também a minha mãe dezia que tu casavas c'migo,  

11. À porta do cemitério 'stá um letrêr'encarnado, 

12. P'ra quem passar qu’o leia: "morreu Jorge envenenado." 

 

Só sei isto... 

 

 

 VM/231 Cruz (1995) 185  

 

TIPO A 

 

Versão da freg. da Orca, c. do Fundão , d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Ana Marques Carrondo, 64 anos, no dia 23/7/1989. 

 

1. - Bons dias, ó Lusitana, no teu palaixo assentado. 

2. - Bons dias, ó dom Jorge, no seu cavalo a cavalo. 

3. Eu já tenho por notícia que dom Jorge se vai a casar. 

4. - É verdade, ó Lusitana, eu a venho a convidar.  

5. - 'Spera aí, ó D. Jorge, até descer ò sobrado, 

6. Vou buscar um copo de vinho que p'ra si está guardado. 

7. - Que fezeste ò teu vinho, que me 'stá a agoniare? 

8. - Acaba dom Jorge, acaba, acaba de suspirar. 

9. - Cando a minha mãe julgava que tinha o sê filho vivo... 

10. - Também a minha julgava que tu casavas comigo. 

11. Venha tinta e papel, venha tamém tabalião, 

12. Para dar ò jornal as bestas qu’os homens são. 

 

 

 VM/232 Cruz (1995) 185  

 

TIPO A 

 

Versão de Martianas, freg. de Orca, c. do Fundão, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Maria de Jesus Pereira, 76 anos, em, no dia 23/7/1989.  

 

1. - Bons dias, ó Lusitana, no teu palácio assentado.  

2. - Bons dias, ó dom Diogo, no seu cavalo a cavalo, 

3. Já tenho por notícia que dom Diogo se vai a casar 

4. - É verdade, ó Lusitânia, eu te venho a convidar. 

5. 'Spera aí, espera aí, espera aí mais um bocadinho, 

6. Vou buscar um copo de vinho que p'ra ti estava guardado. 

7. - Que dêtastes tu no copo, que dêtastes tu no vinho,  

8. Inda agora estava bom, já no vejo o caminho? 
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9. Que deitastes tu no copo que me 'stá a agoniar? 

10. - Acaba, dom Jorge, acaba, acaba de suspirar. 

11. - Quando a minha mãe julgava que tinha o seu filho vivo. 

12. - Também a minha julgava que tu casavas comigo. 

 

Foi atão quando mandou vir o papel. 

  

 

 VM/233 Cruz (1995) 186  

 

TIPO A 

 

Versão de Monforte da Beira, c. de Castelo Branco,  d. de Castelo Branco. 

 

Cantada por Maria da Purificação Ribeiro Goulão, 44 anos, no dia 24/8/1989.  

 

1. - Minha mãe, lá vem o Jorge, no seu cavalo amontado. 

2. - Bom dia, ó Juliana, bom dia te venho dare, 

3. Olha lá, à Juliana, 'stás rouquinha com chorar. 

4. - Eu ouvi dizer, ó Jorge, que tu ias a casar. 

5. - É verdade, Juliana, com a filha da rainha, 

6. Eu venho-te a convidar para seres minha madrinha. 

7. - Eu vou, ó Jorge, eu vou, 'spera aí um bocadinho, 

8. Eu vou lá em cima à sala buscar-te um copo de vinho. 

9. - Olha lá, ó Juliana, que fizestes tu ò vinho? 

10. Eu já tenho a vista turva, eu já não vejo o caminho. 

11. Minha mãe há de julgar que tem o seu filho vivo. 

12. - Também a minha mãe julgava que tu casavas comigo. 

 

 

 VM/234 Loddo (1995) 117-118  

 

TIPO A+B 

 

Versão de Vila Chã de Braciosa (Bila Chana de Barceosa), c. de Miranda do Douro, d. 

de Bragança. 

 

Cantado por  Ermínia de Almeida Garrido, 72 anos. 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana, ai, ai, passas a vida a chorar(i)? 

2. - Tenho ouviste dezer que Don Jorge vai casar(i).  

3. - Já ali vem o senhor Jorge, ai, ai, no seu cavalo montado. 

4. - Deixa-te star Juliana no teu camário sentado. (bis) 

5. - Já hoije tive por notícias, ai, ai, que tu t'ías a casar(i) (bis) 

6. - Certo é, ó Juliana que eu te venho falar(i). (bis) 

7. - E apeia o teu cabalo, ai, ai, que te quero dar de merendar(i)  

8. Se tenho um copo de vinho, ai, para te dar a porbar(i). (bis) 

9. - Ó Juliana, ó Juliana, ai, ai, que é qu'l fizeste ao teu vinho?  

10. S'inda agora o bevi já não enchergo o caminho. (bis) 

11. - Deitei-lhe cobrinhas vivas, ai, ai, peixinhos de andar no mar(i)  
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12. Deitei-lhe sangue de lagarto, ai, era lagarto real. 

13. - Quanto minha mãe pensava, ai, ai, que tinha o seu filho vivo! 

14. -Tanvém a minha pensava que tu casavas comigo. 

15. E expiras, Don Jorge, expiras, ai, ai, acava de expirar(i) 

16. Que eu inda tenho dinheiro p'ra tua morte pagar(i). 

 

 

 VM/235 Loddo (1995) 80-81  

 

TIPO B 

 

Versão de São Martinho (San Martino), c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Cantado por Arminda da Conceição Fernandes, 71 anos. 

 

ALTO, ALTO, CAVALEIRO. 

 

1. - Alto, alto, cavaleiro! Que havemos de merendar. 

2. - Tu que tem, ó Dona Augénia, tu que tens para me dar? 

3. - Ai, tenho vinho de sete anos guardado para te dar. 

4. - Eu não quero Dona Augénia para mim tanto guardar. 

5. Ai, vai buscar um copo dele que o havemos de provar.  

6. Ai, logo assim que o bebeu empeçou-se a agoniar. 

7. - Que me daste Dona Augénia que a mim me fez tanto mal ? 

8. - Dei-te sangue d'uma cobra envolto com rezelgar. 

9. Já que me enganaste a mim outra não has-de enganar.  

10. - Ai, meus filhinhos sem pai e minha mulher sem marido. 

11. - Ai, não sabias cavaleiro que tinhas prometido. 

12. Palabras de casamento não casaste comigo.  

 

 

 VM/236 M.A.Vilhena (1995) 109  

 

Veneno de Moriana + Não me enterrem em sagrado 

 

TIPO A 
 
Versão de Moita do Grilo, c. de Proença-a-Nova, d. de Castelo Branco.  
 
Recitado por Maria do Rosário, 67 anos.  

VENENO DE VERDIANA 

 

1. - Boa tarde, ó Verdiana, no teu quintal assentada,  

2. eu venho-te a convidar para o dia do meu noivado. 

3. - Pois sim, António, eu vou, espera aí um bocadinho;  

4. vou aqui à minha sala buscar-te um copo de vinho. 

5. - Que fizeste, ó Verdiana, a este copo de vinho?  

6. Tenho o meu cavalo à rédea, não posso seguir o caminho.  

7. A minha mãe há-de julgar que tem o seu filho vivo. 
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8. - Também a minha julgava que tu casavas comigo. 

9. Se eu morrer, ó Verdiana, não me enterrem em terra sagrada,  

10. enterrem-me no teu quintal, onde nós nos namorávamos. 

 

 

 VM/237 M.A.Vilhena (1995) 109-110 

 

TIPO A 
 
Versão de Vale da Mua, c. de Proença-a-Nova, d. de Castelo Branco.  
 
Recitado por Júlia Dias, 78 anos.  

O VENENO DE VERDIANA 

1. - Bons-dias, ó Verdiana; bons-dias te venho dar;  

2. eu venho-te a convidar para o dia de meu noivado.  

3. - Sim, António, eu vou; espera um bocadinho, 

4. que eu vou à minha sala buscar-te um copo de vinho. 

5. - Que fizeste, ó Verdiana, a este copo de vinho?  

6. Tenho o meu cavalo à rédea e o meu corpo a tremer:  

7. não sou capaz de seguir o caminho. 

8. - Já que m'eu não gozei de ti, não havia de outra gozar-te.  

 

      (Ele morreu)i. 

 

A informadora não se lembra do resto 

 

 

 VM/238 M.A.Vilhena (1995) 110  

 

TIPO A 
 
Versão d Alvito, c. de Proença-a-Nova, d. de Castelo Branco.  
 
Cantado por Hermínia Bandeiras. 

VENENO DE VERDIANA 

 

1. Lá em baixo vem Dom Jorge, ó ai, no seu cavalo montado;  

2. ele vem p'ra m'enganar ó ai, ele é que vem enganado. 

3. - Bom-dia, ó Juliana, ó ai, no seu palácio sentada. 

4. - Bom-dia, também Dom Jorge, ó ai, no seu cavalo montado;  

5. Já cá veio a notícia, ó ai, que andas para te casar. 

6. - É verdade, ó Juliana, ó ai, aqui te venho a convidar.  

7. - Anda daí, ó Dom Jorge, ó ai, anda daí ao sobrado,  

8. beber um cálice de vinho, ó ai, que p'ra ti estava guardado.  

9. - Que fizeste ao teu vinho? ó ai, que me está fazendo mal,  

10. inda agora o bebi, ó ai, já me estou a agoniar.  

11. Se a minha mãe lá pensara, ó ai, que tinha o seu filho vivo. 

12. - Também a minha pensava, ó ai, que tu casavas comigo.  
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13. - Acaba, Dom Jorge, acaba, ó ai, acaba de suspirar, 

14. que eu ainda tenho dinheiro, ó ai, para a tua morte pagar. 

15. - Venha o papel, venha a tinta, ó ai, venha também o escrivão,  

16. Para deitar aos jornais, ó ai, a besta que os homens são. 

 

 

 VM/239 Rebelo (1995) 185 

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. Os versos são todos bisados. 

 

TIPO A 

 

Versão de Felgueiras, c. de Moncorvo, d. de Bragança. 

 

A MÃE DO JORGE 

 

1. A mãe do Jorge, ai, ai, no seu cavalo montada: 

2. - Deus te salve, ó Juliana, ai no teu praíso (1) sentada!  

3. - Chegou-me agora a notícia, ai, ai, que te ias a casar.  

4. - De certo, ó Juliana, ai aqui te venho rogar. 

5. - ‘Spera aí um bocadinho, ai, ai, que eu desço ao meu sobrado, 

6. buscar-te um copo de vinho, ai, que ali to tinha guardado. 

7. - que fizeste ao teu vinho, ai, ai, que me “fizo” tanto mal? 

8. ‘Inda o agora bebi, ai, já me ‘stou a agoniar. 

9. - Agonia-te, agonia-te, ai, ai, acaba de respirar; 

10. eu ‘inda tenho dinheiro, ai, p’rá tua morte pagar. 

11. - Quando a minha mãe pensava, ai, ai, que tinha o seu filho vivo; 

12. - Também a minha julgava, ai, que tu casavas comigo. 

13. Venha papel, venha tinta, ai, ai, venha também o escrivão: 

14. Eu quero deixar escrito, ai, o pago que as mulheres dão. 

 
(1) Contracção de paraíso. 

 

 

 VM/240 Xarabanda (1995) 24 

 

TIPO A 

 

Versão de Achada de Cima – Gaula, Madeira. 

 

Recitado por Maria Vieira Poita, no dia 1/04/90. 

 

2. - Deus nos salve, Dom António, no seu burrinho montado. 

3. 'Inda há pouco me disser' que Dom Antóni' era casado.  

4. - Casado 'inda não estou mas novo estado vou tomare, 

5. Se queres ser madrinha da noiva ela te manda falare. 

6. - Demore-se, ó Dom António, demore-s' um poucachinho, 

7. Que eu vou ir à minha sala buscar um cálix de vinho. 

8. - Que me destes, Moliana, neste copinho de vinho? 

9. Ê tenh' as rédeas na mão e não enxerg' o cavalinho.  
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10. Quem disser à minha mãe que tem o seu filho morto. 

11. - Quem disser à mãe que eu não casava convosco. 

      … 

12. Cando passares por lá pa' rezares por mim. 

 

 

 VM/241 Xarabanda (1995) 24 

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos 

 

TIPO A 

 

Versão de Curral dos Romeiros, Monte, Madeira. 

 

Cantado por Virgínia de Freitas, no dia 24/03/92. 

 

13. - Que me destes, Beliana, que me destes neste vinhe?  

14. Vejo c' as rédea' na mão, não vej' o mê cavalinhe. 

15. - Pegue lá, senhor Bombone, um bordão para o caminh. 

16. - Que vejo-me c' as rédea' na mão, não vej' o mê cavalinhe. 

 

 

 VM/242 Firmino (1996) 129 

 

N/NOTA: Inclui, na primeira quadra, notação musical musical. 

 

TIPO A 

 

Versão do Algarve. 

 

1. - Adeus ó qu’rida Celeste   como é que tens passado? 

2. Eu venho aqui visitar-te   a ver s’é do teu agrado. 

3. - Que fazes aqui, Anibal,   no teu cavalo montado? 

4. Já correu por cá notícia   que tu já eras casado! 

5. - Quem te disse isso, Celeste,   que não te quis enganar. 

6. Venho-te dar a saber   que amanhã irei casar. 

7. - Desce do cavalo, Anibal,   espera aí um bocadinho, 

8. Enquanto eu vou ali a casa   buscar-t’um copo com vinho. 

9. - Que me trouxeste, Celeste,   aqui neste copo com vinho? 

10. Eu tinha as rédeas na mão   e já não vejo o caminho! 

11. Que há-de a minha mãe dizer   de eu não chegar a casa vivo! 

12. - Também tua mãe dizia   que tu casavas comigo… 

 

 

 VM/243 Armistead/Fontes (1998) 75  

 

TIPO A+B 

 

Versão de Freixiosa de Vila Chã, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança.  
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Cantada por Belmina Rosa Fernandes, de cerca de 60 anos de idade. Recolhida por S. 

G.A., no dia 14 de Julho de 1980. 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana?  Passas a vida a chorare. 

2. - Não é nada, ó meu pai; senhor Jorge se bai casare.  

3. - Bem to diss', ó Juliana, não te ficass'a enganare. 

4. Bem to diss', ó Juliana, não quesist'acrèditare 

5. que as falas do senhor Jorge só erem p'ra t'enganare. 

6. -Bem lá em baixo o senhor Jorge; eu com el' vou a falare.  

7. - Donde bens, ó Juliana? - Eu venho-t'a conbidare, 

8. qu'um dia destes dias eu já me bou casare. 

9. Bem berdade, ó Juliana; tu comigo não quiseste falare. 

10. - Suba cá, ó Juliana, venha cá p'r'ò meu sobrado.  

11. - Tu que tens, ó Juliana, guardado para me dare? 

12. - Eu tenho um copo de binho, e há siet'anos 'tá guardado  

13. p'ra o senhore Jorge; para isto estaba guardado. 

14. - Ó Juliana, ó Juliana, tu deitaste i -ao teu binho; 

15. eu agora i-o bebi, eu não bejo o caminho. 

16. Mal diria minha mãe que me bia aqui deitado. 

17. - Mal decia ó minha, minha, qu'eu não me via contigo casado.  

18. - Ó Juliana, ó Juliana, que deitaste i-ò teu binho? 

19. - Deitei-lh'o sumo da cobra e resgalgada amassada.  

20. Que este copo de binho já há siet'anos tens guardada. 

21. - Benha o papel e benha tinta, benha quem saiba escrebere.  

22. Eu quero deixar escrito quanto custa i-o bem qu'rere. 

23. - Benha o papel, venha a tinta, benha também escrivão.  

24. Eu quero deixar escrito i-o pago qu'os homens dão. 

 

10a Leia-se Jorge. — 17b Leia-se casada. — 20b Leia-se guardado. 

 

 

 VM/244 Armistead/Fontes (1998) 76-77 e 301 

 

N/NOTA: A p. 301 é a notação musical, que omitimos. 

  

TIPO A+B 

 

Versão de Caçarelhos, c. de Vimioso, d. de Bragança.  

 

Cantada por Adelaide Jesus Vicente, de cerca de 65 anos de idade. Recolhida por S. 

G.A., no dia 16 de Julho de 1980. 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana? Passas a vida a chorare.  

2. - Não é nada, minha mãe, D. Jorge se bai casar. 

3. - Bem to disse, ó Juliana, não quiseste acreditare; 

4. D. Jorge tem por fortunho das meninas enganar . 

5. - Já lá bem o senhor Jorge no seu cabalo montado; 

6.  já le bou a procurare como é que tem passado.  

7. Pára aí, ó senhor Jorge, bou subir ao meu sobrado, 

8. buscar um copo de binho; p'r'ô senhor tenho-o guardado.  
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9. - Juliana, Juliana, tu que deitastes ò binho? 

10. E 'inda o agora bebi, já não enxergo o caminho. 

11. - Deitei-lhe sangue de cobra embolto com resgalgare;  

12. já que m'enganast'a mim, e outra não hás-d'inganar. 

13. Benha papel, benha tinta, benha quem saiba a iscrebere;  

14. eu quero deixar escrito com que se paga o de querer. 

15. Benha papel, benha tinta, benha também cabalião, 

16. que eu quero deixar escrito e o pago que as mulheres dão. 

 

la Dito no fim (não ficou gravado da primeira vez). — 8b+ E depois o homem 

bebeu o binho. —15b Leia-se t. tabelião. 

 

 

 VM/245 Armistead/Fontes (1998) 76 e 300  

 

N/NOTA: A p. 300 é a notação musical, que omitimos. 

 

TIPO B 

 

Versão de Freixiosa de Vila Chã, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança.  

 

Cantada por Clementina Rosa Afonso, de 50 anos de idade. Recolhida por S.G.A., no 

dia 15 de Julho de 1980. 

 

1. - Lá abaixo vem o D. Jorge; bou lá acima ao meu sobrado,  

2. buscar um copo de binho qu'eu ali tinha guardado. 

3. - Juliana, Juliana, tu que é que le deitaste ao binho?  

4. Mesm'agora o bebi, já não enxerg'o caminho. 

5. - Deitei-lhe sangue de cobra e unto a resgalgare. 

6. Enganaste-m'uma vez, outra não m'hás-d'enganar.  

7. Benha papel, benha tinta, benha também escribão. 

8. Eu quero deixar em letras o pago que as mulheres dão. 

 
Os vv. 2, 4, 6, 7 e 8 foram repetidos. 

 

 

 VM/246 Armistead/Fontes (1998) 76 e 301  

 

N/NOTA: A p. 301 é a notação musical, que omitimos. 

 

TIPO B 

 

Versão de Campo de Víboras, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Recitada e depois cantada por Guilhermina Augusta Alves, de cerca de 80 anos de 

idade. Coligida por S. G.A., no dia 16 de Julho de 1980. 

 

1. - Apeia-te, ó cavalheiro,  qu'hemos d'ir a merendare. 

2. -Tu que tens, ó D. Augénia,  guardado para me dare?  

3. -Tenho vinho d'há set'anos  guardado para te dare. 
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3b + Não a sei já. — Não indicamos as variantes da versão cantada. 

 

 

 VM/247 Armistead/Fontes (1998) 77 e 301  

 

N/NOTA: A p. 301 é a notação musical, que omitimos. 

 

TIPO B 

 

Versão de Vale de Nogueira, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Cantada por Luciano Augusto (cego), de 67 anos de idade. Recolhida por LJ.K. e 

Z.O.C., em Bragança, no dia 16 de Setembro de 1988. 

 

1. - E ai apeia-t'ó cavaleiro  ó para te dar de merendare. 

2. - E ai  tu que tens lá, ó D. Augénia,  ó tu que tens lá p 'ra me dare?  

3. - Ai eu tênho vinho d'há sete i-anos   ó para te dar a probare. 

4. E ai o cabaleiro bebeu o binho, ó começou-s'a desmaiare. 

5. - E ai que fizestes ó tu ao teu binho,   ai que me fez tanto male? 

6. - E ai eu deitei-lhe cóbrinhas bibas e pós de lagarto reale. 

7. - Ai coitada da minha mulher e filhos, ó que os não bolto àbistare. 

8. - Ai arrebenta, rebenta, ó cabalheiro, ó acaba d'arrebentare;  

9. ai eu 'inda tênho dinheiro n'algibeira ò p'r'à tua morte pagare. 

10. - Ai inganaste-me uma bez, ó não me tornas a inganare. 

                            Ó não me boltas a inganare. 

 

 

 VM/248 Armistead/Fontes (1998) 78-79 e 302 

 

N/NOTA: A p. 302 é a notação musical, que omitimos. 

 

TIPO A+B 

 

Versão de Duas Igrejas, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Cantada por Felismina de São Pedro, de 58 anos de idade, com Maria Jesus Castro, 

de 67 anos. Recolhida por C.S., no dia 27 de Maio de 1980. 

 

1. -Tu que tens, ó Juliana? Passas a vida a chorare.  

2. -Eu nada, ó minha mãe, D. Jorge se vai casar.  

3. Ali vem o senhor Jorge sentado no seu cavalo. 

4. - Deus te guarde, ó Juliana, a trabalhar no teu sobrado. 

5. - Esper'aí, senhor Jorge, bou subir ao meu sobrado,  

6. buscar um copo de binho, p'r'à senhor estaba guardado. 

7. - Juliana, Juliana, que lhe deitast'à teu binho?  

8. Mesmo agora o bobi e já enxergo o caminho. 

9. - Venha papel, benha tinta, benha o tabalião; 

10. eu quero deixar escrito e o pago que os homens dão.  

11. - Benha papel, benha tinta, benha quem saiba escrebere; 
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12. eu quero deixar escrito como se paga o bem-querere. 

 
6a vinho. — 7b q. le. — 12a qu'eu q. 

 

 

 VM/249 Armistead/Fontes (1998) 79 e 302 

 

N/NOTA: A p. 302 é a notação musical, que omitimos. 

  

TIPO B 

 

Versão de S. Pedro da Silva, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Cantada por Arminda dos Anjos Ruiz, de 56 anos de idade. Recolhida por C.S., no 

dia 27 de Maio de 1980. 

 

1. Lá em baixo vem o D. Jorge, ó ai em seu cabalo montado.  

2. -Boas tardes, Juliana, ai eu benho todo estafado. 

3. - Sente-se aí, ó D. Jorge, ó ai sente-se aí, descansare, 

4. sente-se aí, ó D. Jorge, ó ai enquanto eu bou ao lagare,  

5. buscar um copo de binho, ai p'r'à senhor Jorge probare.  

6. -Juliana, Juliana, ó ai tu qu'é que deitast 'ao vinho,  

7. qu'eu mesmo agora o bebi, ai e eu já não bej'o caminho?  

8. -Deitei-lhe veneno de cobra, ó ai semente de resbalgare,  

9. pós de lagarto moído, ai p'ra t'acabar de matar. 

10. - Benha papel,  benha t inta,  e ó ai  benha quem sab'escrebere.  

11. Benha também minha mãe, ai estou a acabar de morrer. 

12. Benha papel, benha tinta, e ó ai benha também o tinteiro.  

13. E a honra duma menina, e ó ai não é paga com dinheiro. 

 

7a Omite qu'. 

 

 

 VM/250 Armistead/Fontes (1998) 79-80 e 302 

 

N/NOTA: A p. 302 é a notação musical, que omitimos. 

  

TIPO A 

 

Versão de Uva, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Cantada por Isabel Maria Fernandes, de 68 anos de idade. Recolhida por C.S., 

na Granja (c. de Miranda do Douro), no dia 27 de Maio de 1980. 

 

1. -Tu que tens, ó Juliana, que estás tão triste a chorare?  

2. - Não é nada, minha mãe, que o senhor Jorge se vai casar. 

3. - Bem que o diss', ó Juliana, não quisest'acreditare, 

4. que o senhor Jorge tem no questume das mocinhas enganar. 

5. - Já lá vem o senhor Jorge, montado no seu cabalo; 

6. já me bem a convidare para ir acompanhá-lo. 
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7. - Bons dias, ó Juliana, bons dias te venho dare; 

8. já te benho a dizere, agora me vou casare. 

9. - Venh'ali, ó senhor Jorge, sub'ali ao meu sobrado, 

10. bober um copo de binho, p'r'à senhor tenho guardado.  

11. - Tu que fizest', ó Juliana, que deitastes ao teu binho, 

12. qu'eu 'inda agora o bobi, já não enxerg'o caminho?  

13. Venha papel, benha tinta, benha quem saiba escrebere, 

14. qu'eu quero deixar escrito com que se pag'o bem qu'rere.  

15. Benha papel, benha tinta, benha um tabalião, 

16. qu 'eu quero deixar  escri to  o pago qu 'as  mulheres  dão.  

17. Coitada da minha mãe, pensará qu'inda sou vivo. 

18. - Também a minha pensaba qu'o senhor casaba comigo. 

 

 VM/251 Armistead/Fontes (1998) 80 e 303 

 

N/NOTA: A p. 303 é a notação musical, que omitimos. 

  

TIPO A 

 

Versão da Granja, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Cantada por Alzira Garcia, de 64 anos de idade. Recolhida por C.S., no dia 27 de 

Maio de 1980. 

 

1. - O que tens, á Juliana? Passas a bida a chorare. 

2. - E eu nada, ó minha mãe; senhor Jorge se bai casare.  

3. - Bem te disse, Juliana, não quisest'acreditare, 

4. que as falas do senhor Jorge só erem p'ra t'enganare.  

5. - Espere 'i, ó senhor Jorge, vou lá acima ao meu sobrado. 

6. Vou buscar  um copo de b inho,  que  lo  tenho a l i  guardado.  

7. - Olha lá, ó Juliana, p'ra que é que deitaste o vinho? 

8. Mesm'agora o bebi, já não enxerg'o caminho. 

9. Bem dirá, ó minha mãe, que eu estou aqui estendido. 

10. Foi a D. Juliana que me matou c'o seu vinho.  

11. Venha papel, venha tinta, venha também escrivão, 

12. que eu quero deixar escrito o pago que as mulheres dão. 

 

 

 VM/252 Armistead/Fontes (1998) 80-81  

 

TIPO A 

 

Versão da Granja, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança.   

 

Cantada por Defina Esteves, de 85 anos de idade. Recolhida por C.S., no dia 23 de 

Junho de 1980. 

 

1. - O que tens, ó Juliana? Passas a vida a chorare. 

2. - Eu nada, ó minha mãe; senhor Jorge se vai casare. [...] 

3. - Bem te disse, ó Juliana, não quisest'acreditare 
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4. que as falas do senhor Jorge só erem p'ra t'enganare. 

5. - Benha cá, ó senhor Jorge, vem lá acima ao meu sobrado,  

6 .  bober  um copo de  b inho .  Se  a l i  t enho  guardado!   

7. - Juliana, Juliana, tu o que le deitast'à vinho? 

8. Mesmo agora o bebi, já não enxerg'o caminho. [...]  

9. Benha papel, benha tinta, benha também o escribão, 

10. que eu quero deixar escrito o pago qu'as mulher's dão. 

 

 

 VM/253 Armistead/Fontes (1998) 81 e 303  

 

N/NOTA: A p. 303 é a notação musical, que omitimos. 

 

TIPO A+B 

 

Versão de Uva, c. de Vimioso, d. de Bragança.   

 

Cantada por Isabel dos Anjos, de 40 anos de idade. Recolhida por C.S., no dia 24 

de Junho de 1980. 

 

1. [-O que tens, ó Juliana?]** Passas a vida a chorare. 

2. - Eu nada, ó minha mãe, ai D. Jorge se bai casar. 

3. Lá em baixo bem o D. Jorge, ó ai em seu cabalo montado. 

4. - Boas tardes, Juliana, ai eu benho todo estafado.  

5. - Senta-t'aí, ó D. Jorge, ó ai senta-t’aí, descansare. 

6. Senta-t'aí, ó D. Jorge, ó ai enquanto eu bou ao lagare  

7. buscar um copo de binho, ai p'r'à senhor Jorge probar. 

8. - Juliana, Juliana, ó ai tu qu'é que deitaste ao binho?  

9. E eu mesmo agora o bebi, ai eu já não bej'o caminho. 

10. - Deitei-lhe veneno de cobra, ó ai semente de resgalgare,  

11. pós de lagarto moído, ai p'ra t'acabar de matar. 

12. - Venha papel, benha tinta, ó ai venha também o tinteiro.  

13. Venha papel, benha tinta, á ai venha quem sabe escrevere. 

 
5a Senta-t'aqui. — 6a Sent'aqui. 

 

 

 VM/254 Alves Ferreira (1999) 177-178  

 

TIPO A 

 

Versão de origem desconhecida (Trás-os-Montes e Alto Douro). 

 

A ILDA 

 

1. - Que tens tu, ó minha filha, que andas tão triste, a chorar?  

2. - Que hei-de ter, ó minha mãe, o Armando vai-se casar. 

3. - Bem te disse, minha filha, tu não me quiseste ouvir,  

4. que o namorar do Armando era só pra te iludir. 

5. - Não se aflija, minha mãe, que eu dele me hei-de vingar:  
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6. Hei-de-me vestir de pobre, pedir esmola na rua, 

7. para encontrar o Armando, à claridade da lua. 

8. Indo pela rua abaixo, olhei para trás e vi 

9. Um letreiro que dizia: "Ó Ilda, não sou para ti".  

10. Vai eu, depois de o ler, tirei aquele e pus outro:  

11. "Se tu não és para mim, nem eu para ti tão pouco" 

12. Ó Armando, ó Armando, ó Armando de Jesus, 

13. Para te poder matar, tive que apagar a luz. 

14. Bem me custou ó Armando, ver-te morto sobre a mesa.  

15. Agora tu vais prà campa,  eu prà cadeia vou presa. 

 

 

 VM/255 Alves Ferreira (1999) 177-178 e 248 

 

N/NOTA: A p. 248 é a notação musical, que omitimos. 

 

TIPO A 

 

Versão de Vila Real, c. de Vila Real, d. de Vila Real. 

 

A JULIANA 

 

1. - Tu que tens, ó Juliana, que andas tão triste, a chorar? 

2. Que hei-de ter, ó minha mãe, D. Jorge vai-se casar. 

3. - Bem te disse, minha filha, não quiseste acreditar. 

4. O namorar de D. Jorge  era só pra te enganar.  

5. Já lá baixo vem D. Jorge montado no cavalinho. 

6. Bons dias, ó Juliana. - Vem com Deus, ó D. Jorginho.  

7. Disseram-me ali, D. Jorge, que estavas para casar. 

8. - É verdade, Juliana,  eu te venho convidar;  

9. No dia do casamento, tu irás acompanhar  

10. A minha querida noiva até  junto do altar. 

11. - Espera um pouco, ó D. Jorge, enquanto eu vou ao sobrado  

12. Buscar vinho de há sete anos que te tinha reservado. 

13. Eu não queria, Juliana que venho muito suado;  

14. Mas aceito um poucochinho, pra agradecer teu cuidado.  

15. Que fizeste, ó Juliana? Que deitaste neste vinho?  

16. Tenho já a vista escura, não vejo o meu cavalinho. 

17. E minha mãe, lá em casa, a julgar seu filho vivo! 

18. - Também a minha julgava que te casavas comigo. 

 

 

 VM/256 Carvalho Rodrigues (1999) 291-292  

 

TIPO A 

 

Versão do Ferro, c. da Covilhã (Cova da Beira), d. de Castelo Branco. 

 

JORGE E JULIANA 
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1. - Que tens tu, ó Juliana? 'Stás tão triste a imaginar...  

2. - Já cá tenho por notícia que D. Jorge se vai casar. 

3. - Bons dias, ó Juliana! Bons dias te venho dar!  

4. - Já cá tenho por notícia, D. Jorge, que te vais casar... 

5. Avisei-te, Juliana, não quiseste acreditar: 

6. D. Jorge tinha por costume de a melhor moça enganar. 

7. - Lá vem D. Jorge, lá vem, a cavalo no seu cavalo! 

8. - Deixa-te estar, minha filha, não te dê nenhum abalo! 

9. - É verdade, ó Juliana: É coa filha da Rainha!  

10. Eu venho-te a convidar pra seres minha madrinha. 

11. - Espera aí, ó D. Jorge, espera só um bocadinho,  

12. Vou à sala de jantar buscar-te um copo de vinho. 

13. - Que fizeste, Juliana, a este copo de vinho?  

14. Inda agora estava bom? E já não vejo o caminho .. 

15. Minha mãe ficou em casa, pensa ter seu filho vivo... 

16. - Também a m'nha julgava que tu casavas comigo!... 

17. Venha a tinta e o papel, venha também o escrivão,  

18. Para (1) deitar ao jornal os falsos que os homens são. 

 
(1) ou: Quero. 

 

 

 VM/257 Eira (1999) 55  

 

TIPO B 

 

Versão do c. de Chaves, d. de Vila Real. 

 

1. Apeia-te, ó cavaleiro,   qu'horas são de merendar. 

2. Tu que tens, ó D. "Alsénia",  ou que tens para me dar? 

3. Tenho vinho de há sete anos, para te dar a provar. 

4. Cavaleiro bebeu o vinho, começou logo a esmaiar. 

5. Que fizeste a este vinho, que me causou tanto mal? 

6. Botei-lhe camisa de cobra,  pó de largato moído: 

7. Lá no meio disso tudo,  rosalgar era metido. 

8. Se a minha mãe soubesse  como estava aqui o seu filho!... 

9. Também na minha cuidava  que tu casavas comigo... 

 

 

 VM/258 Terreiro (1999) 80-81  

 

N/NOTA: Contém notação musical, que omitimos. 

 

TIPO A+B 

 

Versão de Junça, c. de Almeida, d. da Guarda. 

 

ADRIANA 

 

1. - 'Stejas com Deus Adriana, 'stejas com Deus, Adriana 
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2. Com teu pai, jasmim dourado   

3. S'tejas com Deus, Adriana, com teu, ai, jasmim dourado! 

4. - Venhas com Deus, ó Dom Burgo, montado no teu cavalo! 

5. Já me disseram Dom Burgo que já te tinhas casado. 

6. - Quem te disse ó Adriana? É verdade. Está falado. 

7. - As vacas ficaram mortas e o trigo amassado. 

8. Só te peço, Adriana, que me vás a acompanhar 

9. - Apeia-te, ó Dom Burgo, se te queres apear. 

10. - Comerás do meu pão alvo, do meu vinho medronhal. 

11. - Deras-me tu, Adriana, uma pinguinha a provar. 

12. Adriana de contente pinchos dava no quintal. 

13. Foi escolher uma rosa do mais fino rosalgar. 

14. Para lhe deitar no vinho para lhe dar a provar. 

15. - Ariana, Adriana, que deitaste tu no vinho? 

16. Tenho a rédea na mão, já não vejo o meu russinho, 

17. - Sangue de sete colebras!... No meio rosalgar fino!... 

18. - Coitada da minha esposa, julga que ainda me tem vivo!... 

19. - Coitada da minha mãe, julga que és o meu marido. 

 

 

 VM/259 Terreiro (1999) 98-99  

 

N/NOTA: Contém notação musical, que omitimos. 

 

TIPO A 
 

Versão de Almeida, c. de Almeida, d. da Guarda. 

 

D. JORGE 

 

1. Lá em baixo vem D. Jorge, no seu cavalo montado,  

2. 'Stando Dona Julieta, ó ai! No seu sofá encostada. 

3. - Tu vens ai ó D. Jorge, ó ai! Tu vens aí passear. 

4. Já me vieram dizer, ó ai! Que te ias a casar. 

5. - É verdade, ó Julieta, ó ai! Que te venho a convidar,  

6. P'ró dia do casamento, á ai! Tu me ires a acompanhar. 

7. - Espera aí, ó D. Jorge, ó ai! Espera um bocadinho. 

8. Eu vou lá dentro à sala, ó ai! Buscar-te um copo de vinho. 

9. - Que botaste, ó Julieta, ó ai! Que botaste tu no vinho?  

10. Inda agora o bebi, ó ai! Já não enxergo o caminho. 

11. - Bebe, bebe ó D. Jorge, ó ai! Deste vinho de paixão. 

12. Que amanhã por estas horas, ó ai! Já 'starás no teu caixão. 

13. - Bebe, bebe, ó D. Jorge, ó ai! Deste vinho de amargura, 

14. Que amanhã, por estas horas, ó ai!  Já s'tarás na sepultura. 

15. - Quando minha mãe julgar, ó ai! que tem o seu filho vivo... 

16. -Também minha mãe julgava, ó ai! Que tu te casavas comigo. 

 

 

*** 
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SILVANA 

 

 

 S/1 Braga (1869)/Braga (1982) 191-193 [Hardung I (1877) 132-134; Soares de 

Sousa (1902) 235-237; Braga (1906)/Braga (1982) 475-477; Purcell (1976b) 73; 

Cortes-Rodrigues (1987) 337-338; Carinhas II (1994) 54; Ferré (2000) 131-132]  

 

Silvana + Queixas de D.  Urraca 

 

N/NOTA: Esta versão está classificada como Silvana (nr. 7) em BRPTOM  e como 

Queixas de Dona Urraca (0004) em RPTOM (Vol. I, pp. 131-132). Reproduzimos por 

Braga (1906)/Braga (1982) 475-477. 

 

Versão da Ilha de São Jorge, Açores. 

 

SYLVANA 

 

1. Passeava-se Sylvana  por um corredor acima;  

2. Seu pai estava mirando  paços d'onde ella vivia : 

3. - Bem puderas tu, Silvana, gosar minha companhia!  

4.  E as penas do inferno,  pae meu, quem as passaria 

5. - Passava-as, eu, Silvana, por ter um gosto na vida.  

6. - Mas deixae-me ir a palacio vestire outra camisa. 

7. Que esta que tenho no corpo  peccado não o faria. 

8. Chegara d'onde a mãe estava,  justiça do céo pedia, 

9. Justiça do céo á terra,  que no mundo não na havia; 

10. - Um pae, que Deos me déra, de amores me commetia. 

11. - Despe esses trajos, Sylvana,  que d’elles me vestiria; 

12. Irei aonde o rei estava,  pois muito bem no sabia. 

13. Tanto cego estava o pae,  cuidava que era a filha: 

14. - Se eu sabia, tal peccado  pois d'elle não commettia. 

15. - Não tive senão dois filhos,  Dom Pedro e a Sylvaninha! 

16. - Filha que chocalha o pae  que castigo merecia? 

17. - O pae que acommette a filha   mil infernos merecia. 

18. Mandou fazer altas torres   a fim d'elle lá não ir;  

19. Ao cabo de sete annos   a mãe as mandou abrir;  

20. Chegára onde o pae estava,   estava o pae p'ra acabar: 

21. - Oh meu pae da minha alma,   vós estaes para acabar! 

22. Lembrae-vos da grande conta   que a Deos tendes para dar !  

23. A Dom Pedro deixaes tudo,   só a mim nada deixaes. 

24. - Que mulher é esta aqui,   que tanto está de enfadada?  

25. - E' vossa filha Sylvana,   que a deixaes desherdada ;  

26. A Dom Pedro deixaes tudo,   a ella não deixaes nada ? 

27. - Deos se não lembre de mim,   se tal filha me lembrava!  

28. Aqui tem um punhal de ouro,   para seu brio sustentar;  

29. Agora que a tua mãe,   que te acabe de herdar. 
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 S/2 Leça (1922) 65 [Leça (1942) 89; RPTOM (2003) nº 1127]  

 

Versão de Braga, c. de Braga, d. de Braga.  

 

1. Indo a dona Silvania [ ...............] 

2. tangendo a guitarra d' oiro pelo corredor acima, 

3. [………………….] oh, que bem ela tangia. 

 

 

 S/3 Martins (1938)/Martins (1987) 37-38 [RPTOM (2003) nº 1126]  

 

Versão de Vinhais, c. de Vinhais, d. de Bragança.  

 

1. Bem se passeia Silvana pelo corredor acima, 

2. o magano de seu pai d' amores a pretendia. 

3. - Dá-me o teu corpo, Silvana, dá-me o teu corpo, filha minha. 

4. - Meu corpo sim eu lho dera, meu corpo sim lho daria. 

5. mas as penas do Inferno, meu Deus, quem as passaria? 

6. - Cala-te lá, ó Silvana, que isso remédio teria, 

7. o Padre Santo em Roma tudo nos perdoaria. 

8. - Deixe-me ir vestir outra roupa, que esta é de todos os dias, 

9. para que não caiam manchas na roupa de todos os dias.  

10. Foi-se deitar a sua cama para fingir que dormia, 

11. os soluços eram tantos que todo o quarto termia [sic] 

12. ouvira-a sua mãe do quarto em que ela dormia. 

13. - Tu que tens, ó Silvana, tu que tens, ó filha minha?  

14. - O magano do meu pai d' amores me pretendia. 

15. - Cala-te lá, ó Silvana, que isso remédio teria, 

16. eu vou deitar-me à tua cama e tu vai deitar-te à minha. 

17. Lá pelo meio da noite Silvana é pretendida. 

18. - Tu não estás virgem, Silvana, tu não estas virgem, filha minha. 

19. - Eu como hei de estar virgem se três vezes hei parido?  

20. Uma do rei de Castela, outra do rei de Sevilha 

21. e outra da nossa Silvana, da nossa filha mais querida.  

22. - Bem no hajas tu, mulher, e o leite que tu mamaste. 

23. que esta noite à meia-noite do Inferno me livraste. 

 

 

 S/4 Sampaio (1940)/Sampaio (1944)/Sampaio (1986) 152 [RPTOM (2003) nº 

1128] e Sampaio (1940)/Sampaio (1944)/Sampaio (1986) 153* [RPTOM 

(2003) nº 1128]                   

 

N/NOTA: BRPTOM regista duas versões de Silvana, com os nrs. 39 e 40; o RPTOM 

editada apenas a Sampaio (1940)/Sampaio (1944)/Sampaio (1986) 153, por terem 

ambas o   mesmo texto. Por este motivo, apenas se considera, no corpus, uma versão. 

Versão de Póvoa de Lanhoso, c. de Póvoa de Lanhoso, d. de Braga.  

 

1. Passaba dona Silbana por um corredor um dia 

2. tocando guitarra de ouro e muito bem que a tangia! 
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*0 mesmo texto é editado por Sampaio (1940)/Sampaio (1944 )/Sampaio (1986) na página 152 

mas com uma diferente configuração musical. 

 

 

 S/5  Leite (1960) 47-48 [RPTOM nr. 1129]  

 

Silvana + Delgadinha 

 

N/NOTA: - Editamos como Leite (1960) 47-48 

                  - Em BRPTOM: Silvana, nr. 30 

 

Versão de Baião, c. de  Baião, d. do Porto. 

 

D. SILVANA 

 

1. Ó Silvana, ó Silvaninha,  ó Silvana, minha filha,  

2. Bem puderas tu, Silvana,  comigo brincar's um dia. 

3. - Ó meu pai, eu brincaria,  mais dum cento cada dia,  

4. Mas as penas do Inferno,  meu pai, quem as sentiria ?  

5. - Sentira-las tu; Silvana,  sentira-las por minha via. 

6. Meterei-te numa torre,    mais alta que à maravilha;  

7. O pão será por onça,  a água por medida.  

8. Assubiu Silvaninha  àquela alta janela, 

9. Onde viu estar seu pai  brincando c'uma donzela. 

10. Ó pai que Deus me deu,  dai-m'uma pinguinha d'água 

........................................ / ........................................ 

 

 

 S/6 Leite (1960) 55 [RPTOM (2003) Delgadinha nr. 1136]  

 

N/NOTA: - Em  BRPTOM: Delgadinha, nr. 197. 

 

Versão do c. de Bragança. 

 

1. Silbana, ó minha filha,  Silbana, ó filha minha, 

2.  Bem puderas tu, Silbana,  comigo brincar um dia.  

3. - Brincara, meu pai, brincara,  meu pai, quem não brincaria?  

4. Mas as penas do Inferno,  meu pai, quem as sentiria ? 

5. Silbana, há um padre em Roma  que tudo ele nos perdoaria.  

6. Se aquele não nos pordoasse,  ai do mundo, que seria ? 

7.  Mandou fazer um castelo  das mais altas maravilhas. 

8. O bacalhau às arrobas  e a água por medida 

9. Para secar a Silbana em sete anos e mais um dia. 

       ....................................  -  ..................................... 

       ....................................  -  ..................................... 
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 S/7 Soromenho (1963) 55 [Galhoz (1987) 375]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Galhoz (1987) 375, que anota: “Recolhida em 1931, per-

tencente aos papéis do Dr. José Leite de Vasconcellos e não incluída no Romanceiro 

Português por estar deslocada da sua área. Dado a conhecer por Paulo Caratão 

Soromenho in «Papéis de António Tomás Pires - à sombra do aqueduto, estudos 

elvenses, E[tnografia], Elvas- 1963”. 

 

Versão de Paçô de Rio Frio, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

A SILVANA (i-a) 

 

1. Bem se passeia a Silvana pelo corredor acima, 

2. Tocando numa guitarra muito bem que a tangia, 

3. Maloaijando [amaldiçoando] a sua cara  maloaijando a sua vida, 

4. Maloaijando as mulheres filhas bonitas que tinham. 

5. Ouviu sua mãe de dentro do quarto onde dormia: 

6. - Que tens tu, ó Silvana?  Que tens tu, ó filha minha? 

7. - O tirano do meu pai    d'amores me cometia. 

8. - Cala, cala, ó Silvana  cala, cala, filha minha. 

9. Se isso fora, ó Silvana  para isso remédio havia: 

10. Eu vou para a tua cama  tu te vais deitar à minha. 

11. Lá pelo meio da noite  o rei à porta batia,  

12. Deitou-se co'ela na cama  sem nem uma cortesia. 

13. - Que é isto, ó Silvana?  Que é isto, ó filha minha?  

14.  Julgando que estavas honrada estás tão descolorida!  

15. - Como eu hei-de estar honrada  sendo três vezes parida, 

16. Parida de rei Ingrama,  parida de rei Ingria, 

17. Parida da nossa Silvana  a quem tanto eu queria. 

18. - Bem haijas tu, ó Silvana  bem haijas tu, filha minha. 

19. Tu salvastes a tua alma  e eu condanei a minha! 

20. Perdão, ó minha esposa, perdão, ó esposa minha.  

21. Não julgavas que em mulheres  que tanta desteza havia. 

 

 

 S/8 Purcell (1976a) 159-160 [Purcell (1976b) 12-13; Purcell (1987) 54-55; 

Fontes (1997) 60]  

 

Silvana + Queixas de D.  Urraca 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Purcell (1987) 54-55, que classifica como Queixas de 

Dona Urraca. 

 

Versão das Feteiras de Baixo, freg. de S. Pedro, c. de Vila do Porto, Ilha de Santa 

Maria, Açores. 

 

Recitada por Serafina Júlia de Moura. Recolhida a 20 de Fevereiro de 1970. (Colecção 

JBP 1969-1970, fita 127A, romance n.° 13, rotação 475).  

 

1. Um pai tinha três filhas,  todas três mui bem tratadas, 
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2. a mais moça delas todas  Dona Branca se chumava. 

3. - Filha minha, Dona Branca,  sarás minha namorada. 

4. - Deus do Céu isso nã permita,  nem a Virgem consagrada, 

5. que eu sendo vossa filha,  seja vossa namorada. 

6. Espere, papai, aqui, nesta minha cambrazinha, 

7. que eu vou-me mudar de roupa  e vesti’ camisa mais fina. 

8. As falas não eram ditas,  Silvana era fugida. 

9. Encontrou a sua mãe  cafessando-lh' a adivinha. 

10. - Que fazes por qui, Silvana,  que de longe vens fugida? 

11. Venho fugida ao mê pai  que d' amores me cometia. 

12. - Teu pai é homem velho,  isso foi em zombaria. 

13. - Arrenego o seu zombá  e a sua zombaria. 

14. Ma' mamã há-de perdoá,  qu' ê pa' trás nã tornaria. 

15. Q'ando chegou à sua casa,  seu pai na cama o tinha 

16. c' os pés com' a um defunto,  com a candeia na mão. 

17. - Deixastes os vossos bens a quem vos não era nada 

18. e sendo a vossa filha,  me deixastes deserdada. 

19. - Quem foi essa criatura  que tã feias falas faloua? 

20. - Foi vossa filha Silvana  que- a este instante chegoua. 

21. - Eu te deixo dois sagotes, cercada mui bem cercada; 

22. por uma banda corre oiro,  por outra prata coada. 

23. Sejas tu a minha filha,  sejas tu a abençoada! 
 

Notas: 6b cambrazinha, ‘câmarazinha’; 9b cafessando,’confessando’; adivinha audição 

duvidosa; 21a sagotes, ‘?’. 

 

 

 S/9 Purcell (1976a) 166-167 [Purcell (1976b) 26-28; Purcell (1987) 50-51; 

Fontes (1997) 60-61] 

 

Silvana + Queixas de D.  Urraca 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Purcell (1987) 50-51, que classifica como Queixas de 

Dona Urraca. 

 

Versão de São Vicente,  Madeira. 

 

Recitada por Maria da Luz Drumond. Recolhida a 1 de Junho de 1970. (Colecção JBP 

1969-1970, fita 181A, romance n.° 9, rotação 497). 

 

1. Caminhou Dona Silvana  por a sua varanda acima, 

2. guitarra d' ouro à cinta,  grande instrumento faria. 

3. O magano de seu pai d' amores a encometia. 

4. - Bem puderas tu, Silvana,  seres minha sequer um dia. 

5. - Serei uma, serei duas,  serei toda a minha vida, 

6. mas as penas do inferno,  meu pai, quem as passaria? 

7. - Penas por ti, Silvana,  eu as passo cada dia; 

8. lá está um padre em Roma  que isso nos perdoaria. 

9. Caminhou Dona Silvana  toda cheia d' agonia. 

10. Avistava as suas criadas,  suas penas não contaria. 
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11. - Minha mãe, se estais no céu,  valei-me hoje neste dia; 

12. meu pai me quer cometer  sendo eu a sua filha. 

13. - Dá-me cá esse teu fato  de oiro e pedraria, 

14. quero falar a teu pai como lhe falava em vida. 

15. - Oh, bem vinde vós, Silvana, oh, bem vinde, filha minha, 

16. se me vieres honrada, uma tença eu te daria 

17. e se não vieres honrada,  a vida t' eu tiraria. 

18. - Como posso vir honrada  s' eu já três filhos teria?  

19. Um Dom Paulo, outro o João, 

20. outra a pobre de Silvana  que a trazes cometida. 

21. - Oh, maldita seja a filha  qu' ao seu pai descobriria! 

22. - Oh, bendita seja a filha,  se ela é tua, também minha, 

23. que livraria o seu pai do pecado em que faria! 

24. E se tem de repartição, só tem duas horas de vida. 

 

  Começaram repartir os bens todos. E nem se lembrou da Silvana, nã lhe deixava 

nada. Foi lá, a menina Silvana disse: 

 

25. - Eu voua por esse mundo  como filha malfadada. 

26. ‘Poi c'a minha roca à cinta,  já qu' espada não me é dada. 

27. Nem de preto, nem de branco,  de ninguém serei guardada. 

28. - Que palavras são aquelas,  mulher tão desaustinada? 

29. - Ê a tua filha Silvana  que a deixai deserdada. 

30. - Deus se não lembre de mim  se tal filha me lembrava! 

31. Deixo a terra de Birona,  pa' não ficares deserdada; 

32. numa banda corre o oiro,  na outra prata lavrada. 

33. - Pa’ que quer’ aquela terra, se Dom João ma tomara? 

34. - Se Dom João ta tomara,  pro maldição lha deixara.  

     

 Antão ela ficou mais rica ainda qu' os outros. 

 
Notas: 2b grande instrumento audição duvidosa; 3b encometia, ‘acometia’; 26 b ‘poi’, ‘depois’; 

34b pro, ‘por’. Depois do 3b disse: «Que também era filha dum rei.» 

 

 

 S/10 Purcell (1976b) 17-18 [Purcell (1987) 55-56]  

 

Silvana + A Filha Desterrada + Queixas de D.  Urraca 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Purcell (1987) 55-56, que classifica como Queixas de 

Dona Urraca. 

 

Versão do Outeiro, freg. de S. Pedro, c. de Vila do Porto, Ilha de Santa Maria, Açores. 

 

Recitada por Maria Corvela de Moura. Recolhida a 22 de Fevereiro de 1970. (Colecção 

JBP 1969-1970, fita 128B, romance n.° 7, rotação 682). 

 

1. Passeava só Silvana pelo corredor acima, 

2. o pai a estava mirando  da cama donde dormia. 

3. - Vem-te cá, filha Silvana,  vem-te cá por minha amiga. 
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4. - Fique-se, mê pai, aqui  nesta minha cambrazinha, 

5. qu' ê vou-me mudar de roupa,  vestir camisa mais fina.  

6. Tornou a embarcar Silvana, muito só sem companhia, 

7. A companhia que leva  é o a da Virgem Maria. 

8. Ela encontrou a sua mãe  que de Santiago vinha. 

9. - Por onde vais, filha Silvana,  por onde vais que vais fugida? 

10. - É qu' o velho do mê pai,  de amores me cometia. 

11. - Dá-me cá esse tê lenço,  impresta-m' o tê vestido, 

12. qu' ê quero ver esse velho,  que te quer, que te queria. 

13. Mandou fazer uma naua  mais alta qu' a maravilha, 

14. para imbarcar Silvana,  muito só sem companhia. 

15. Chegando-se lá a uma terra, donde gente não havia, 

16. donde estava um ermitão  fazendo sua santa vida 

17. e tão linda que ela era  que d' amores a cometia. 

18. - Tire-te para lá, ermitão,  faz a tua santa vida, 

19. qu' ê sou uma mulher casada,  vou em minha romaria.  

20. Tornou a imbarcar Silvana, muito só sem companhia.  

21. A companhia que leva  é o a da Virgem Maria.  

22. Chegando-s' à sua terra, sê pai na cama o tinha. 

23. Os sês pés eram difuntos, sua candeia na mão. 

24. - Deixastes os vossos bens a quem vos não era nada. 

25. Ê que era a vossa filha me deixastes deserdada. 

26. - Ele quem foi esta mulher que tã feia fala faloua? 

27. - Foi vossa filha Silvana, que inda agora aqui chegoua. 

28. - Cá te deixo três sagóis cercados mui bem cercados; 

29. por uma banda corre oiro, por outra prata coada, 

30. p'la outra maldição, que sejas ‘maldiçoada, 

31. qu' à hora da minha morte não me sejas mais lembrada! 

 
Notas: 4b cambrazinha, ‘câmarazinha’; 7b o sic; 13a naua ‘nau’, por 'ela'; 18a tire-te, ‘tira-te’; 

26ª ele por ‘ela’; 28a sagóis, ‘?’. 

Bibliografia. 

1. Versões insulares: Braga 1869, 191-193 [= Braga 1906, 475-477 = Purcell 1976 PhD diss, 

73]; Ferré 1982, 203-205 [= nossas versões núms. 2.4, 2.2], 27-28, 204 (7 ver.); Purcell 1976 

PhD diss, 12-70 (6 ver.) [= nossas versões núms. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6]. 

2. Versões continentais: Estácio 1870, 19-22 [= Oliveira 1905, 295-297 = Braga 1907, 308-311 

= Purcell 1976 PhD diss, 79-80]. 

 

 

 S/11  Purcell (1976b) 39-41 [Purcell (1987) 52-53] 

 

Silvana + Queixas de D.  Urraca 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Purcell (1987) 52-53, que classifica como Queixas de 

Dona Urraca. 

 

Versão do Campo do Cima, c. do Porto Santo, Ilha de Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Maria José Veloso Mendonça. Recolhida a 6 de Junho de 1970. (Colecção 

JBP 1969-1970, fita 184B, romance n.° 16, rotação 560). 
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1. Passeava Dona Silvana  p'lo seu corredor acima, 

2. sua viola d' ouro ao peito,  s' ela melhor cantava 

3. e melhor dançava,  melhor r'mance fazia. 

4. Seu pai a andava mirando  todas as horas do dia. 

5. - Bem podi’, Dona Silvana,  ser um dia sequer minha. 

6. - Serei um e serei dois,  serei do pai toda a vida, 

7. mas as penas do inferno,  meu pai, quem as passaria? 

8. - Passo eu, Dona Silvana,  todas as horas do dia. 

9. - Vai, meu pai, para o seu quarto,  p’à sua rica camilha. 

10. Também eu vou para o meu,  vestir a minha alva camisa.  

11. Chumando pro su mãe,  sete anos falecida. 

12. - O qu' é que tens, Dona Silvana,  o qu' é que tens, filha minha? 

13. É qu’ o truco do meu pai,  sua filha cometia. 

14. - Quem me bate à minha porta  a estas horas de dromir? 

15. - É Dona Silvana, Senhor,  que vem para vos servir. 

16. - Se Silvana me traz honra,  grande dote eu lhe daria; 

17. se ela não me traz honra,  a vida lhe tiraria. 

18. - Como te posso trazer honra   quem já três vezes pariria? 

19. Um foi Dom Pedro de Castro,  outro Dom João de Castilhas 

20. e a tua filha Silvana, o que queres à tua filha? 

21. Desmalçoada é Silvana!  Será disita minha? 

22. Que foi descobrir seu pai,  ah, que descruel filha! 

23. Abençoada é Silvana!   É pois é de Deus e da minha, 

24. quis livrar seu pai das penas, das penas qu' ele vivia. 

25. Mandá’ chumar os seus filhos  para fazer a partida. 

26. A um deixou-l’as casas,  a outro terra’ lavradas. 

27. - À filha Dona Silvana,  o pai nem lhe deixou nada. 

28. - Acolá fica umas bóias,  umas bóias douradas; 

29. por uma banda corre ouro,  por outra a prata lavrada. 

30. - Quando eu nasci no mundo,  já bóia era tomada. 

31. Eu vou-me por qui fora,  como triste desgraçada 

32. co' a minha roca à cinta,  mulher não tem outra arma. 

 
Notas: 5a podi’, ‘podia’; 9b camilha, ‘caminha’; 21a desmalçoada, ‘amaldiçoada’; 21b disita, 

‘desdita’; 22b descruel, ‘cruel’; 25a mandá’, ‘mandai’; 25b partida, ‘partilha’; 28b bóias, ‘?’. 

Depois do 27: «Mas é que houve um qu' lhe disse, que ela tinha a filha, mas Nosso Senhor tirou-

lhe do juizo a filha que le disse qu' à filha de Dona Silvana que nã lhe tinha deixado nada.» 

Finalizou a recitação com o comentário: «O pai disse que tinha-s' esquecido dela, mas tinha 

ficado umas bóias douradas. O que é bóias? Lá o qu' aquela gente antiga sabe, nã sei». 

 

 

 S/12 Purcell (1976b) 57-59  [Ferré (1982) 205; Purcell (1987) 51-52; NRAM 

(2008) 356-357]  

 

Silvana + Queixas de D.  Urraca 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Purcell (1987) 51-52, que classifica como Queixas de 

Dona Urraca. 

 

Versão do Porto Santo, Ilha do Porto Santo, Madeira. 
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Recitada por Juliana de Oliveira. Recolhida a 9 de Junho de 1970. (Colecção JBP 1969-

1970, fita I86B, romance n.° 16, rotação 380). 

 

1. Passeava Dona Silvana  por seu corredor acima. 

2. Se ela canta, melhor bailha, melhor romance fazia. 

3. Seu pai andava-a mirando  todas as horas do dia. 

4. - Bem podias, Silvana,  seres minha pel' um dia. 

5. - Serei um, e serei duas,  do papai sou toda a vida. 

6. Mas as penas do inferno,  papai, quem as passaria? 

7. - Sou eu, Dona Silvana,  que as passo toda a vida. 

8. - Vá, meu pai, para o seu quarto,  p'à sua fresca caminha, 

9. qu' eu vou-me para o meu quarto  vestir minha alva camisa. 

10. Foi Silvana para o seu quarto,  mais triste que a noite o dia. 

11. Chamava por su mãe,  há sete anos falecida. 

12. - O que queres, minha filha, o que queres, filha minha? 

13. Empresta-me os teus vestidos,  teus fatos de cada dia, 

14. que eu quero ir ver teu pai,  oh, ladrão o que te queria!  

      ……………………………………………………… 

15. -  Como podes conhecer honra  a quem três filhos...? 

16. Um foi Dom Pedro de Crasto,  outro João de Castilhas, 

17. outra foi Dona Silvana,  filha que nunca teria. 

    [……………………………………………………..] 

18. - Oh, que vozes são estas  que eu oiço tão desmudadas? 

19. Ê a nossa filha Silvana,  chora que ‘tá desgraçada. 

20. - A João deixo-lhe as casas, a Pedro terras lavradas. 

21. - À nossa filha Silvana,  essa nã lhe deixas nada? 

22. - Lá lhe deixo aquela bóia  e aquela bóia doirada; 

23. por uma banda corre oiro,  por outra prata lavrada. 

24. - Quando ela nasceu no mundo,  já a bóia era tomada 

25. entre duques e marqueses,  todos de espada doirada. 

26. - Rei que ‘tás para morrer,  Deus te tome parte na alma! 

27. Repartistes os teus bens  e a mim não me destes nada. 

28. - Lá te deixo aquela bóia  e aquela bóia doirada; 

29. por uma banda corre ouro,  por outra prata lavrada. 

30. - Quando eu nasci neste mundo,  já a bóia era tomada 

31. entre duques e marqueses,  todos de espada doirada. 

32. Vai Silvana por li fora  como pobre desgraçada 

33. c' a sua roca à cintura,   mulher nã tem outra arma. 

 
Notas: 4b pel’ um, ‘por um’; 15b omite ‘parira’; 16a Crasto, ‘Castro’; 22b bóia, ‘?’. 

 

 

 S/13 Purcell (1976b) 66-67  [Ferré (1982) 203-204; Purcell (1987) 53-54; 

NRAM (2008) 355]  

 

Silvana + Queixas de D.  Urraca 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Purcell (1987) 53-54, que classifica como Queixas de 

Dona Urraca. 
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Versão do Campo de Cima,  c. do Porto Santo, Ilha de Porto Santo, Madeira. 

Recitada por Filomena de Oliveira. Recolhida a 9 de Junho de 1970. (Colecção JBP 

1969-1970, fita 186B, romance n.° 20, rotação 651). 

 

1. Passeava Dona Silvana  por seu corredor acima. 

2. Seu pai andava-a mirando  a todas as horas do dia. 

 

Mas aqui, ...o que me lembra é que o pai estava a gostar muito dela, e disse 

que ela que fosse para o seu quarto se mudar de fato, que esperava por ela. 

Que tinha aquela hora marcada, qu' esperava por ela. Foi quando a Dona 

Silvana subiu ao seu quarto e gritou muito por a sua mãe, que lhe valesse a sua 

mãe, que seu pai, que contando à mãe o que o pai queria fazer naquele grande 

saluços de desgosto. E a mãe apareceu-lhe e disse-lhe: 

 

3. - Dá-m' os teus vestidos,  teus fatos de cada dia, 

4. que eu quero ir com teu pai, ah, ladrão o que te queria! 

 

E nisto a mãe vestiu os fatos dela e vai c'o rei, c' o pai. Chega ao quarto do rei; 

e o rei diz-lhe: 

 

5. S’acaso te conhecer honra,  muito a vida te guardaria; 

6. mas se não te conhecer honra,  a vida te tiraria. 

 

      E aqui a mãe disse que já tinha tido três filhos. 

 

7. - Como é que podia ser ter honra? 

 

      E o marido responde: 

 

8. Que vozes são estas que eu oiço tão desmudada? 

9. É a nossa filha Silvana,  chora qu' está desgraçada. 

 

E nisto o rei desmaioua e ficou quas’ a morrer, e a mulher disse-lhe; e ele disse 

que deixava: 

 

10. - A João deixo-lhe as casas, a Pedro terras lavradas. 

11. E à nossa filha Silvana,  a essa tu não deixas nada? 

12. Lá lhe deixo aquela bóia,  aquela bóia dourada; 

13. por uma banda corre ouro,  por outra prata lavrada. 

14. - Quando eu nasci neste mundo, já a bóia era tomada 

15. entre duques e marqueses, todos de espada dourada. 

 

Notas: na prosa, depois do 2b saluços, ‘soluços’; 8b desmudada, ‘mudadas’, 12a, b 

bóias ‘?’ 
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 S/14 Ferré (1982) 204 [NRAM (2008) 355-356] 

 

Silvana + Queixas de D.  Urraca 

 

Versão do Campo de Cima,  do Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Teresa Felicidade Melim, 47 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 

7/8/81. 

 

1. Andava D. Silvana por sua corredor'acima; 

2. seu pai andava mirando, muito mais a miraria. 

3. - Vem tu cá, D. Silvana, vem tu cá, filha minha;  

4. bem podias tu, Silvana, seres uma noite minha. 

5. - Serei uma, serei duas, do mê pai sou toda a vida, 

6. mas as penas do inferno, mê Dês, quem as passaria? 

7. - Passara eu, D. Silvana, todas as horas do dia. 

8. Caminhou dali Silvana, cramando em sua mãe,  

9. quando foi no mesmo 'tante sua mãe lh'apareceria. 

10. - O que tens, D. Silvana, o que é que tens, filha minha? 

11. - É que mê pai me convida a suas cambras bem finas. 

12. - Dá-me cá esse vestido que tenho d'ouro e pedraria, 

13. qu'ê quero ir ver tê pai, malvado, o que te queria! 

14. - Vem tu cá, D. Silvana, vem tu cá, filha minha; 

15. se tu me trouxeres a honra, eu a vida te daria, 

16. se não me trouxeres honra, a vida te ficaria. 

17. - Como te posso trazer honra se três filhos já paria? 

18. Foi D. João de Castelo, foi D. Pedro de Castilha, 

19. também foi D. Silvana, sê ladrão, a nossa filha. 

20. - Desmaldiçoada Silvana, de Deus e Santa Maria, 

21. qu'os segredos de sê pai a sua mãe contaria. 

22. Caminhou dali Silvana, como louca desvairada, 

23. com sua roca na cinta que mulher não tem outr'arma.  

24. Vós deixastes vossos bens a quem vos não era nada, 

25. só sua filha Silvana, só a deixou desgraçada! 

26. - Aí te deixo uma jóia, uma jóia bem dotada, 

27. por um lado le corr'ouro, por outro lado prata lavrada.  

28. - Essa jóia nã é minha, qu'essa jóia 'tá tomada. 

 
Variantes: 12. Empresta-m'esse vestido/que tens d'ouro e pedraria. 

 

 

 S/15 Ferré (1982) 205-206 [NRAM (2008) 357)] 

 

Versão do Caniçal, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Maria dos Santos Neto, 59 anos. Recolhida por Pere Ferré e Ana Maria 

Martins, no dia 4/8/81. 

 

              (...)                 (...) 

1. Estava sê pai à janela, d'amores a acometia. 
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2. - Bem puderas tu, Silvana, seres uma noite minha. 

3. - Serei uma, serei duas, serei toda a minha vida, 

4. mas as penas do inferno, me pai, quem as pagaria? 

5. - Quem paga sou ê, Silvana, qu'ê as pago todo o dia. 

 

 

 S/16 Ferré (1982) 207-208 [NRAM (2008) 362] 

 

Versão do Machico, c.  do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Maria José Clemente, 74 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques 

e Ana Maria Martins, no dia 1/8/81. 

 

1. Andava a bela Silvana pelo corredor acima, 

2. se melhor canta, melhor baila, melhor romance fazia  

3. Sê pai 'tava na janela, d'amores a acometia. 

4. - Bem puderas, Solivana, seres uma noite minha. 

5. - Serei uma, serei duas, serei toda a minha vida, 

6. mas as penas do inferno, mê pai, quem nas passaria?  

7. - Ê as passo, minha filha, a todas horas do dia. 

8. Lá está o Santo Papa em Roma, perdoa o pai p'r'uma filha.  

9. - Recolha-s'à sua cama que me recolh'eu à minha, 

10. vou lavar as minhas pernas, vestir as alvas camisas  

11. p'ra fazer com'a mamãe quando c'o papai drumia. 

12. Caminhou bela Silvana toda cheia d'agonia, 

13. encontrou a sua mãe que vinha da outra vida. 

14. - P'ra onde vais, bela Silvana, minha filha tão querida? 

15. - O triedor de mê pai a honra me roubar queria. 

16. - Volta atrás, bela Silvana, volta atrás tu mais um dia, 

17. qu'eu vou-m'haver com tê pai e é hoje por este dia. 

18. - Quem me bate à minha porta a tais horas de drumir? 

19. - É a vossa filha Silvana que vem para vos servir. 

20. - S'houvera me trazer honra, a porta l'eu ia abrir, 

21. deitava-l'escadas d'oiro, dava-l'a mão p'ra subir. 

22. - Como te posso eu trazer honra se já três filhas eu tinha?  

23. Uma foi rei de Castela e outra foi rei de Castilha, 

24. outra foi bela Silvana, filha tua e anja minha. 

25. - Quem vos trouxe aqui, senhora, da outra vida? 

26. - Foi os brados da Silvana, filha tua e anja minha. 

27. - Filha que descobre o pai, que castigo nã merecia?!  

28. - Merecia ser deserdada, ê mesmo a deserdaria. 

29. Abençoada Silvana, de Deus e Santa Maria, 

30. porque livrou o sê pai das penas em que jazia. 

 
Variantes da versão recolhida por Pere Ferré, no dia 7/3/81: 10a. Eu lavarei; 13a. quando 

encontrou; 18a. Quem bate à; 20a. S'eu soubera que me trazeis; 25. e 26. omite. 
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 S/17 Ferré (1982) 208 [NRAM (2008) 361] 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por José Vasconcelos Freire, 84 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques e Ana Maria Martins, no dia 1/8/81. 

 

1. Passeava a Silvana por os corredores acima; 

2. sê pai a 'tava mirando, com muita atenção a mira. 

3. - O pai vigie qu'a mãe 'tá na outra vida. 

4. Vou lavar minhas carnes, vestir minhas alvas camisas, 

5. mas as penas do inferno, pai, quem as passaria? 

6. - Penas passo eu, Silvana, penas passo cada dia. 

7. Encontrou a sua mãe que vinha da outra vida,  

8. o papai por sua esposa na queria. 

9. - Donde vindes, ó Silvana, donde vindes, filha minha? 

10. - Venho dar honra a mê pai que por sua esposa me qu'ria 

                 (...)           (...) 

 
Variantes da versão recolhida por Pere Ferré, no dia 7/3/81: antes de 3. Donde vindes, ó 

Silvana,/donde vindes, filha minha?//(...)/bem puderas ser esposa minha; 3. omite; 7.-9. omite; 

10. Eu vou fazer a vontade ao pai/que minha esposa se queria. 

 

 

 S/18 Ferré (1982) 208-209 [NRAM (2008) 363] 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira.  

 

Recitada por Matilde Teixeira, 74 anos. Recolhida por Pere Ferré e Ana Maria Martins, 

no dia 9/8/81. 

 

               (...)      (...) 

1. Espere-m'aqui, mê pai, espere-me mais um dia 

2. qu'eu vou lavar minh'alvas pernas, vestir minh'alvas camisas,  

3. fazer com'a mãe fazia quando c'o papai dormia. 

4. - Donde vais, bela Silvana, donde vindes, filha minha? 

5. - Venho fugida de mê pai qu'honra me roubar queria. 

6. - Mas mesmo assim com'ê 'tou, com tê pai m'encontraria. 

7. - Quem bate à minha porta, tales horas de dormir? 

8. - É sua filha Silvana que vem para vos servir. 

9. - S'eu soubesse d'assim ser, a porta l'eu ia abrir, 

10. deitava-le escádias d'oiro e dava-l'a mão pa' subir 

11. e lavava-a em água de rosas e perfumava-a d'alecrim, 

12. vestia-l’alvas camisas e deitava-a a par de mim. 

13. E s'ela me trouxesse a honra, grande prémio eu le daria, 

14. mas s'ela não me trouxer honra, aos coices na correria. 

15. - Como posso ser honrada se três vezes pariria? 

16. Uma foi rei de Castelo, outra foi rei de Castilha, 

17. outra foi bela Silvana, tua filha nanja minha. 

               (…)     (…) 
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 S/19 Ferré (1982) 210 [NRAM (2008) 365] 

 

Versão do Pico Norte, Gaula, c. de Santa Cruz, Madeira. 

 

Recitada por Maria Júlia Quental, 54 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, 

no dia 4/8/81. 

 

1. Já lá vem a Selivana por essa corredor'acima; 

2. o pai se namorou dela da boniteza que tinha.  

3. - Bem podias, Selivana, seres uma hora minha. 

4. - Seja uma, seja duas, seja como o papai queria,  

5. mas as penas do inferno, não sei quem as passaria. 

6. Maus raios partam a mãe qu'uma só filha teria, 

7. s'eu tivess'outra mana, segredos lhe contaria. 

8. - Oh! maus raios partam a filha, segredo do pai descobriria, 

9. s'eu tivesse outra filha, segredos m'encobriria. 

10. - Também honra a nossa cara que é honra da nossa filha. 

11. Também honra os meus ossos debaixo da terra fria. 

 

 

 S/20 Ferré (1982) 210-211 [NRAM (2008) 365] 

 

Versão da Achada de Cima, Gaula, c. de Santa Cruz, Madeira. 

 

Recitada por Júlia de Sá Vieira, 61 anos e Virgínia de Sá Vieira, 55 anos. Recolhida por 

José Joaquim Dias Marques, no dia 4/8/81. 

 

1. Já lá vem a Selivana por essa corredora acima; 

2. o pai se namorou dela por a boniteza que tinha.  

3. - Bem podias, Selivana, seres uma hora minha. 

4. - Ai! maus raios partam à mãe que só uma filha teria,  

5. s'ê tivesse outras manas, segredos lhes contaria. 

6. - Empresta-m'os fatos d'oiro, vestidos d'eterna vida,  

7. qu'ê quero ir com sê pai ver tê pai o que te queria. 

8. - Que passadinhas são estas qu'ê sinto à minha ilharga?  

9. Vem tu cá, ó Selivana, quero ver se 'tás honrada. 

10. - Como pode 'tar honrada quem cinco filhos teria?  

11. Pelo sangue d'Aragão e da rainha da Castela, 

12. venh'aqui por Selivana que te queres namorar dela. 

13. - Ai! maus raios partam à mãe que só uma filha teria. 

14. S'ê tivesse outras filhas, segredos m'encobriria. 

15. - Olha a honra a tua cara qu'é a honra da nossa filha 

16. e também honra os mês ossos debaixo da terra fria. 
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 S/21 Ferré (1982) 206-207 [Ferré (1982-1983) 58-59; NRAM (2008) 360-361]  

 

Silvana + Queixas de D.  Urraca 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Isabel Mendonça Baguel, 76 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 1/8/81. 

 

1. Andava bela Silvana pelo corredor acima, 

2. s'ela canta, melhor baila, melhor romance fazia. 

3. Seu pai a andava mirando a l'acometer de amores. 

4. - Bem puderas, ó Silvana, seres uma noite minha. 

5. - Serei uma, serei duas, serei toda a minha vida,  

6. mas as penas do inferno, papai, quem as passaria? 

7. - Passo eu, bela Silvana, uma vez por quando ao dia.  

8. - Esperai aqui, meu pai, esperai aqui mais um dia 

9. qu'eu vou lavar minhas carnes, vestir minh'alva camisa, 

10. e fazer com'a condensa quando c'o papai dormia. 

11. Silvana pela serra fora, sua mãe apareceria. 

12. - Onde vais, bela Silvana, onde vais, ó filha minha? 

13. - Vou fugida de meu pai qu'a honra me tirar queria. 

14. - Dá-me cá esses teus fatos, vestidos de quand'um dia, 

15. qu'eu vou-m'haver com teu pai hoje aqui por este dia. 

16. - Quem me bate à minha porta tais horas de dormir? 

17. Senhor, é vossa Silvana que vem para vos servir.  

18. S'eu soubesse de ser ela a porta l'eu ia abrir, 

19. punha-le escádias d'oiro, dava-1'a mão p'ra subir, 

20. lavava-na em água de rosas, perfumava-a d'alecrim, 

21. deitada nos meus braços, chegadinha ao par de mim;  

22. mas s'ela me trouxer honra, grande mulher la faria 

23. e s'ela não me trouxer honra, a vida l’eu tiraria. 

24. - Como posso trazer honra s'eu já três vezes parira? 

25. Uma vez rei de Castela, outra vez rei de Castilha,  

26. outra vez bela Silvana, tua filha e filha minha. 

27. - Ah! mal haja vaia a filha qu'o seu pai descobriria! 

28. - Ah! mal haja o pai primeiro, qu'a honra à filha queria! 

 

E depois ele 'tava à morte. 

 

29. - Senhor pai que 'tas à morte, a quem deixas os teus bens? 

30. Vai deixar os teus bens a quem te não era nada  

31. e a vossa filha Silvana, ela fica deserdada? 

32. - Os anjos do Céu me levem se Silvana era lembrada; 

33. mas lá te fica uma bóia na terra mais acalcada, 

34. por uma banda corre oiro e por outra prata lavrada. 

35. Mas logo no outro dia a bóia era tomada. 

 

E ela disse: 

 

36. - Tu não te lembras, Rodrigues, daquele tempo passado  
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37. que minha mãe te deu vestir e meu pai te deu cavalo  

38. e eu te dei a espora d'oiro p'ra te fazer mais fidalgo? 

 
Variantes da versão recolhida por Ana Maria Martins e Pere Ferré, no dia 9/8/81: 1,a. Andava 

Dona Silvana; 3b. n'acometendo de amor; 4a. Bem podias; 11. omite; 22. e 23. omite; 30a. foste 

deixar; 36. No te lembras, Cond'Alarves, promessa de tal dia; 37. inverte ordem hemistiquios. 

 

 

 S/22 Ferré (1982) 209-210 [NRAM (2008) 364-365] 

 

Silvana + Queixas de D.  Urraca 

 

Versão do Porto da Cruz, c. do Machico, Madeira.  

 

Recitada por Matilde Vieira, 78 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, Pere 

Ferré e Ana Maria Martins, no dia 31/7/81. 

 

         Ela estava tocando e cantando. 

 

1. Viola d'oiro na mão, tocava que retenia, 

2. se bem canta, melhor baila, maior romance fazia. 

3. pai 'tava na janela, d'amores a comovia. 

4. - Bem podias, Solivana, seres uma noite minha. 

5. - Ai! mê pai, não só uma noite como toda a minha vida, 

6. mas as penas do inferno quem é que as passaria? 

7. - Ê por ti, ó Solivana, ê as passo a cada dia. 

8. Logo a mandou-a esperar no quarto donde dormia. 

      (...)    (…) 

9. Lá caminhou Solivana, mais triste que a noite e o dia, 

10. sua mãe dos altos céus foi valer à sua filha.  

11. - Dá-me cá esse vestido que para a festa trazias. 

 

          E ela deu o vestido à mãe. E o pai disse: 

 

12. - S'ê soubesse, Solivana, que ti nã estavas honrada  

13. as penas do inferno ê por ti não as passava. 

14. - Como posso estar honrada s’ê já três vezes pari?  

15. Tive um Aires, outro Castilho (...) 

 

          E a outra a quem d'amores ele tinha comovido. 

 

16. - Mal hajas, ó Solivana, mas hajas toda a vida, 

17. qu'os segredos de sê pai a sua mãe descobria 

 

Foi quando ela desapareceu e já não apareceu senão quando o pai 'tava 

morrendo, mas o que é seu já o tinha deixado a outro e nunca mais se lembrou da 

filha. A filha apareceu nessa ocasião e disse: 

 

18. - Deus vos salve, D. Pai rei, baixo a coroa real;  

19. deixastes os vossos bens a quem vos não era nada, 
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20. vossa filha Solivana 'stá no mundo desgarrada. 

21. - Deus se não lembre de mim se tal filha me lembrava. 

 

          A quem deixou ele os bens chamou e disse: 

 

22. - Vem tu cá, ó João Castilho, foste-me sempre traidor, 

23. na hora da minha morte faz-me sequer um favor. 

 

            É uma jóia unicamente qu'ele deixa à filha. 

 

 

 S/23 Ferré (1982) 211 [NRAM (2008) 366] 

 

Versão da Corujeira, Faial, c. de Santana, Madeira. 

 

Recitada por Maria Bárbara de Freitas, 80 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques e Ana Maria Martins, no dia 3/8/81. 

 

1. Passeava a Valgaveta pela corredor'acima; 

2. sê pai sempre la mirava, má tenção p'ra ela tinha. 

           (…)     (…) 

3. - S'eu não te achar honrada vou-te mandar matar. 

4. - Com'é que me podes achar honrada s'ê já três vezes pari?  

5. Pari o rei do Castelo e o rei de Monarquia, 

6. e pari D. Solivana, filha qu'o pai cometia. 

7. - Ai! filha qu'o seu pai descobre, que castigo nã queria? 

8. - Ai! filha qu'o seu pai comete em qu'infernos arderia? 

 

 

 S/24 Fontes (1983a) 121  
 

Versão de Caldeira de Santo Cristo, Ilha de S. Jorge, Açores.  

 

Recitado por Maria Baltasar Azevedo, de 70 anos de idade. 26 de Julho de 1977. 

 

1. Ia D. Silvana por um corredor acima. 

2. Seu pai a 'tava mirando  na sala onde jazia. 

3. - Melhor me pareceis, D. Silvana,  com vestido de cada dia, 

4. do que vossa mãe, rainha,  com quanto ouro havia. 

5. - Não permita Deus, Deus que 'tá na hóstia consagrada, 

6. d'eu ser a vossa filha, ser a vossa namorada. 

7. - Donde vindes, D. Silvana,  que vindes tão assustada? 

8. - Foi meu pai,  de amores me cometia. 

9. - Empresta-me, D. Silvana, vestido de cada dia, 

10. que eu vou,  ao vosso pai apareceria. 

11. - Melhor pareceis, D. Silvana,  com vestido de cada dia, 

12. do que vossa mãe, rainha,  com quanto ouro havia. 

13. -  Eu não sou D. Silvana,  sou a mãe que a trazia; 

14. maldição caia em tal pai,  com a filha cometia. 

          ……………………….    ……………………….. 
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 S/ 25 Fontes (1983a) 125  

 

Silvana + A Filha Desterrada 

 

Versão de Urzelina, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Recitado por Celeste Vitória das Dores, de 46 anos de idade. 7 de Agosto de 1977. 

 

1. Estava a D. Silvana  por a sua sala acima 

2. com sua guitarra ao peito;  muito ela retenia. 

3. Vindo o seu pai da missa  de amores a cometia. 

4. - Mal haja tal pai  que ua filha comprometia. 

5. - Mal haja ua tal filha,  que seu pai descobria. 

6. - Pois as penas do inferno,  quem, meu pai, as passaria? 

7. - Pois as penas do inferno  por ti eu, Silvana, passaria. 

8. - Meu pai dê-me sua licença,  sua alta senhoria, 

9. p'a eu ir ao meu quarto  vestir uma alba camisa. 

10. Pelo corredor chorava,  pelo corredor dizia: 

11. Tal heja ua tal mãe  que só ua filha teria. 

12. - Que tens, ó D. Silvana?  Que pelo corredor dizias? 

13. - O pai veio da missa,  de amores se me cometia. 

14. - Empresta-me os teus vestidos  que ele te compremeteu. 

15. - Bem podias, ó tu, Silvana, seres minha dama um dia. 

16. - Pois quando estive D. Silvana  de D. Pedro de Castilha, 

17. perdi minha flor  que era enflorecida. 

18. - Q'al heja ua tal filha  que seu pai descobria. 

19. Mandou-a botar num barco, nem velas nem remos tinha; 

20. dos cabelos fazia velas,  dos braços remos fazia. 

21. Foi ter a ua ilha  ond'estava um ermitão. 

22. - Que fazes, ó ermitão,  a gozar a boa vida? 

23. - Por causa de vós, menina,  largaria a boa vida. 

24. - As águas que me trouxeram,  para lá me levariam. 

25. No meio daquele mar,  rainha esclarecida.  

 

            Ela morreu no mar. 

 

 

 S/26  Fontes (1983b) 101 

 

N/NOTA: BRPTOM, Delgadinha, nr. 131 

 

Versão recolhida em San Diego, Califórnia, EUA (Santa Cruz das Ribeiras, Ilha do 

Pico, Açores) 

 

Cantado por Maria Cândida Silveira, de 80 anos de idade, e por sua filha, Albertina 

Tavares, de 42 anos de idade, no dia 11 de Abril de 1975. Sabiam este romance bem 

antes, mas já não se lembram do resto. 

 

A D. SILVINA 
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1. Ó ia a D. Silvina  pelo corredor acima; 

2. seu pai a estava mirando  na sala onde jazia. 

3. - Ó minha D. Silvina, sede minha namorada um dia. 

4. - Pecados de pai com filha, Jesus quem no absolveria? 

5. - Deixa as penas do inferno, qu'eu por ti as passaria. 

6. - Ó rica filha da minha alma,  dá-me uma botinha de água, 

7. qu'eu trago os meus bofes secos,  minha alma desaportada 

8. de comer a carne crua  e beber água salgada. 

9. Eu estou cantando c'os anjos [……………………]  

10. e meu pai 'tá no inferno co'a sua alma danada. 

 
Depois de cada verso (catorze sílabas) canta-se o estribilho: “e ó tão linda “. 

 

 

 S/27 Galhoz (1987) 196  
 

N/NOTA: Esta versão encontra-se classificada como CONDE ALARCOS, (L. 

ESPOSA DESGRAÇADA) em Galhoz (1987), p. 196. 

  

Versão de Gouveia, c. de Gouveia, d. da Guarda. 

 

Informadora: Maria da Conceição “Pinheira”, 68 anos. Ano de recolha: 1973. Recolha: 

Michel Giacometti. [gravado] 

 

ROMANCE DE D. SILVANA (i-a) 

 

1. Tocando D. Silvana   pelo corredor acima, 

2. Tocando guitarras d’ouro,   que tão bem as retenia! 

3. Que tens tu, ó D. Silvana, que tens tu, ó minha filha? 

……………………………. 

……………………………. 

 

 

 S/28 Anastácio (1988) 83 

 

N/NOTA: Classificada em Anastácio (1988) como Delgadinha e em BRPTOM (nr. 3) 

como Silvana. 

 

Versão de Tafe, c de Tavira, d. de Faro.  

 

Recitada por Maria Rosa Afonso, 61 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré 

no dia 11/8/83. 

 

1. Estava a Sê dona Silvana, no seu corredor um dia,  

2. Veio o seu pai das caçadas, s’amores a convertia. 

3. - Bem podias tu, Silvana, bem podias, filha minha, 

4. Dormires comigo uma noite, folgares comigo um dia. 

5. - Dormiria, sim, folgaria, folgara, sim folgaria 

6. Mas as penas do inferno, meu pai, quem nas passaria? 

7. - Deixa as penas do inferno, que eu passo uma cada dia. 
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               (…)          (…) 

 

 

 S/29 Marques (1989) 388-390 

 

Silvana + Queixas de D.  Urraca 

 

N/NOTA: Versão classificada, em  BRTOM, como As Queixas de D. Urraca - Ferré 

(1982)  27 [Correia (1984) 111; Marques (1989) 388-390], com a nota “Ferré (1982) e 

Marques (1989) tiveram recitações independentes”. 

 

Versão de Vomitadas, Camacha, Ilha de Porto Santo, Madeira. 

 

Maria da Purificação Rodrigues Melim, 80 anos. 9-8-1985. 

 

Silvana + Queixas de D. Urraca + Afuera, Afuera, Rodrigo 

 

1. Andava Dona Silvana pelos corredores acima, 

2. o seu pai bem a mirava todas as horas do dia. 

3. - Bem podias, Silvana, seres minha sequer um [sic] hora  

4. - Serei uma, serei duas, serei toda a minha vida, 

5. mas as penas do Inferno Deus sabe quem passaria. 

6. - Ah que sou eu, Silvana, que as passo a cada dia! 

7. Silvana foi para o seu quarto, mais triste que a noite fria:  

8. o tirano do seu pai a sua filha cometia. 

 

           Ela vai ter com a mãe, conta à mãe e a mãe diz: 

 

9. - Dá-me cá os teus vestidos (...) 

 

          A mãe vestiu-se com os vestidos da filha e foi lá ter co' ele. E ele disse-lhe: 

 

10. - Se tu honra me trouxeres, eu a vida te daria, 

11. e, se não me trouxeres honra, a morte te custaria. 

12. - Como é que posso trazer honra a quem já três vezes parira? 

13. Um foi D. Carlos, senhor, e outro D. Pedro seria, 

14. outra é a Silvana, aquela que cometia. 

15. - Maldição de Deus à Silvana, maldição de Deus e a minha,  

16. que o segredo do seu pai à sua mãe descobria! 

17. - Benção de Deus à Silvana e benção de Deus e a minha,  

18. o tirando do seu pai a sua filha cometia! 

             (...)      (…) 

 

Depois, quando ele estava a morrer, ele perguntou quem é que estava chorando e 

a mulher lhe respondeu: 

 

19. - É a tua filha Silvana, que a deixaste deserdada. 

20. - Melhor Deus se lembre da minha alma, se Silvana era lembrada,  

21. que eu deixava-lhe Sambóia e Sambóia também lhe deixava:  

22. por uma banda corre ouro, por outra, prata lavrada 
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23. Mas, 'inda o rei não era morto, já Sambóia era tomada,  

24. com duzentos cavaleiros por toda a roda cercada. 

25. - Não te lembras, não te lembras daquele tempo passado,  

26. que meu pai era teu padrinho e tu eras seu afilhado, 

27. o meu pai te deu uma espada e minha mãe deu-te o cavalo,  

28. e eu dei-te as esporas de ouro para seres afidalgado? 

              (...) (…) 

 

Variantes: 1a. Passeava a D.; 1b. por seus c.; 2a. o p. a m.; 2a. s. p. que a m.; 3b. ser m.; 3b. m. s. 

um dia (a informante mostra ter-se enganado e emenda como vai no texto); 5b. q. as p.; 6b. omite 

a; 7a. Foi S.p.; 8a. que o; 10a. S. a h.; 10b. omite eu; lla. e s. a h. n. t.; lla. omite e; ll. s. n. a t.; 12b. 

j. q. pariu e omite a; 12b. t. v. j. (a informante mostra ter-se enganado e emenda segundo a ordem 

que vai no texto); 13a. f. D. Pedro s.; 13b. o. D. Carlos s.; 14a. e o outro; 14a. a o.; 15. A m. a S., 

m. a filha m.; 15 a. A m. d. D. a S.; 16a. de s.; 16b. a s.; 17. Abençoada a S., abençoada filha m.; 

17a. a S.; 17b. a b. e omite e; 18. porque o seu pai acometia (é variante--tentativa, da primeira vez 

que a informante recitada o verso, depois emendada como vai no texto); 19a. Era a; 19b. q. vos d.; 

20. Ah, m. D. s. 1. de mim que eu me lembrava... (a informante hesita, pára e emenda como vai no 

texto); 21 a. omite que; 21a. porque e.; 21b. omite e; 22b. e p.; 23a. omite Mas; 24b. em t.; 25a. N. 

t. l. ... lá por o nome dele, nem sequer me lembra o nome dele; 25a. N. t. l.... parece-me que era 

Pedro, não tenho bem a certeza; 25. omite tudo a partir do segundo não, inclusive; 26b. o s.; 26b. 

omite e; 28a. a espora. 

Variantes da versão da mesma informante (entrevistada na Vila Baleira, da mesma ilha, onde, no 

momento, se encontrava) recolhida por Ana Maria Martins, Pere Ferré e J. J. Dias Marques, em 7-

8-1981 (vd. P. Ferré et. al., op. cit., versão nr. 1, p. 27): 1.-18. omite; 19a. a nossa f.; 19b. omite a; 20. 

D. s. I. de mim s. ela e.1.; 21 a., 21b. e 23b. Zamboia [trata-se, provavelmente, de lapso na 

transcrição]; 21b. omite e; 22b. e p. o.; 23 a. omite Mas; 24b. em t.; 25 a. Omite o segundo n. t. 1.; 

25b.-28 omite. 

Notas: O pai -explica a informante- era um rei, e Sambóia «era um prédio, uma coisa de valor.» 

Comentários da informante sobre o v. 25: «O pai já tinha deixado Sambóia ao outro, ao afilhado. 

Não era irmão dela nem parente, talvez, era afilhado. Ele era pobre; agora, que tinha a riqueza do 

coiso, não se lembrava, já não ligava a ela. Nessa acasião, já ele não lhe ligou». Sobre os vv 26-28: 

«Ele era afilhado e estava lá em casa e, por isso, lhe faziam aquelas ofertas, quando ele fazia anos». 

 

 

 S/30 Xarabanda (1995) 27 

 

Versão de Achada de Cima, Gaula, c. de Santa Cruz, Madeira. 

 

Recitado por Virgínia Vieira no dia 18/03/90. 

 

1. Já lá vai a Silvana por essa corredora acima. 

2. O pai s' enamorou dela, da boniteza que tinha. 

3. - Bem podias, Silvana, seres ua hora minha. 

4. - Seja uma, seja duas, seja o que o papá queria, 

5. Mas as penas do Inferno Deus sabe quem as passaria.  

6. Maldita seja uma mãe que só uma filha teria. 

7. S' eu tivesse outra mana segredos me encobriria. 

8. - Que tendes, minha filha, me tratas de praguejare? 

9. - Teimosia do papá prá cama me quer levare. 

 

Variantes (na repetição): 2 pela boniteza 
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 S/31 Xarabanda (1995) 27-28  
 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Pico Norte, Gaula, c. de Santa Cruz, Madeira. 

 

Cantado por Maria Júlia Quental,  no dia 18/03/90.  

 

1. Já lá vai a Selivana por essa querredora 'cima.  

2. O pai se namorou dela, da boniteza que tinha. 

3. - Bem podias, Selivana, seres uma hora minha.  

4. - Seja uma, seja duas, sej' o que o papai qu'ria, 

5. Mas as penas do Inferno não sei quem nas passaria.  

6. - Do que tendes, filha minha, me trata' de praguejar? 

7. - Tamosia de papai, prá cama me quer luvare. 

8. - Empresta-m' os fatos d' oire, vestidos da interna vida, 

9. Quero ire com teu pai, ver teu pai o que me qu'ria. 

10. - Que passadinhas são estas qu' eu sinto à minha lharga? 

11. Vem-te cá, ó Selivana, quero ver se `stás honrada! 

12. - Come posso `star honrada quem cinque filhos tiria? 

13. Pelo sangue d' Aragão, da rainha da Castela, 

14. Venho cá pre Selivana, que te queres namora' dela. 

15. - Oh! ma' res parta uma filha, segre' do pai descobriria. 

16. - Também honra a nossa cara, que é a honra da nossa filha.  

17. Também honra o' meus ossos debaixo da terra fria. 

 

 

 S/32 Xarabanda (1995) 28 
 

Versão de Achada de Cima, Gaula, c. de Santa Cruz, Madeira. 

 

Recitado por Maria Vieira Poita, no dia 1/04/90. 

 

1. Já lá vai a Selivana por essa querredor' acima. 

2. O pai se namorou dela, da boniteza qu' ela tinha. 

3. - Bem podias, Silvana, seres uma hora minha. 

4. - Seja uma, seja duas, seja o que o papai queria,  

5. Mas as penas do Inferno não sei quem as passaria. 

6. - Oh! ma' rás parta uma mãe que só ua filha teria.  

7. Que s' eu tivesse outra mana segredos lhe contaria. 

8. - O que tendes, filha minha que me tratas de praguejare?  

9. - Teimosia do papai, que pá' cama me quer levare. 

10. - Empresta-me fatos d' oiro, vestidos da eterna vida,  

11. Qu' ê quero ir com teu pai, ver teu pai o que te queria. 

12. - Que passadinhas são estas qu' eu sinto à minha ilharga?  

13. Venha cá, ó Silvana, para ver se ‘tás honrada. 

14. - Como posso estar honrada quem cinco filhos teria? 

15. Pelo sangue d' Aragão e da rainha da Castela, 

16. Ê venho cá por Silvana, que te queres namorar dela. 

17. - Oh! ma' rás parta uma filha que segredos do pai descobriria, 
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18. Que s' eu tivesse outra filha, segredos me encobriria.  

19. - Tãobém honra a tua cara e a honra da nossa filha 

20. E também honra os meus ossos debaixo da terra fria. 

 

Variantes: 2 O seu pai se namorou dela da boniteza que tinha 

 

 

 S/33 Fontes (1996) 120-121 [Fontes (1997) 62] 

 

Silvana + Queixas de D.  Urraca 

 

N/NOTA: Em Fontes (1996): Silvana+Doliente-Morir+Afuera  

 

Versão Versão de Torre, Gaula, c. de Santa Cruz, Madeira. 

 

“… Minha mulher, Maria-João Câmara, gravou esta versão no sítio da Torre, Gaula, 

ilha da Madeira, no dia 21 de Julho de 1990. Foi dita por Maria Rodrigues (Aguiar), de 

72 anos de idade, que já faleceu:” 

 

1. Ia a D. Selivana   por o corredor acima. 

2. Se bem canta, melhó baila,  maió remorso sentia. 

3. Sê pai na cava mirando,  com qu'intenção ele a mira!  

4. - Bem podias, Selivana,  seres ua noite minha. 

5. - Sèrei ua ò sèrei duas,  serei vossa toda a vida,  

6. mas as penas do inferno,  ah pai, quem nas passaria? 

7. - Ê nas penas do inferno  passo nelas todo o dia. 

8. - O que tendes, Selivana,  o que tendes, filha minha? 

9. - Ó senhora, é el-rei, mê pai,  que por sua esposa me queria.  

10. - Dá-me cá esses três fatos  que tu tens de mais valia, 

11. qu'ê vou-me às altas torres ver o mouro o que é que queria.  

12. - Quem à minha porta bate  às tais horas, que dormia? 

13. - É vossa filha Selivana,  que vem para vos servire. 

14. - Se tu nã me trazes honra,  a vida te custaria. 

15. - Como posso trazer honra,  já quem três vezes paria? 

16. Dua vez foi D. João, impèrador de Castilha, 

17. e doutra vez foi São Jorge, impèrador desta ilha, 

18. e doutra vez foi Selivana, toda vossa e minha filha.  

19. Nisto o rei adoeceu para a morte, que morria. 

20. - A D. João deixo a terra, a D. Jorze cavalaria. 

21. - Ê vou-me por aqui abaixo  muito triste e mal fadada; 

22. vou pècurá roca e fuso,  que mulhé nã tem outra arma.   

23. Vossa filha Selivana,  que dela nã se lembrava? 

24. - Ai é verdade, que dela nã me lembrava, 

25. mas fica-l'aquela Sabóia,  que 'tá acolá bem centrada:  

26. pel'um cano deita oiro  e por outro é prata lavrada.  

27. 'Inda nã amanhècia,  já Sabóia foi tomada 

28. com duzentos cavaleiros,   todos d'espada alvorada. 

29. - Tu nã te lembras, Rodrigues, daquele tempo passado,  

30. qu'o rei era tê padrinho e tu eras seu afilhado 

31. e eu te dei esferas douro para te ver aumentado,  
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32. e p'agora vires buscar todo o meu novo estado? 

 
4b+ E ele disse... Ela disse: — 6b+ E depois ele, ele disse: —7b+ E ela vai... Acaba nuns choro. 

E a mãe dela sentiu e disse: — 8b+ E ela disse: — 9b+ E ela disse à mãe... A mãe disse: —1 lb+ 

E ele... Ela foi. Arranjou-se e foi. E ele lá na sa..., o quarto. 'Tando... Ele diz assim: — 12b+ E 

ela disse: — 13b+ E ela vai e ela disse... Ela disse... E ele diss'aqui... Ele disse: (Repete o e. 13) 

[...] — 146+ E ela disse-l'a ele: —186+ E ò depois ele diss'assim: — 216+ E depois ela, a 

mulher, disse: — 23b+ E ò depois ele disse: — 26b+ Isto era o... A herança qu'ele deixava à 

Selivana. E a depois ela... Ainda nã... O rei morreu. Fez aquele testamento e morreu. E ela disse: 

(Como, na realidade, as palavras que seguem parecem pertencer ao narrador e não a Silvana, 

não as faço preceder dum traço, porque não formam parte do diálogo.) — 28b+ E depois ela 

disse que era o Rodrigo que tinha vindo buscar a... Ela disse: — 30a qu'o mê pai. A informante 

repete os vv. 23-25. Variantes: 23b que na deixas deserdada. — 24 —É verdade, senhora, / quê 

disso nã me lembrava. — 25a Omite mas. — 25b qu'está. 

 

 

 

 

**** 
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DELGADINHA 

 

 

 D/1 Braga (1867) 181-183 [Hardung I (1877) 141-144; Braga (1906)/Braga 

(1982) 451-455; RPTOM (2003) Delgadinha nº 1175]  

 

Versão do distrito de Coimbra. 

Braga (1906)/Braga (1982) indica como origem da versão Freixo de Espada à Cinta 

(distrito de Bragança). 

 

1. O conde da Vila-Flor, por ser o conde maior, 

2. de três filhas que ele tinha, clarinhas como o sol, 

3. uma se chamava amada, outra se chamava querida; 

4. outra se chamava Faustina por ser a mais fidalgada. 

5. - Queres tu, filha Faustina, ser a minha namorada? 

6. - Não permita Deus do céu, nem a Virgem consagrada, 

7. que eu, sendo sua filha, seja sua namorada. 

8. - Deixa vir a mãe da missa, que eu lho saberei dizer. 

9. Ora vinde, mulher minha, ver o que aconteceu:  

10. a nossa filha Faustina de amores me prometeu. 

11. Dizei lá, ó mulher minha, o que Faustina mereceu?  

12. - Torre de pedra lavrada para meteres Faustina! 

13. Dera-lhes o pão por onça, água por uma medida.  

14. Ali tiveram Faustina por sete anos encerrada; 

15. davam-lhe água por onça e da carne mais salgada.  

16. Ao cabo de sete anos, Faustina sem ser findada; 

17. foi-se dali a Faustina, tristinha e desconsolada,  

18. assubindo uma ventana, outra ventana mais alta, 

19. daí viu estar suas manas cosendo em uma almofada. 

20. - Deus vos guarde, manas minhas, manas minhas da minha alma; 

21. peço-vos pelo amor de Deus que me deis uma pinga de água! 

22. - Deus te guarde, ó Faustina, ó mana da minha alma, 

23. o nosso pai nos jurou pelos copos da sua espada, 

24. que quem desse água à Faustina, sua cabeça é cortada. 

25. Foi-se dali a Faustina, tristinha e desconsolada,  

26. assubiu a uma ventana, outra ventana mais alta, 

27. donde viu estar sua mãe, lavrando a ouro e prata. 

28. - Deus, vos guarde, ó minha mãe, mãe minha da minha alma! 

29. Peço pelo amor de Deus que me dê uma pinga d' água.  

30. - Deus te guarde, ó Faustina, ó filha da minha alma; 

31. há sete anos que eu vivo com o teu pai mal casada. 

32. Foi-se dali a Faustina, tristinha, desconsolada, 

33. assubiu a uma ventana, outra ventana mais alta.  

34. Donde viu andar seu pai, passeando numa sala. 

35. - Deus vos guarde, ó meu pai, ó pai meu da minha alma;  

36. peço pelo amor de Deus que me deis uma pinga de água. 

37. - Deus vos guarde, ó Faustina, minha filha malfadada,  

38. eu pedi-te a mão direita, tu não ma quiseste dar. 

39. - Aqui tem a mão direita, a esquerda se a quiser! 

40. - Venham as jarras de prata, de ouro se as houver; 
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41. quero dar água à Faustina, que já é minha mulher. 

42. Corram, corram, cavaleiros, a dar água à Faustininha; 

43. o que primeiro chegar há-de ter uma prenda minha. 

44. A água era chegada, era findada Faustina! 

45. No meio daquele largo um tanque d' água aparecia. 

46. Vieram sete senhoras, domingo de madrugada, 

47. para levarem Faustina para o céu em corpo e alma. 

48. Nossa Senhora do Pranto é que a pranteava, 

49. tu morreste, Faustininha, pela honra de seres honrada. 

50. Nossa Senhora do Pranto era quem a pranteava; 

51. no seu pranto que dizia: – Domingo de madrugada 

52. vieram sete demónios, dormiram em tua casa, 

53. para levarem teu pai p'r'ó Inferno em corpo e alma. 

 
Variantes de Braga (1906)/Braga (1982): 1 a. de; 3a., 3b. e 4a. chama; 7a. vossa; 10b. amor; 

12b. meter; 13a. deras-lhe; 16b. finada; 18a. a uma; 19a. donde; 20a. ó manas; 27b. e a prata; 

37b. filha minha; 44b. finada; 48b. era a que; 49b. ser; 50. omite o verso. 

 

 

 D/2 Azevedo (1873) 767 [Azevedo (1880) 107-109; Braga (1906)/Braga (1982) 

469-470; Porto da Cruz (1949) 13-14; Carinhas II (1994) 1581; RPTOM (2003) 

nº 1131]  

 

N/NOTA: Versão classificada como Silvana em BRPTOM, nr. 4. 

 

Versão de Porto da Cruz,  c. de Machico,  Madeira. 

 

1. Era um rei, tinha três filhas, mais lindas que a prata 

2. namorou-se da mais velha, que se chamava Galdina. 

3. - Bem poderás tu, Galdina, se' la minha namorada, 

4. dorme uma noite comigo, tu serás mui’ bem pagada. 

5. - Não permita Deus do céu, nem na Virgem consagrada, 

6. sendo eu a vossa filha, se' la vossa namorada.  

7. Quando el-rei tal ouviu, foi numa torre fechada, 

8. dava-lhe pedras por pão, por bebida água salgada.  

9. No cabo de sete anos, Galdina solta deixavam, 

10. fôra por aí Galdina, aonde suas irmãs estavam. 

11. - Ricas irmãs da minha vida, a quem eu tanto amava, 

12. dai-me uma gotinha d' água, que quero expedir minha alma.  

13. - Vai-te por aí Galdina, Galdina desgraciada. 

14. se nosso pai tal soubera, sete vidas nos tirava. 

15. Caminha por ‘í Galdina, aonde sua mãe estava. 

16. - Rica mãe da minha vida, a quem eu tanto amava, 

17. dai-me uma gotinha d' água, que quero expedir minha alma.  

18. - Vai-te por aí Galdina, Galdina desgraciada, 

19. por amor de ti, Galdina, sete anos de mal casada. 

20. Fôra por aí Galdina, aonde seu pai estava. 

21. - Rico pai da minha vida, a quem eu tanto amava, 

22. dai-me uma gotinha d' água, que quero expedir minha alma 

23. - Correi, vassalos, correi, a buscar agua à Galdina,  
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24. em garrafinhas de ouro, em copos de cristal fina. 

25. Cavaleiros não chegavam, já Galdina morta estava,  

26. toda cercada de luzes, que Deus do céu lhe mandava, 

27. uma fonte á cabeceira e a Virgem lha minava. 

 
Omitimos a seguinte didascália presente apenas em Azevedo (1850): Depois de 27 Dona Aldina 

morreu à sede mas salvou-se. 

Variantes de Azevedo (1880): 1. Foi um rei tinha três filhas / alvas que nem prata fina; 2a. da 

mais moça; 2b. que lhe chamavam Aldina; 3a. bem puderas tu, Aldina; 4b. que tu serás bem 

casada; 6a. que, sendo eu vossa filha; 6b. seja; 8. a pão duro como pedra / água pior que 

salgada; 9a. ao cabo; 9b aberta la porta estava; 10. e logo se foi Aldina, / onde las irmãs 

esperava; 1la. Ai, irmãs; 12b., 17b. e 22b. que vou expedir; 13a., 13b., 15a, 18a, 18b., 19a.. 20a., 

23b. e 25b. Aldina; 14a. lo soubesse; 15a. Fora por aí; 19b. omite de; 20b. lo seu pai; 23b. trazei 

água a dona Aldina; 24b. e copos; 25. Quando chegaram com água / Aldina já morta estava; 

27b. la Virgem. 

 

 

 D/3 Azevedo (1880) 109-112 [Braga (1906)/Braga (1982) 471-473; Carinhas II 

(1994) 158-159; RPTOM (2003) nº 1132] 

 

N/NOTA: Versão classificada como Silvana em BRPTOM, nr. 5. 

 

Versão de Machico, c. de Machico, Madeira. 

 

Recitada por Ludovina Augusta de Jesus ou Manuel Fernandes de Sousa. 

 

1. - Galdina, minha Galdina minha rica prenda amada, 

2. tu tens sido minha filha, vais ser minha namorada. 

3. - Nã permita Jesu Cristo, nem na hóstia consagrada, 

4. ser manceba de meu pai, de minhas irmãs, madrasta. 

5. Mal lo disse, el-rei la prende, numa torre castelada,  

6. um quarto de pão por dia, de beber, água salgada. 

7. Na manhã do outro dia, à janela se chegava, 

8. e de lá viu sua mãe, e à mãe assim falava: 

9. - Por Deus vos rogo, vós mãe, por Deus vos venho rogar,  

10. dai-m' uma gotinha d' água, p'ra minha sede matar. 

11. -Vai-te daí, ó Galdina, triste filha malfadada. 

12. que por 'mor de ti, Galdina, eu me vejo mal casada. 

13. Galdina com grande pena, da janela s' arredava,  

14. oh cuitada de Galdina, que de sede se finava! 

15. Na manhã do outro dia, à janela se chegava,  

16. e de lá viu las irmãs, às irmãs assim falava: 

17. - Por Deus, irmãs, eu vos rogo, por Deus vos venho rogar. 

18. dai-m' uma gotinha d'água, p'ra minha sede matar. 

19. - Vai-te dai, ó Galdina, bem na quiséramos dar, 

20. mas se nosso pai soubesse, aí nos ia fechar. 

21. Galdina com grande pena, da janela s’arredava,  

22. oh cuitada de Galdina, que de sede se finava! 

23. Na manhã do outro dia, à janela se chegava,  

24. e de lá viu seu mau pai, e ao pai assim falava: 

25. - Por Deus vos rogo, vós pai, por Deus vos venho rogar, 
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26. dai-m' uma gotinha d' água p'ra minha sede matar. 

27. Minha alma vai expedir, à sede vou acabar. 

28. Oh cuitada de Galdina, mais nã podia rogar, 

29. e lo pai, se pai ele era, quedo, mudo, sem falar. 

30. - Oh, cuitado de vós, pai, onde vossa alma vai dar, 

31. eu, que fui la vossa filha, quero, pai, vos perdoar.  

32. - Meus criados, água, água, depressa, não devagar, 

33. Mas Galdina era morta, quando água lhe chegava, 

34. la Virgem la abençoou, anjo do céu la guardava. 

35. Lo diabo, de raivoso, no Inferno praguejava. 

 

Omitimos a seguinte didascália: entre 31 e 32 El-rei então arrependeu-se, e disse. 

 

 

 D/4 Leite (1881) 72-74 (Leite (1938) 992-994; Leite (1960) 61; RPTOM (2003) 

Delgadinha nº 1167] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Leite (1960) 61. 

Versão de S. Cristóvão de Nogueira, c. de Cinfães, d. Viseu. 

 

D. CLAUDINA 

 

1. Vindo D. Claudina à sua fonte buber, 

2. Lá veio ter seu pai, para a mal acometer. 

3. - Nunca Deus há-de permitir, nem a Virgem Sagrada,  

4. De sé'la sua filha a sua filha namorada. 

5. -Hei-de mandar fazer ua torre,  ua torre bem fechada,  

6. Para meter Claudina, Claudina, a malfadada. 

7. Ao cabo de sete anos à janela se chigou, 

8. Avistou sua mãe:   .....................................  

9. - Minha mãe da minha alma, dê-me uma pinguinha d'auga,  

10. Meu coração está seco  minha alma já se apaga. 

11. - Dera, filha, dera, filha, a morte nom na mer'cia ; 

12.  Mas teu pai, real senhor, a cabeça me cortaria.  

13. Chegou a outra janela, viu seu mano: 

14. - Mano da minha alma, dá-me uma pinguinha d'auga,  

15. Meu coração 'stá seco  minha alma já se apaga.  

16. - Dera, dera, mana, dera, a morte não na mer'cia ;  

17. Nosso pai, real senhor, o pescoço me cortaria. 

18. Chigou a outra janela  avistou seu pai: 

19. Pai da minha alma, dê-me uma pinguinha d'auga,  

20. Meu coração 'stá seco, minha alma já se apaga.  

21. -Hei-de mandar fazer ua torre,  ua torre bem fechada,  

22. Para meter Claudina,  Claudina bem fadada. 

23.  -Vinde, cavalheiros, vinde   a este ajuntamento: 

24. A alminha de meu pai  'stá no Inferno p'ra sempre;  

25. E a alminha de Claudina  'stá no Céu presente. 
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 D/5 Pires (1885d) XII [Pires (1900-1901a) 105-107; Pires (1986) 139; RPTOM 

(2003) Delgadinha nº 1195] 

 

Versão dos Bens. c. de Mértola, d. de Beja. 

Recolhida por Manuel José da Costa e Silva. 

 

1. Tenía una vez un rey tres hijas como una plata,  

2. la más chica de las tres Delgadina se llamaba. 

3. Un día, estando comiendo, dijo al rey, que la miraba. 

4. - Delgada estoy, padre mio, porque estoy enamorada. 

5. - Venid, corred, mis criados, a Delgadina encerradla. 

6. Si os pidiese de comer dadle la carne salada  

7. y, si os pide de beber, dadle la hiel de retama. 

8. Y la encerraron al punto en una torre muy alta.  

9. Delgadina se asomó por una estrecha ventana 

10. y a sus hermanas ha visto, cosiendo ricas toallas. 

11. - Hermanas, si sois las mias, dadme un vasito de agua,  

12. que tengo el corazón seco y a Dios entrego mi alma. 

13. […………………..] -Yo te la diera, mi alma, 

14. mas si padre rey lo sabe nos ha de matar a entre ambas. 

15. Delgadina se quitó muy triste y desconsolada,  

16. a la manana siguiente asomóse a la ventana 

17. por la que vió a sus hermanos jugando un juego de canas. 

18. - Hermanos, si sois los mios, por Dios, por Dios, dadme agua, 

19. que el corazón tengo seco y a Dios entrego mi alma.  

20. - Quítate de ahí, Delgadina, que eres una descastada; 

21. si mi padre el rey te viera, la cabeza te cortara.  

22. Delgadina se quitó muy triste y desconsolada, 

23. al otro dia apenas pudo llegar hasta la ventana 

24. por la que ha visto a su madre, bebiendo en vaso de plata. 

25. - Madre, si es que sois mi madre, dadme un poquito de agua,  

26. que el corazón tengo seco y a Dios entrego mi alma. 

27. - Pronto, pronto, mis criados, a Delgadina dad agua, 

28. unos en jarros de oro, otros en jarros de plata. 

29. Por muy pronto que acudieran ya la hallaran muy prostrada. 

30. A la cabecera tiene una fuente de agua clara;  

31. los ángeles la rodean encomendando el alma, 

32. la Magdalena a los pies cosiéndole la mortaja, 

33. el dedal era de oro y la aguja era de plata. 

34. Las campanas de la gloria ya por ella repicaban. 

35. Los cencerros del Infierno por el mal padre doblaban*. 

 

*A versão foi normalizada já que os lusismos presentes no texto são da responsabilidade do 

tipógrafo. 
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 D/6 Nunes (1900-1901) 171-173 (Oliveira (1905)/Oliveira (198?) 324-327; 

Braga (1906)/Braga (1982) 452, 453. 459-463 e 468; Anastácio (1985) 226-227; 

RPTOM (2003) Delgadinha nº 1197]  

 

Versão de Lagos, c. de Lagos, d. de Faro. 

 

1. Estando dona Silvana no seu quarto bordando, 

2. seu pai que lhe aparecia, d' amores a acometia. 

3. - Oh, tomara, ó Silvana, oh, tomara, ó minha filha,  

4. dormir contigo uma noite, brincar contigo um dia. 

5. - E as penas do Inferno, meu pai, quem nas passaria 

6. - Passa tu, ó minha filha, que eu passarei todos dias. 

7. - Passe o meu pai se as quiser, que eu as passar não queria. 

8. Nestas razões que estavam sua mãe que lh' aparecia. 

9. O que é isto, o que não é? [……………..]   

10. - Dona Silvana que quer [……………..]  

11. dormir comigo uma noite, brincar comigo um dia.  

12. A mãe que aquilo ouvira [……………..]  

13. mandou pô-la numa torre, nem sol nem lua veria.  

14. Subindo a uma ventana de mais alta que venia, 

15. vira estar as suas manas bordando o que elas sabiam. 

16. - Deus vos salve, ó minhas manas, para que sejais bem criadas, 

17. mandai-me dar de beber pela hóstia que é sagrada 

18. que ou de fome, ou de sede, está-se-me apartando a alma. 

19. - Não os posso dar de beber [……………..]  

20. que se a nossa mãe soubera,  logo vos mandara matar.  

21. Subindo a outra ventana, a mais alta que tenia, 

22. vira estar os seus manos jogando o que eles sabiam. 

23. - Deus vos salve, ó meus manos, para que sejais bem criados,  

24. mandai-me dar de beber pela hóstia que é sagrada 

25. que ou de fome, ou de sede, está-se-me apartando a alma.  

26. - Não os posso dar de beber, nem tão-pouco sustentar 

27. que se a nossa mãe soubera, logo os mandara matar.  

28. Subindo a outra ventana, a mais alta que tenia, 

29. vira estar a sua mãe bordando o que ela sabia. 

30. - Deus vos salve, ó minha mãe, p'ra que sejais bem casada, 

31. mandai -me dar  de  beber  pela  hós t ia  que  é  sagrada  

32. que ou de fome, ou de sede, está-se-me apartando a alma. 

33. – Vai-te daqui, ó maldita, vai-te daqui, ‘maldiçoada,  

34. por amor de ti, maldita, passo eu tão mal casada. 

35. Subindo a outra ventana, a mais alta que tenia,  

36. vira estar o seu pai entre meio da fidalguia. 

37. - Deus vos salve, ó meu pai, p'ra que sejais bem casado,  

38. mandai-me dar de beber pela hóstia que é sagrada 

39. que ou de fome, ou de sede, está-se apartando a alma  

40. que daqui para diante serei vossa namorada. 

41. - Subam, subam, meus criados, os que estão ao meu mandar.  

42. Vão dar água a Silvana comer p'ra se sustentar. 

43. Quando as tolhas [sic] vieram já os anjos a amortalhavam,  

44. já Nossa Senhora ajudava e para o céu a levava. 
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45. Vindo uma nuvem branca a menina encaminhava,  

46. vindo uma nuvem preta pelo pai e mãe pegava. 

47. - Oh perdoa-me, ó Silvana, oh perdoa-me, ó minha filha,  

48. que a tua alma já vai salva e a minha condenada está. 

 
Variantes de Oliveira (1905)/Oliveira (198?): 2a. omite que; 6b. todo o dia; 7a. omite o; 8a. em 

que; 9a. omite o; 10a. É dona; 12a. ouvia; 14a. da; 15a. viu estar suas manas; 16b. sejam; I7a. e 

24a. dar um jarro de água; 18b., 25b., 32b. e 39b. está lá me apertando; 19a. vos posso; 19b. 

nem tão-pouco sustentar; 20a. omite a; 20b. mandaria; 26a. vos; 27a. vos mandaria; 31a. 

mandai-me dar um jarro de água; 41b. vão todos ao meu; 42a. levar água; 43a. toalhas; 43b. e 

44a. omite já; 48b. estaria. 

*A fixação foi feita pelas notas de Nunes que esclarecem as intervenções por ele efectuadas 

para o estabelecimento do texto. 

 

 

 D/7 Pires (1901)/Pires (1982) 168 [Pires (1920) 82-84; Pires (1986) 80-81; 

RPTOM (2003) Delgadinha nº 1177]  

 

Versão de Elvas,  c. de Elvas, d. de Portalegre. 

 

1. Estando dona Delgadina na sua sala quadrada 

2. e vindo seu pai da missa [……………………]  

3. - Delgadina, Delgadina, hás ser minha namorada. 

4. - Não permita Deus do céu e nem a Virgem Sagrada 

5. que eu, sendo a vossa filha, seja vossa namorada. 

6. O pai, que isto ouviu, numa torre a encerrava.  

7. O que Delgadina comia era pescada salgada, 

8. o que lhe dava a beber, a água em que se lavava.  

9. Ao fim de sete anos e um dia, Delgadina, enfadada, 

10. assomou-se a ‘ma janela, uma janela mui' alta,  

11. viu estar suas irmãs bordando a ouro e prata. 

12. - Por Deus lhes venho pedir, pela Virgem Consagrada, 

13. […………………….] que me dêem um jarro d' água. 

14. - Delgadina, Delgadina, quem te pudera valer, 

15. se o ladrão do nosso pai ‘té a água tem fechada! 

16. Foi-se dali Delgadina mui' triste, desconsolada, 

17. ‘somou-se a outra janela, cada vez era mais alta, 

18. e viu estar seu pai rei querendo jogar as cartas. 

19. - Por Deus lhe venho pedir, pela Virgem Consagrada, 

20. [……………………] que me dê um jarro d' água. 

21. - Não quero, morres à sede. – Já quero ser sua amada. 

22. - Alto, alto, meus vassalos, vão dar água a Delgadina, 

23. aquele que chegar primeiro tem a comenda ganhada, 

24. aquele que chegar último tem a cabeça cortada. 

25. Correram os cavaleiros com uma marcha apressada. 

26. Delgadina já está morta, [………………..]  

27. ao lado da mão direita tem uma fonte d' água clara . 

28. com letras d' oiro que dizem: [……………] 

29. - Delgadina, Delgadina, oh, quem te não fora nada!  

30. Tua alma está no céu, a de teu pai condenada. 
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Variantes de Pires (1920): 1ª., 3ª., 7ª., 9b., 14ª., 16ª., 22b., 26ª., e 29ª. Delgadinha: 3b. 

hás-de. 

 

 

 D/8 Pires (1903-1905) 216 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1174]  

 

Versão da Aldeia de Silvalde, c. de Espinho, d. de Aveiro 

 

1. Vindo dona Silvana pelo corredor abaixo 

2. tocando numa guitarra, muito bem que ela zenia,  

3. acordou seu pai da cama c' o ‘strumento que fazia. 

4. - Que tendes, dona Silvana, que tendes, ó filha minha? 

(...) (...) 

5. Mandou-a fechar num convento, num convento a recolhia; 

6. só lhe dava pão por onça e a água por medida,  

7. bacalhau às arrobas para lhe secar a vida; 

8. mandou vestir seu criado de luto à maravilha. 

(...) (...) 

9. - Ó mana que Deus me deu, dá-me uma pinguinha d' água: 

10. a sede me trespassa a vida, o coração e a alma. 

11. - Ó minha mana fadada, como te hei-de dar la água? 

12. Que o nosso pai já jurou, à ponta da sua espada, 

13. quem desse água a Silvaninha que morria degolada. 

14. Viu vindo o seu mano pelo corredor abaixo. 

15. - Ó mano que Deus me deu, dá-me uma pinguinha d' água, 

16. a sede me trespassa a vida, o coração e a alma. 

17. - Ó minha mana fadada, como te hei-de dar la água? 

18. Que o nosso pai já jurou, à ponta da sua espada, 

19. quem desse água a Silvaninha teria a cabeça cortada. 

20. Viu vindo a sua madre pelo corredor abaixo. 

21. - Ó madre que Deus me deu, dá-me uma pinguinha d' água; 

22. a sede me trespassa a vida, o coração e a alma. 

23. - Ó minha filha fadada, como te hei-de dar la água? 

24. Se teu pai me protestou, à ponta da sua espada,  

25. se eu desse água a Silvaninha, morreria degolada. 

(...) (...) 

26. - Correi, criados, correi, buscar água a Silvaninha;  

27. o primeiro que aqui chegar terá uma prenda minha. 

 

 

 D/9 Tavares (1906) 280-281 [Damião (1997) 75-76; RPTOM (2003) 

Delgadinha nº 1142] 

 

Versão de Maçores, c. de Torre de Moncorvo, d. de Bragança.  

 

1. Indo dona Silvaninha pelo corredor acima, 

2. tocando uma guitarra (e bem que ela a tenia!); 

3. acordou seu papá c' o estrondo que fazia. 
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4. – Que é isso, ó Silvaninha, ó Silvana, filha mia?  

5. Bem puderas, ó Silvana, comigo brincar um dia! 

6. – Brincara, meu pai, brincara, meu pai eu brincaria!  

7. Mas as penas do Inferno meu pai, quem nas sofreria?! 

8. – O Padre Santo em Roma tudo nos perdoaria! 

9. – Mas as penas do Inferno, meu pai, quem nas passaria? 

10. – Por causa de ti, Silvana, passo-as eu cada dia!  

11. Mando-te fazer uma torre no alto à maravilha 

12. para meter-te, Silvana, Silvaninha, algum dia!  

13. A dar-te pão por onças e água por medida 

14. e uma sardinha salgada p'ra te tirar a vida.  

15. Ao fim de três dias Silvaninha clamava; 

16. assomou-se na janela, a uma janela mui' alta,  

17. onde viu estar seus irmãos a jogar o jogo da carta. 

18. – Meus irmãos, que Deus me deu, dai-me uma pinga d' água!  

19. Oh, que fomes, oh, que sedes, a Deus entrego minha alma! 

20. – Minha mana dera, dera, se teu pai não no quitara; 

21. quem desse agua à Silvana teria mão cortada. 

22. Assomou-se à jinela, a outra jinela mui' alta,  

23. onde viu estar sua mãe a coser numa almofada. 

24. – Minha mãe, que Deus me deu, dai-me uma pinga d' água!  

25. Ai, que fomes, ai, que sedes, a Deus entrego minha alma! 

26. – Minha filha, dera, dera, se teu pai não no quitara!  

27. Assomou-se a outra jinela, a outra jinela mui' alta, 

28. onde viu estar seu pai a brincar c' uma ingrata. 

29. – Ó meu pai, que Deus me deu, dai-me uma pinguinha d' água, 

30. que daqui para o futuro serei sua namorada! 

31. – Corram criados e criadas a dar agua à Silvaninha, 

32. o primeiro que lá chegar terá uma prenda minha.  

33. `Inda lá não era chegada, Silvaninha amortalhada; 

34. Nossa Senhora a vestia, d' anjos estava cercada;  

35. uma fonte à cabeceira que rios d' água botava. 

 

 

 D/10 Tavares (1906) 303-304 [Braga (1909)/ Braga (1985) 461-462; RPTOM 

(2003) Delgadinha nº 1146] 

 

Versão de Vinhais,  c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

1. - Delgadinha, Delgadinha, Delgadinha, la Delgada; 

2. queres tu, ó Delgadinha, ser a minha namorada? 

3. - Não permita Deus do céu de eu ser sua namorada! 

4. Metera la Delgadinha lá numa torre fechada.  

5. A comida que lhe dava era sardinha salgada; 

6. a bubida que le dava era água de pescada.  

7. Delgadinha, co' a sede, subiu-se a uma ventana; 

8. vira estar um seu irmão na praça jogando espada. 

9. - Ó meu irmão, se o sondes, dai-me uma pinguinha de água! 

10. - Muito te daria eu se meu pai me não ralhara!  

11. Delgadinha co' a sede subiu-se a outra ventana; 
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12. vira estar a sua mãe cosendo numa almofada. 

13. - Ó minha mãe, se o sondes, dai-me uma pinguinha de água! 

14. - Muito ta daria eu, se com ela te matara!  

15. Delgadinha co' a sede subiu-se a outra ventana, 

16. vira andar seu pai passeando pela praça. 

17. - Ó meu pai, se o sondes, dai-me uma pinguinha de água! 

18. - Muito ta daria eu, se fosses minha namorada! 

19. - Não permita Deus do céu, de eu ser sua namorada! 

20. Fora-se el-rei para casa dar parte `ós seus criados. 

21. - O que de vós for mais ligeiro, […………...} 

22. leve água à Delgadinha que está na torre fechada. 

23. O primeiro que lá chegar (...) 

 
*Braga (1909)/Braga (1985) edita parcialmente esta versão. 

 

 

 D/11 Tavares (1906) 309 [RPTOM (2003)  Delgadinha nº 1147] 

 

Versão de Vinhais, c.  de Vinhais, d. de Bragança. 

 

1. - Silvana, ó Silvaninha, Silvana, ó minha filha, 

2. bem puderas tu, Silvana, brincar comigo um dia. 

3. - Brincara, meu pai, brincara, brincaria! Se brincaria! 

4. Mas as penas do Inferno, meu pai, quem nas passaria?  

5. - Por via de ti, Silvana, passo-as eu cada dia! 

6. Mandou fazer um castelo mui' alto, à maravilha, 

7. para meter a Silvana, Silvaninha sua filha; 

8. dava-lhe pão por onças e a água por medida;  

9. uma sardinha salgada, que lhe acabe co' a vida. 

10.Assomou-se a uma janela, a uma janela mui' alta,  

11.donde estavam seus irmãos jogando o jogo das cartas. 

12.- Meus irmãos que Deus me deu, dai-me uma pinguinha de água; 

13.que se me arranca a vida e o coração co' a alma!  

14.- Dera, dera, Silvaninha, se teu pai não me quitara; 

15.o primeiro que ta der tem pé e mão cortada! 

16.Assomou-se a outra janela, a outra janela mais alta, 

17.onde estava sua mãe cosendo numa almofada. 

18.- Minha mãe, que Deus me deu, dai-me uma pinguinha de água; 

19.que se me arranca a vida e o coração co' a alma! 

20.- Dera, dera, minha filha, se teu pai me não quitasse; 

21.primeiro que ta desse tem o pé e mão cortada! 

22.Assomou-se a outra janela, a outra janela mais alta, 

23.donde estava seu pai brincando c' uma criada. 

24.- Ó meu pai que Deus me deu, dai-me uma pinguinha de água; 

25.que daqui por diante serei sua namorada! 

26.- Corram moços e mocinhas dar água à Silvaninha; 

27.o primeiro que la der terá uma prenda minha. 

28.'Inda a água não era chegada, Silvaninha amortalhada; 

29.uma fonte à cabeceira em rios de água botava; 

30.Nossa Senhora a vesti-la e oa anjos a acompanhá-la. 
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 D/12 Gomes Pereira (1910) 98 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1151]  

 

Versão de Santa Marta de Penaguião, c.  de Santa Marta de Penaguião, d. de Vila Real. 

 

1. - Aldininha, Aldininha, queres ser minha namorada?  

2. Eu de ouro te vestia e de prata te calçava. 

3. O papá quando ouviu isto numa torre a pôs fechada,   

4. p'ra lá estar sete dias sem comer nem beber nada.  

5. Ao cabo de sete dias já a sede lhe apertava; 

6. Aldininha ficou triste sem comer nem beber nada.  

7. Olhou para uma janela que a mesma torre tinha 

8. e lá viu sua mamã numa cadeira assentadinha. 

9. - Ó mamã que Deus me deu, dê-me uma pinguinha d' água,  

10. já que a alma deixa o corpo e o coração deixa a alma. 

11. - Dava, dava, minha filha, dava sem me custar nada;  

12. o papá, se o soubesse, a cabeça me cortava. 

13. Olhou p'ra outra janela que a mesma torre tinha  

14. e lá viu sua irmã numa cadeira assentadinha. 

15. - Ó mana que Deus me deu, dá-me uma pinguinha d' água,  

16. já que a alma deixa o corpo e o coração deixa a alma. 

17. - Dava, dava, minha filha, dava, sem me custar nada;  

18. o papá, se o soubesse, a cabeça me cortava. 

19. Olhou p'ra outra janela que a mesma torre tinha  

20. e lá viu o seu papá numa cadeira assentadinho. 

21. - Ó papá que Deus me deu, dê-me uma pinga d' água,  

22. já que a alma deixa o corpo e o coração deixa a alma. 

23. - Correi todos, cavaleiros, levar água a Aldininha;  

24. o primeiro que chegar casará co' a filha minha. 

25. O primeiro que lá chegou foi o rei de Inglaterra;  

26. Aldininha, quando o viu, deitou os olhos em terra. 

27. O segundo que chegou foi o rei de Aldeliana; 

28. Aldininha quando o viu, ficou morta por instante. 

29. Aldininha não quer água, que a tem à cabeceira,  

30. que lha trouxeram os anjos no cálice da vidraceira. 

 

 

 D/13 Basto (1914) 59-60 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1158]  

 

Versão do distrito de Viana do Castelo.  

 

Recitada por várias raparigas. 

  

1. O conde das três Marias, por ser o conde maior, 

2. tinha ele duas filhas mais bonitas do qu' ó sol; 

3. uma chamada Faustina de quem ele suspirava 

4. pedeu-le o braço direito, jurou que não lo dava. 

5. - Sou sua filha, meu pai, não sou sua namorada. 

6. Mandou fazer uma torre mais alta do qu' Agonia 

7. p'ra meter Faustina dentro seti anos e um dia; 

8. o pão era por reçom, a carne era maur [sic] cebada;  
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9. Faustina virou p'ra dentro, no mesmo palaço estava, 

10. encontrou a sua mana numa cadeira assentada. 

11. - Deus le salve, minha mana, Deus le deia a saurbaçom, 

12. peço por amor de Deus que me traga um copo d' auga. 

13. - Como te hei-de dar a iauga, ó mana amaurdeçoada, 

14. o teu pai me jurou com este pau me matava. 

15. Faustina virou p'ra dentro, no mesmo palaço estava, 

16. encontrou a sua mãe a bordar numa aurmofada. 

17. - Deus le salve, minha mãe, Deus le deia a saurbaçom, 

18. peço por amor de Deus que me traga um copo d' auga. 

19. - Como te hei-de dar a iauga, ó filha amaurdeçoada, 

20. o teu pai me jurou com este pau me matava. 

21. Faustina virou p'ra dentro no mesmo palaço estava, 

22. encontrou o seu pai assentado num sofá. 

23. - Deus le salve, meu papá, Deus le deia a saurbaçom, 

24. peço por amor de Deus que me traga um copo d' auga. 

25. - Como te hei-de dar a iauga, ó filha amaurdeçoada, 

26. pedi-te o braço direito, juraste que não mo davas. 

27. - Dou-le braço dieito, inté le dou o esquerdo. 

28. - Correi, Barcelos, correi, vinde dar auga a Faustina.  

29. Quando o Barcelos correu já iauga nu' era precisa. 

 

 

 D/14 Lima (1914) 294-295 [Lima (1948) 489-492; RPTOM (2003) Delgadinha 

nº 1164] 

 

Versão de Santo Tirso, c. de Santo Tirso, d. do Porto.  

 

1. Nosso rei tinha três filhas, todas lindas como o sol; 

2. a mais bonitinha delas Baldebina se chamava.  

3. Entrou o seu pai um dia ao quarto donde ela estava. 

4. - Baldebina, Baldebina, Baldebina malfadada,  

5. queres tu, ó Baldebina, ser a minha namorada? 

6. Que eu de ouro te vestia, e de prata te calçava. 

7. - Não permita Deus tal coisa, nem a minha mãe sagrada, 

8. para eu ser a sua filha, também sua namorada!  

9. Mandou fazer altas torres todas de muros cercadas (1); 

10. o pão era por onça, a sardinha era salgada; 

11. daí a sete anos (2) já lhe a sede apertava; 

12. assubiu a altas torres só p'ra ver quem avistava: 

13. avistou a sua mãe, numa varanda assentada. 

14. - Minha mãe, que Deus me deu (3), Deus lhe salve a sua alma; 

15. por amor de Deus lhe peço que me dê um copo d' água (4).  

16. - Ó filha amaldiçoada, como te hei-de eu dar a água? 

17. Que teu pai jurou um dia, na ponta da sua espada: 

18. quem der água a Baldebina tem a cabeça cortada!  

19. Assubiu a altas torres só p'ra ver quem avistava: 

20. avistou o seu pai, numa sala a passear. 

21. - Ó meu pai que Deus me deu (5), Deus lhe salve a sua alma;  

22. por amor de Deus lhe peço que me mande um copo d' água. 
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23. - Como te hei-de eu dar a água, ó filha amaldiçoada?  

24. Pedi-te a tua mão direita, disseste que ma não davas. 

25. Tome lá a minha mão direita e a esquerda também, 

26. só lhe peço que me mande um copo d' água por alguém (6). 

27. - Vai Carlos a toda a pressa (7) buscar água a Baldebina;  

28. trá-la num cálice dourado, num copo de prata fina.  

29. Quando D. Carlos chegou, Baldebina suspirava, 

30. sua mãe estava do lado, sua irmã lhe alumiava. 

31. Vejam que caso tão certo, dito pelo Padre Eterno: 

32. Baldebina a cantar com os anjos, o pai a arder no Inferno (8)! 

 
(1) P'ra Aldininha estar fechada; (2) Ao fim dos oito dias; (3) Ó mamã que Deus me deu; (4) 

Dais-me vós um jarro d' água? // Que se me aperta a vida, / que o meu coração se me abrasa!; 

(5) Ó papá que Deus me deu; (6) Vê-se que esta parte foi introduzida recentemente para 

estabelecer uma ligação. Os romances, embora não estejam tão sujeitos como as novelas a 

modificações, sofrem de longe a longe a acção do meio e das pessoas, e até a influência de 

outros romances; (7) Correi pretos, correi brancos, / buscar água a Baldebina; // o copo d' ouro 

(...) / e o prato de prata fina. // O primeiro que chegar / recebe uma prenda minha; (8) A 

moralidade final talvez seja da própria informadora, uma mulher já idosa, que aprendeu o 

romance em criança numa freguesia do concelho de Braga.  

(Notas e variantes de A. C. Pires de Lima). 

Variante de Lima (1948): 2a. bonita. 

 

 

 D/15 Lima (1916) 43-44 [Lima (1949) 272-214; RPTOM (2003) Delgadinha nº 

1148]  

 

Versão de Montalegre, c.  de Montalegre, d. de Vila Real.  

 

1. O mancebo, formoso Henrique, de que Gualdina gostava,  

2. onde quer que a encontrasse deste modo lhe falava. 

3. - Gualdininha, queres ser minha, queres ser minha namorada, 

4. que eu d' ouro te vestia e de prata te calçava? 

5. O pai, assim que ouviu isto, não quis saber de mais nada; 

6. mandou fazer uma torre p'ra Gualdina ser fechada. 

7. Esteve lá oito dias sem comer nem beber nada; 

8. ao fim dos oito dias já a sede lhe apertava.  

9. Subiu-se a uma janela que a mesma torre tinha; 

10. encontrou lá sua mãe na varanda assentadinha. 

11. - Ó mãe que Deus me deu, dai-me uma pinguinha de água, 

12. que se me assa o coração, esta vida, esta alma! 

13. - Dava, dava, filha minha, dava de boa vontade,  

14. se não fosse o vosso pai que a cabeça nos cortava. 

15. Subiu-se a outra janela que a mesma torre tinha;  

16. encontrou lá sua irmã na varanda encostadinha. 

17. - Ó mana que Deus me deu, dai-me uma pinguinha de água, 

18. que se me assa o coração, esta vida, esta alma! 

19. - Dava, dava, mana minha, dava de boa vontade, 

20. se não fosse o nosso pai que a cabeça nos cortava. 

21. Subiu-se a outra janela que a mesma torre tinha;  

22. encontrou lá o seu pai com a mana mais novinha. 
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23. - Ó pai que Deus me deu, dai-me uma pinguinha de água, 

24. que se me assa o coração, esta vida, esta alma! 

25. - Vinde, vinde, cavaleiros, vinde dar água à Gualdina;  

26. o primeiro que cá chegar casará com minha filha. 

27. Chegou o rei de Protestante, chegou o rei de Protestante;  

28. Gualdina, assim que ouviu isto, caiu no chão num instante. 

 

 

 D/16 Landolt (1917) 83-84 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1159] 

 

Versão do Minho. 

 

1. - Gualdininha, queres ser minha, queres ser minha namorada? 

2. Eu de ouro te vestia, eu de ouro te calçava! 

3. Seu pai logo que o soube, não quis saber de mais nada, 

4. mandou fazer uma torre, p'r'à Gualdina estar fechada! 

5. Oito dias, oito noites, sem comer nem beber nada, 

6. ao cabo dos oito dias, Gualdininha estava assada! 

7. Subiu a uma janela que a mesma torre tinha, 

8. viu ao longe a sua mãe muito bem assentadinha. 

9. - Querida mãe que Deus me deu, dá-me uma pinguinha d' água, 

10. que se me assa o coração, esta vida e esta alma! 

11. - Dava, dava, minha filha, dava de boa vontade, 

12. mas teu pai fez uma jura na ponta da sua espada:  

13. quem der água à Gualdininha o pescoço lhe cortava. 

14. Subiu a outra janela, que a mesma torre tinha,  

15. lá viu estar o seu pai sentado numa pedrinha. 

16. - Querido pai que Deus me deu, dá-me uma pinguinha d' água,  

17. que se me assa o coração, esta vida e esta alma! 

(...)                (...) 

18. - Não só agua te daria mas ouro, sedas e flores, 

19. se me desses, minha filha, teus sorrisos, teus amores... 

20. E logo, naquele instante a Gualdininha caiu, 

21. sua voz tão suspirosa, já da torre não se ouviu. 

22. E logo Nossa Senhora prontamente lhe acudiu! 

(...)               (…) 

23. - Vão, criados e criadas, levar agua à Gualdininha, 

24. o que lá chegar primeiro casará com filha minha!  

25. O que lá chegar atrás o pescoço se lhe corta! 

26. Quando eles lá chegaram deram com Gualdina morta! 

27. - Adeus mundo, adeus mulher, adeus também minha filha 

28. que tanto te desprezei sem saber o que fazia! 

 

 

 D/17 Martins (1928)/Martins (1987) 221-222 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 

1144] 

 

Versão de Vinhais,  c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

1. Delgada, la Delgadinha, Delgadinha, la Delgada, 
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2. queres tu, ó Delgadinha, ser minha namorada? 

3. – Ó pai, ó pai tirano, que vida tão desgraçada,  

4. não permita Deus do céu de ser sua namorada. 

5. O pai algoz cruel com ira endemonhada 

6. mandou levar a Delgadinha a alta torre fechada; 

7. a comida que le dava era sardinha salgada, 

8. a bobida que le mandava era água d' azeda clara.  

9. `Ó fim de trinta dias, Delgadinha com fome e sede, 

10. p'ra ver suas irmãs subiu à janela da frente. 

11. – Ó irmãs, minha amigas, ó irmãs minhas amadas, 

12. dais-me uma pinga d'auga à vossa irmã Delgada? 

               (…)       (…) 

 

 

 D/18 Nunes (1928) 229-230 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1179] 

 

Versão de Gavião, c.  de Gavião, d. de Portalegre. 

 

1. Um rei tinha sete filhas, da mais nova muito (1) gostava;  

2. quando era ao (2) jantar, ele toda a mirava. 

3. - O que mira, ó meu pai, desta tão feia cara? 

4. - Miro-te, sim minha filha, quero sejas minha amada.  

5. - Nunca Deus tal permita (3) nem a Virgem do altar 

6. e Deus (4) dar filhas bonitas, para o seu pai zombar!  

7. Silvaninha s' alevantou, muito triste, desconsolada; 

8. subiu a uma montanha (5), outra (6) montanha mais alta  

9. e avistou os seus manos com bolas de ouro jogavam. 

10. - Deus vos salve, ó meus manos, ó manos da minha alma (7), 

11. quem tem sede não tem fome, dêem-m' um jarro d' água. 

12. - Nosso pai nos deixou dito, na ponta da sua espada, 

13. quem desse água à Silvaninha tinha a cabeça cortada.  

14. Silvaninha s' alevantou muito triste, desconsolada; 

15. subiu a uma montanha, outra montanha mais alta  

16. e avistou a sua mãe, meadas d' ouro dobava. 

17. - Deus vos salve, ó minha mãe, mãezinha da minha alma,  

18. quem tem sede não tem fome, dêem-m' um jarro d' água. 

19. - Retira-te perrla (8) negra, perda negra encantada (?)*;  

20. há sete anos que abalastes, de mim fizestes mal casada. 

21. Silvaninha s' alevantou muito triste, desconsolada;  

22. subiu a uma montanha, outra montanha mais alta, 

23. avistou o seu pai rei, com espadas d' ouro jogava. 

24. - Deus vos salve, ó meu pai rei, meu pai rei da minha alma, 

25. quem tem sede não tem fome, dêem-m' um jarro d' água.  

26. - Ala, ala, meus criados, jarros d' água vão buscar; 

27. o primeiro que chegar Silvaninha tem ganhada, 

28. o último que vier tem a cabeça cortada. 

29. Jarros d' água a chegar, Silvaninha a acabar; 

30. S. José a alumiar, Nossa Senhora a amortalhar (9);  

31. a cama de seu pai rei em ala de lume andava. 
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(1) Para a medida ficar completa deve talvez corrigir-se em mui. (2) Na pronúncia da can-

tadeira: 'ó. (3) Talvez antes: Ai nunca, etc. (4) Ou antes: vai Deus. (5) Provavelmente por ser 

vocábulo estranho se substituiu por montanha a ventana das lições asturianas e andaluzas. (6) 

Talvez se deva substituir por uma. (7) Na pronúncia da cantadeira: minhaialma; é o costumado 

[i] a desfazer o hiato. (8) sic: perra maldita, malvada, traidora lhe chamam algumas das versões 

espanholas. (9) Talvez antes: S. José alumiava, / a Senhora amortalhava, etc. (Notas de J. J. 

Nunes). 

* Os parêntesis são da responsabilidade de Nunes (1928). 

Omitimos o refrão És tão linda. 

 

 

 D/19 Nunes (1928) 231-232 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1166] 

 

Versão do distrito da Guarda. 

 

1. Era um homem tinha três filhas, todas três mais lindas que a prata,  

2. a mais nova delas todas Valdevina se chamava. 

3. O papá que [a] (1) procurou foi ao quarto adonde ela estava. 

4. - Valdevina, minha filha, hás-de ser a minha amada. 

5. - Sua amada, meu papá! Isso assim não pode ser; 

6. tenho para dar a Deus minha alma, quando morrer. 

7. Mandou fazer um castelo, das mais altas torres que havia;  

8. Valdevina meteu dentro nove anos e um dia. 

9. Valdevina meteu dentro, só p'ra ver quem avistava; 

10. avistou a sua mãe, numa varanda assentada. 

11. - Deus a salve, ó minha mãe, Deus lhe salve a sua alma!  

12. Por amor de Deus lhe peço que me dê um jarro d' água.  

13. - Dava, dava, minha filha, não é por me a mim custar; 

14. já o papá o jurou que nos havia de matar. 

15. Valdevina meteu dentro só p'ra ver quem avistava;  

16. avistou as suas manas, numa janela assentadas. 

17. - Deus vos salve, ó minhas manas, Deus vos salve a vossa alma!  

18. Pelo amor de Deus vos peço que me deis um jarro d' água. 

19. - Dava, dava, minha mana, minha mana tão honrada;  

20. já o papá o jurou na ponta da sua espada. 

21. Valdevina meteu dentro, só p'ra ver quem avistava;  

22. avistou o seu papá numa taberna a jogar. 

23. - Deus o salve, ó meu papá, Deus lhe salve a sua alma! 

24. Por amor de Deus lhe peço que me mande um jarro d' água. 

25. - Correi todas, minhas filhas, levar água a Valdevina;  

26. a primeira que lá chegar receberá uma prenda minha. 

27. Valdevina não quer água, Valdevina já está morta;  

28. estava rodeada d' anjos desde o céu inté à porta. 

 
(1) Os colchetes são da responsabilidade de Nunes (1928). 

Correcções de Nunes ao texto: la. omite Era; lb. omite três; 3b. onde; 7b. mais alto que ser 

podia; 9a., 15a. e 21 a. veio de dentro; 14b. que havia de nos matar; 18a. por; 26a. omite lá; 26b. 

terá. 
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 D/20 Martins (1938)/Martins (1987) 46-48 [Veloso (1978) 388-389; Correia 

(1984) 291-292; *Correia (2003) 327-329; RPTOM (2003) Delgadinha nº  

1145] 

 

Versão de Vinhais,  c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

1. - Delgada, ó Delgadinha, Delgadinha delgada,  

2. queres tu, ó Delgadinha, ser minha namorada? 

3. - Não permita Deus do céu que eu seja sua namorada. 

4. Meteram a Delgadinha lá numa torre fechada,  

5. o que le davam de comer era sardinha salgada, 

6. o que le davam de beber era água de pescada.  

7. Delgadinha, com a sede, subiu-se a uma bentana, 

8. vira estar sua irmã cosendo numa almofada. 

9. - Ó minha mãe, se o sondes, dai-me urna pinguinha de água. 

10. - Muito te dara eu se eu com ela te matara.  

11. Delgadinha com a sede subiu-se a outra bentana, 

12. vira andar os seus irmãos na praça jogando espada. 

13. - Ó meus irmãos, se o sondes, dai-me uma pinguinha d' água. 

14. - Muito ta daríamos nós se a nossa mãe não ralhara.  

15. Delgadinha com a sede subiu-se a outra bentana, 

16. vira andar el-rei seu pai passeando-se na praça. 

17. - Ó meu pai, se o sondes, dai-me uma pinguinha d' água. 

18. - Muito ta daria eu se fosses minha namorada. 

19. - Não permita Deus do céu que seja sua namorada. 

20. Delgadinha com a sede, subiu-se a outra mais alta, 

21. vira estar um seu irmão escrevendo na escrivaninha. 

22. - Ó meu irmão, se o sondes, dai-me uma pinguinha d' água, 

23. que me seca o coração esta vida e esta alma. 

24. Chamara por seus criados, por aqueles mais liborais. 

25. Levai água à Delgadinha que está na torre fechada. 

26. Quando eles lá chegaram, já a Delgadinha expirara; 

27. a cama da Delgadinha estava d' anjos cercada, 

28. à cabeceira de seu pai, duzentos gatos berravam. 

 

 

 D/21 Joaquim Lima/Pires Lima (1943) 25-26 [Manuel Alvar (1971) 294-2951; 

RPTOM (2003) Delgadinha nº 1153] 

 

Versão de S. Simão de Novais, c. de Vila Nova de Famalicão, d. de Braga.  

 

1. Um rei, que tinha três filhas, todas lindas como a prata, 

2. a mais bonita delas todas Valdevina se chamava.  

3. Um dia, o pai chamou-a ao quarto onde ele estava. 

4. - Valdevina, ó minha filha! Hás-de ser a minha amada.  

5. - Ó meu pai, não diga isso nem à hóstia mais sagrada:  

6. pois eu sou a sua filha, sou a sua namorada?  

7. Prefiro ir p'r'ó convento, a pão e água salgada. 

8. Passado algum tempo, a sede muito apertada,  

9. foi a casa de seu pai, a ver se arranjava água. 
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10. Subiu à mais alta janela a ver quem ali estava;  

11. estava sua irmã mais nova, no seu jardim assentada. 

12. - Ó irmã, que Deus me deu, dá-me um copo d' água; 

13. se me aperta a sede, meu coração arde em brasa. 

14. - Eu a água bem ta dava, mas o papá rei já disse: 

15. quem desse água a Valdevina […………….]  

16. na ponta de sua lança tinha a cabeça cortada.  

17. Subiu a outra janela, para ver quem ali estava; 

18. estava a sua irmã mais velha, no seu jardim assentada.  

19. - Ó irmã, que Deus me deu, dá-me tu um copo d' água, 

20. que se me aperta a sede, meu coração arde em brasa.  

21. - Eu a água bem te dava, mas o papá rei já disse: 

22. quem desse água a Valdevina […………….]   

23. na ponta da sua lança tinha a cabeça cortada! 

24. Subiu a outra janela, para ver quem ali estava;  

25. estava a sua própria mãe no seu jardim assentada. 

26. - Ó mamã, que Deus me deu, dê-me cá um copo d' água; 

27. de tanta sede que tenho estou a quase desmaiada. 

28. - Eu a água bem ta dava, mas o teu pai rei já disse: 

29. quem desse água a Valdevina […………….]  

30. na ponta da sua lança tinha a cabeça cortada! 

31. Subiu a outra janela, para ver quem ali estava;  

32. viu seu próprio pai no seu jardim assentado. 

33. - Ó meu querido pai, dê-me cá um copo d' água;  

34. de tanta sede que tenho, estou quase desmaiada... 

35. - Vai-te embora, minha filha, que a minha ordem está dada!  

36. Ela volta para o lado, ele terá compaixão. 

37. Deu ordem, determinando para lhe dar água por porção.  

38. - Correi, correi, cavalheiros, correi, correi fontainhas. 

39. A que lá chegar primeiro, tem uma prenda das minhas.  

40. Quando chegaram ao lugar, já era fora da hora; 

41. o pai estava no Inferno e a filha na glória! 

 

 

 D/22 Joaquim Lima/Pires Lima (1943) 26-27 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 

1154] 

 

Versão de S. Simão de Novais,  c. de Vila Nova de Famalicão, d. de Braga. 

 

1. - Aldininha, queres ser minha, queres ser minha namorada? 

2. Eu de oiro a vestia e de prata a calçava... 

3. O papá quando o soube que a Aldininha namorava, 

4. mandou fazer uma torre para a Aldininha estar fechada. 

5. Assim esteve oito dias e oito noites, sem comer nem beber nada.  

6. Mas ao fim desses oito dias, já a sede lhe apertava; 

7. chegou-se a uma janela das muitas que a torre tinha,  

8. avistou a sua mãe com a filha mais novinha. 

9. - Minha mãe, por caridade, dê-me uma pinguinha de água!  

10. Eu com fome e eu com sede, sabe Deus a minha alma. 

11. - Eu a água bem ta dava, por seres a filha minha.  
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12. Mas o papá fez uma jura, na ponta duma espada: 

13. quem desse água à Aldininha tem crime de mão cortada.  

14. Chegou-se a outra janela mais alta, que a torre tinha, 

15. avistou a sua mana da janela da cozinha. 

16. - Ó mana, por caridade, dá- me uma pinguinha d' água! 

17. Eu com fome, eu com sede, sabe Deus a minha alma.  

18. Eu a água bem ta dava, por tu seres a irmã minha; 

19. mas o papá fez urna jura, na ponta duma espada: 

20. quem der água à Aldininha tem crime de mão cortada. 

21. Chegou a outra janela, mais baixa, que a torre tinha.  

22. Avistou o seu papá na janela da cozinha. 

23. - Ó papá da minha alma, ó papá, por caridade,  

24. [………………] dá-me uma pinguinha de água! 

25. Eu com fome e eu com sede, sabe Deus a minha alma.  

26. - Correi, cavaleiros, correi, levar água à Aldininha. 

27. O que chegar mais primeiro casará com filha minha.  

28. Chegou lá um cavaleiro, Aldininha estava morta, 

29. com sete anjinhos aos pés e luzinhas a toda a volta. 

 

 

 D/23 Carneiro (1945) 167-168 [Carneiro (1958) 70-71; RPTOM (2003) 

Delgadinha nº 1163] 

 

Versão de Santo Tirso, c. de Santo Tirso, d. do Porto. 

 

1. O conde Margarida era um conde dos maiores; 

2. e logo tinha três filhas todas lindas como o sol.  

3. Logo a dona Faustina era a mais afidalgada; 

4. o seu pai a pretendeu para sua namorada. 

5. Mandou fazer um convento dos maiores que havia 

6. para meter Faustina dentro sete anos e um dia.  

7. Ao fim desses sete anos, Faustina veio à sacada; 

8. encontrou a sua mãe a coser uma almofada. 

9. - Minha mãezinha do céu, lhe peço um copo de água. 

10. - Como te hei-de dar a água, minha filha abençoada,  

11. se o teu pai já me jurou que com este pau me matava? 

12. - Ó meu paizinho do céu, lhe peço um copinho de água.  

13. - Como te hei-de dar a água, minha filha abençoada? 

14. Pedi-te a mão d'reita e tu não ma quiseste dar. 

15. - Darei-le a minha mão d'reita, darei-le a esquerda também. 

16. Se me quiser dar a água, mande-ma aqui por alguém.  

17. Lá le traz um cálice de água, lá le traz água à Faustina; 

18. trá-la num copo de oiro, de louça de prata fina.  

19. D. Faustina morreu, mas morreu por ser honrada. 

20. O seu pai está no Inferno, já tem a alma queimada. 
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 D/24 Dias Martins (1954) 297-298 [Galhoz (1987) 371]  

 

N/NOTA: Não editado em RPTOM. Reproduzimos por Galhoz (1987) 371 

 

Versão de Sobral do Campo, c. de Castelo Branco, d. de Castelo Branco. 

 

SILVANINHA (polias.) 

 

1. Era um rei que tinha três filhas  todas lindas como a prata. 

2. A mais linda delas todas  Balbenina se chamava. 

3. - Balbeninha, minha filha,  hás-de ser a minha amada. 

4. - Isso não, meu paizinho, que a mamã está bem casada! 

5. Ele mandou fazer uma torre  das mais altas que havia 

6. Para meter a Balbeninha  por dez anos e um dia. 

7. O comer é poderoso  e a água por medida, 

8. Bacalhau é às arrobas  para lhe acabar com a vida. 

9. Balbeninha subiu a uma janela  das mais altas que havia 

10. Onde viu estar suas manas  a bordar em prata fina. 

11. - Queridas manas da minha alma  dai-me ao menos uma pinguinha de água 

12. Para apagar esta sede,  para apagar esta mágoa! 

13. - Nós a água não ta damos  que o paizinho disse que ralhava. 

14. Se dávamos água à Balbeninha  a cabeça nos cortava. 

15. Balbeninha subiu a outra janela  das mais altas que a torre tinha, 

16. Onde viu estar sua mãe  na janela da cozinha. 

17. - Querida mãe da minha alma, dá-me ao menos uma pinguinha de água, 

18. Para apagar esta sede,  para apagar esta mágoa. 

19. - Eu a água não ta dou  teu pai disse que ralhava. 

20. Se dava água à Balbeninha  a cabeça me cortava. 

21. -Meus criados correi todos  a dar água à Balbeninha. 

22. O primeiro que lá chegar  receberá uma prenda minha. 

23. O primeiro que lá chegou  Balbaninha estava morta 

24. Cinco mil anjos a arrodiavam  desde o cimo até à porta. 

 

 

 D/25 Delgado II (1955) 133 [Delgado II (1980) 158-159; RPTOM (2003) 

Delgadinha nº 1196]  

 

Quintado + Delgadinha 

 

Versão da Amareleja, c. de Mora, d. de Beja. 

 

1. – Soldadinho pequenino que andas tão triste na guerra!  

2. Ou te lembra pai ou mãe ou alguém da tua terra. 

3. – Não me lembra pai nem mãe nem ninguém da minha terra;  

4. só me lembra uma menina que dou a vida por ela. 

5. Sete anos te darei para ires falar com ela, 

6. mas, ao fim dos sete anos, tornarás a vir à guerra. 

7. - Idalina, queres ser minha, queres ser minha namorada?  

8. Eu de oiro te vestia e de prata te calçava! 

9. Assim que o pai dela soube, não mandou fazer mais nada:  
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10. mandou fazer uma torre, Idalina está fechada. 

11. - Ó mamã, que Deus me deu, dê-me uma gotinha de água,  

12. que esta sede já me aperta e este corpo e esta alma! 

13. - Tu bem sabes, minha filha, que eu não te posso dar água,  

14. que o teu pai já me jurou pela ponta da espada. 

15. - Ó papá, que Deus me deu, dê-me uma gotinha de água,  

16. que esta sede já me aperta e este corpo e esta alma! 

17. - Corram já os meus criados a dar água a Idalina 

18. e o primeiro que lá chegar ganha uma prenda minha. 

19. O primeiro que lá chegou copo d' água lhe ofereceu;  

20. Idalina não quer água, Idalina já morreu. 

 
Variante de Delgado II (1980): 18a. cá. 

 

 

 D/26 Frias (1956) 570-571 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1170] 

 

Versão de Sátão,  c. de Sátão, d. de Viseu.  

 

1. Havia um rei com três filhas, todas lindas com' a prata! 

2. A mais linda delas todas Valdevina se chamava. 

3. - Anda cá, ó minha filha, anda cá, que te vou dizer: 

4. hás-de ser a minha amada sem a tua mãe saber...  

5. - Isso não, ó meu papá, isso não, não pode ser, 

6. eu tenho p'ra dar a Deus a alma, quando morrer! 

7. Então mandou fazer um castelo dos mais altos que havia, 

8. Para meter Valdevina sete anos e mais um dia. 

9. - Deus a salve, ó minha mamã, Deus a salve e torne a salvar;  

10. só lhe peço, pelo amor de Deus, p'ra um copo d' água me dar. 

11. - Valdevina, ó minha filha, eu a água bem ta dava,  

12. se o teu pai me não jurasse, na ponta da sua espada: 

13. quem dera água a Valdevina o pescoço lhe cortava! 

14. - Deus o salve, ó meu papá, Deus o salve e torne a salvar, 

15. só lhe peço por amor de Deus p'ra um copo d' água me dar...  

16. - Valdevina, ó minha filha, eu a água bem ta dava 

17. se tu quiseras a ser, Valdevina, a minha amada...  

18. - De hoje por diante eu serei a vossa amada! 

19. - Corram, criados e criadas, levar água a Valdevina, 

20. o primeiro que lá chegar há-de receber uma prenda minha! 

21. O primeiro que lá chegou encontrou Valdevina morta,  

22. rodeada d' anjinhos e um tanque d' água à porta! 

 

 

 D/27 Costa (1957) 419-421 [Costa (1961) 314; Galhoz (1987) 377-378; 

RPTOM (2003)  Delgadinha nº 1189] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Galhoz (1987) 377-378 

 

Versão de  Murteira, c. de Loures, d. de Lisboa.  
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Informadora: Ti Adelaide, 66 anos. Ano de recolha: 1957. 

 

ALDIDINHA (a-a, i-a) 

 

1. - Aldidinha, queres ser minha,  queres ser minha namorada? 

2. S' Adininha fosses minha  d' ouro vestias, prata calçavas. 

3. O seu pai quando tal soube .............................. 

4. Mandou fazer uma torre  pr' Aldidinha tar fuchada. 

5.  Subiu a uma janela  mais alta que a torre tinha 

6. Pr' avistar sua mãe  da jenela da cozinha: 

7. - Minha mãe que Deus me deu,  dê-me uma pinga inha d' auga 

8. Fome e sede já m' aperta  coração me dêxa a alma. 

9. - Ó filha nã te dou auga,  ó filha nã te dou nada. 

10. O maroto do teu pai té a auga traz fuchada. 

11. Assubiu a outra jenela  mais alta que a torre tinha 

12. P'ra avistar suas manas  da janela da cozinha: 

13. - Manas que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha d' auga 

14. Fome e sede já m'aperta  coração me dêxa a alma. 

15. – Mana, nã te dou auga,  mana, nã te dou nada 

16. O maroto do nosso pai  té a auga traz fuchada. 

17. Assubiu a outra janela  mais alta que a torre tinha 

18. P'ra avistar o sê pai  da jenela da cozinha: 

19. - Ó pai que Deus me deu  dê-me uma pinguinha d'auga 

20. Fome e sede já m' aperta  coração me dêxa, a alma. 

21. - Corram todos mês criados  p'ra dar auga à Aldininha, 

22. O primeiro que lá chigar  recebe uma prenda minha. 

23. O primeiro que lá chigou  foi dar co' Aldininha morta. 

24. Corram todos meus criados  a Aldininha vai pr'a morga. 

 

. 

 D/28 Costa (1957) 421 [Costa (1961) 314; Galhoz (1987) 378; RPTOM (2003) 

Delgadinha nº 1190] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Galhoz (1987) 378 

 

Versão de  Murteira, c. de Loures, d. de Lisboa.  

 

Informadora: Ti Adelaide, 66 anos. Ano de recolha: 1957. 

 

SILVANA (i-a, a-a) 

       ...................................... 

1. Mandei fazer uma torre,  uma torre de vegia 

2. Pr'a miter a Silvana  sete anos e um dia 

3. O comer era pr' uma onça  e a auga nã na bebia. 

              ............................................. 

4. Desta scada p'ra baxo  munto trist' amargurada 

5. Visitar a Silvana  com a espada à ilharga. 

6. - Ó mãe, é bossemecê,  eu dava à vida em sagrada. 

7. Pelo amor de Deus le pedia  que me desse um jarro d'auga. 

8. - Um jarro d' auga te dera  Silvana, que te consolara 
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9. Teu pai não soubera  temos a vida arriscada.  

               .............................. 

 

 

 D/29 Lopes Alves (1958) 226-227 [Caldeira (1961) 530-531: Lopes Alves 

(1965) 136-137; Galhoz (1987) 376-377; RPTOM (2003) Delgadinha nº 1191] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Galhoz (1987) 376-377  

 

Versão da Ericeira, c. de Mafra, d. de Lisboa.  

 

Informadora: Maria Pirolita. Ano de recolha: 1958. 

 

ADELINA (Cantado) (polias.) 

 

1. - Adelina, Adelina,  queres ser minha namorada? 

2. Eu lo oiro la bestia,  eu de prata la calçava. 

3. O seu pai assim que soube,  nó mandou fazer mais nada, 

4. Mandou fazer uma torre  pr'à Adelina estar fechada.  

5. Adelina subiu à janela  do mais alto que a torre tinha, 

6.  Abistou a sua mãe  da janela da cozinha. 

7. - Minha mãe que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha d'auga, 

8. Tanta sede e tanta fome  tenho seca a minha alma. 

9. - Corre todos os meus criados  a dar auga à Adelina 

10. E o primeiro que lá chegári  ganhará uma prenda minha. 

11. E o primeiro que lá chegou  copo d' auga lhe ofreceu 

12. E a Adelina não quer auga,  a Adelina já morreu. 

 

 

 D/30 Lopes Alves (1958) 227-228 [Caldeira (1961) 531-532; Lopes Alves 

(1965) 137-138; Galhoz (1987) 375-376; RPTOM (2003) Delgadinha nº 1192] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Galhoz (1987) 375-376 

 

Versão da  Ericeira, c. de Mafra, d. de Lisboa.  

 

Ano de recolha: 1958. (Romance em verso cantado por um grupo de rapariguinhas que 

faziam dele cantiga de roda para os intervalos das aulas): 

 

ADELINA (a-a) 

 

1. - Adelina, Adelina,  queres ser minha namorada? 

2. Eu de oiro te vesti  e de prata te calcei. 

3. Mas ao fim de sete dias  fome e sede lhe apertava, 

4. Ela chegou-se à janela  a pedir um copo de água. 

5. - Ó mamã que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha d' água, 

6. Fome e sede lhe apertava  neste corpo e nesta alma 

7. - Dava-te água, ó minha filha,  se teu pai não me jurasse 
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8. Com a ponta da espada  no coração me espetasse. 

9. O pai assim que soube,  mandou fazer uma torre 

10. ................................. p'rà Adelina estar fechada. 

11. Ela chegou-se à janela  mas, oh, bem que a torre tinha, 

12. Encontrou o seu papá  à janela da cozinha. 

13. - Ó papá que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha d' água, 

14. Fome e sede me aperta  neste corpo e nesta alma. 

15. -Corram todos os meus criados  a dar água à Adelina. 

16. Adelina não quer água,  Adelina já morreu. 

 

 

 D/31 Ratinho (1959) 328-329 [Caldeira (1961) 528-530; Galhoz (1987) 392-

393; RPTOM (2003) Delgadinha nº 1201] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Galhoz (1987) 392-393 

 

Versão de  Monte Gordo, c. de Vila Real de Santo António, d. de Faro.  

 

Informadora: Rita Pim. 

 

ADELINA (a-a, i-a.) 

 

1. A Adelina há-de ser minha,  és a minha namorada, 

2. Ê di ouro te vestia,  ê de prata te calçava. 

3. E assub' àquela janela  más alta c'a torre tinha 

4. Dond' ê vejo a minha mana  da janela da cozinha: 

5. - Dá-m' água, minha mana,  dá-m' uma pénguinha d' água. 

6. Ê à fome na morria  e à sede 'stalava. 

7. - Daba-t' água, minha mana, qu' ê a mim na me custava, 

8. Qu'ê à fome na morria  más à sede 'stalava. 

9. O malvado do nosso pai  enté a água traz cerrada. 

10. Ê subo outra janela  más alta ca torre tinha, 

11. Ond' ê vejo o mê mano  à janela da cozinha. 

12. - Dá-m' água, mê mano,  dá-m' uma penguinha d' água, 

13. Ê à fome na morria  más à sede 'stalava. 

14. - Daba-t' água minha mana,  dá-m' uma penhinha d' água.  

15. Qu'ê à fome na morria  más à sede 'stalava. 

16.  -Dava-t' água minha filha,  dava-t' uma pinguinha d' água 

17. O malvado do tê pai,  enté a água tem cerrada. 

18. E sub' a outra janela,  más alta ca torre tinha, 

19. Ond' ê vej' o mê pai,  à janela da cozinha. 

20. - Dá-m' água, ó mê pai,  dá-m' uma pinguinha d' água. 

21. Ê à fome na morria,  más à sede 'stalava. 

22. - Fujem todos ó mês criados  a dar água à m'nha filha, 

23. O premer que lá chegou  foi o namorado constânti,  

24. Adelina fech' os olhos  e morrê daquel' stânti. 
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 D/32 Leite (1960) 44-45 [Correia (1984) 292-293; Correia (2003) 329-330; 

RPTOM (2003)  Delgadinha nº 1155] 

 

Versão de Melgaço, c. de Melgaço, d. de Viana do Castelo.  

 

Velha. 

 

O CONDE DAS TRÊS MARIAS 

 

1. O conde das três Marias  tinha três filhas lindas como o sol.  

2. Faustina, como mais velha,  de todas mais engraçada, 

3. A que seu pai pretendia  para sua namorada. 

4. Pediu-lhe a sua mão direita,  ela disse que não lha dava. 

5. - Meu pai, eu sou sua filha,  não sou sua namorada. 

6.  Mandou fazer um convento  de mais alta demasia, 

7. Para Faustina meter dentro  sete anos e um dia.  

8. Faustina, ao ver-se dentro,  no convento tão castigada, 

9.  A comer pão por ração  e carne da mais salgada...  

10. Inda para mais castigo  nem um copo d'água lhe dava! 

11.  Saiu a uma janela  da mesma torre em que estava,  

12. Onde avistou suas manas  a coser numa almofada. 

13.  -Deus vos salve, manas queridas, Deus me salve a minha alma!  

14. Por amor de Deus vos peço  que me deis um copo d'água.  

15. - Como t'hei-de dar a água,  ó Faustina tão querida? 

16. Quem te desse um copo d'água,  da casa era despedida. 

17.  Saiu-se a outra janela  da mesma torre em que estava,  

18. Onde avistou sua mãe  sentada numa almofada. 

19. -Deus te salve, ó mãe querida,  Deus me salve a minha alma!  

20. Por amor de Deus te peço  que me dês um copo d'água. 

21.  - Como t'hei-de dar a água,  ó Faustina desgraçada? 

22. Quem te desse um copo d'água  p'lo teu pai era enforcada.  

23. Saiu-se a outra janela  da mesma torre em que estava,  

24. Onde avistou o seu pai  a passear nua sala. 

25. -Deus te salve, ó pai querido,  Deus me salve a minha vida!  

26. Por amor de Deus te peço  que me dês um copo d'água. 

27. Como t'hei-de dar a água,  ó Faustina desgraçada?  

28. Pedi-te a tua mão direita,  disseste que não ma davas.  

29. - Darei-lhe a mão direita  e a esquerda também. 

30. Se me der um copo d'água,  mande-mo aqui por alguém.  

31. Mandou chamar Silva Guerreiro  p'ra levar água à Faustina : 

32.  - Se não tiveres copo d'ouro,  leva-lhe um de platina.  

33. Faustina virou p'ra dentro,  de suspiros carregada. 

34. Quando chegou Silva Guerreiro,  já Faustina não precisava de nada. 

35. Dos pés para a cabeça  d'água estava rodeada. 
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 D/33 Leite (1960) 45-46 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1156] 

 

Versão de Melgaço, c. de Melgaço, d. de Viana do Castelo.  

 

Rapariga de 18 anos. 

 

HISTÓRIA (1) 

 

1. O conde das três Marias,  por ser o conde maor,  

2. Tinha tres filhas solteiras,  todas lindas coma o sol. 

3.  Faustina, por ser mais velha,  de todas mais engraçada,  

4. Era a que o pai pretendia  para sua namorada. 

5.  Pediu-le a sua mão dreita  e disse que 1'a não dava.  

6. - Deixe lá, ó meu pai, cale-se, não diga nada, 

7. Que eu sou sua filha,  não sou sua namorada.  

8. Mandou fazer uma casa  mais alta do que a Agonia  

9. Para prender a Faustina  sete anos e um dia.  

10. Dava-l’o pão por ração  e a carne da mais salgada, 

11. E ainda p'ra mais degredo  nem um copo d'água de dava.  

12. Olhou p'rà mesma janela,  da mesma forma em que estava, 

13. Viu a sua mana  na sala onde passeava: 

14. - Deu'la salve, minha mana,  Deu'le salve a minha alma! 

15.  Peço-le por amor de Deus  que me dê um copo de água.  

16. - Como t'hei-de dá'la água,  ó Faustina desgraçada? 

17. A primeira que desse a água  era a que o pai degolava!  

18. Olhou p'rà mesma janela,  da mesma forma em que estava, 

19. Viu a sua mãe  na sala onde passeava. 

20. - Deu'la salve, minha mãe,  Deu'la salve a minha alma!  

21. Peço-te por amor de Deus  que me dê um copo de água.  

22. - Como t'hei-de dar a água,  ó Faustina tão honrada? 

23. A primeira que der a água  era a que o conde degolava!  

24. Olhou p'rà mesma janela,  da mesma forma em que estava,  

25. Viu a seu pai  sentado nua almofada : 

26. - Deu'le salve, meu pai, Deu'le salve a minha alma!  

27. Peço-le por amor de Deus  que me dê um copo de água. 

28.  - Como t'hei-de dar a água, ó Faustina tão honrada?  

29. Pedi-t'a tua mão dreita,  dissestes que ma não davas. 

30.  - Aqui tem a minha mão dreita,  aqui tem a esquerda também.  

31. Se me dá um copo d'água,  mande-o vir por alguém. 

32.  - Levantai-vos, criados e criadas, ide buscar água p'rà Faustina. 

33. Se não houver copo d'ouro,  trazei-os de prata fina.  

34. Quando chegou a água, de nada já precisava. 

35. 'Stava aos pés e à cabeceira  de santos rodeada! 

 
(1) Canta-se, por exemplo, a regar. 
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 D/34 Leite (1960) 46-47 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1157] 

 

Versão de Paredes de Coura, c. de  Paredes de Coura, d. de Viana do Castelo. 

 

Mulher, 1920. 

 

CONDE DAS TRÊS MARIAS 

 

1. O conde das três Marias,  por sê'lo conde maior,  

2. Ele qu'ria outras meninas,  todas lindas como o sol.  

3. A sua filha Faustina,  por sê'la mais afidalgada,  

4. Foi a que seu pai escolheu  para sua namorada. 

5.  - Nem permita a Deus do céu,  nem à Virgem mais sagrada!  

6. Quero sê'la sua filha,  não na sua namorada. 

7. Mandou fazer uma torre  mais alta c'ò Carnesil (sic);  

8. Entrou Faustina p'ra dentro  sete anos e um dia.  

9. Faustina entrou para dentro  mais triste do que andava,  

10. Lá viu 'star as suas manas  a coser lá numa sala. 

11. - Deus vos salve, minhas manas,  Deus vos salve a minha alma!  

12. Polo amor de Deus vos peço  que me diais um copo d'água.  

13. - Como t'hei-de dar a água,  minha mana tão honrada, 

14. S'o pai nos veio dizer  que nos amaldiçoava? 

15. Faustina entrou para dentro  mais triste do que andava:  

16. Lá viu 'star a sua mãe  a coser nua almofada. 

17. - Deu'la salve, minha mãe,  Deu'le salve a minha alma!  

18. Polo amor de Deus le peço  que me dêa um copo d'água.  

19. - Como t'hei-de dá'la-i-auga,  minha filha tão honrada, 

20.  Há sete anos que eu vivo  com teu pai tão mal casada?  

21. Faustina entrou para dentro,  por mais salas que andava :  

22. Lá viu 'star o senhor pai  passeando numa sala. 

23. -Deu'lo salve, senhor meu pai, Deu'le salve a minha alma! 

24.  Polo amor de Deus le peço  que me dê um copo d'água.  

25. - Como t'hei-de dar a água,  minha filha tão honrada?  

26. Pedi-t'a tua mão dreita,  tu nã me disseste nada!  

27. -Darei-1'a minha mão direita,  darei-l’a esquerda também! 

28.  Ou me dê um copo d'água,  ou ma mande por alguém.  

29. -Correi, Barcelos (1), correi,  levá'la água à Faustina; 

30.  Levá-la por copo d'ouro,  ou de prata, que é mais fina.  

31. Quando Barcelos chegava  já Faustina suspirava, 

32.  .......................  sua mãe l'alumiava :  

33. - Morreste, Faustina, morreste,  minha filha tão honrada,  

34. Tu'alminha está no Céu,  d'anjinhos arrodeada; 

35. A de teu pai no Inferno,  de tanto que a clamava (2)! 

 
(1) Vassalos (?). 

(2) De tanto que a queria para ele. 
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 D/35 Leite (1960) 48 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1162] 

 

Versão de São Tomé de Covelas, c. de Baião, d. do Porto. 

 

SILVANA 

 

1. - Silvan'ó Silvaninha, Silvan'ó filha minha, 

2. Bem puderas tu, Silvana,  comigo brincar um dia. 

3. - Eu brincar'ó meu pai,  mais dum cento cada dia, 

4.  Ma'las penas do Inferno,  quem nas por mim pagaria? 

5. - Passara-las, Silvaninha,  s'ela tal cousa fazia. 

6. Eu lhe fizer'ua torre,  do alto de maravilha; 

7.  Dera-lhe pão por onça,  a auga por medida, 

8.  Bacalhau aos quintais,  sardinha, quanta havia. 

9.  - Cheguei ao corredor fundeiro,  lá encontrei minha mãe: 

10. Ó minha mãe, minha mãezinha,  minha mãe da minha alma,  

11. Pelo amor de Deus lhe peço  que me dê ua pinga d'auga. 

12. - Como te hei-de dar a auga,  ó filha amaldiçoada, 

13. Que és a causa de eu viver  toda a vida mal casada?  

14. - Cheguei ao corredor do meio,  encontrei o meu irmão:  

15. Meu irmão, meu irmãozinho,  meu irmão da minha alma, 

16. Pelo amor de Deus te peço  que me dês ua pinga d'auga. 

17. Cheguei ao corredor cimeiro,  encontrei o meu pai : 

18. Ó meu pai, ó meu paizinho,  ó meu pai da minha alma,  

19. Pelo amor de Deus lhe peço  que me dê uma pinga d'auga, 

20.  Que eu de hoje para o futuro  prometo ser sua amada.  

21. - Correi, criados e criadas,  trazei auga à Silvaninha;  

22. Primeiro que cá chegaram  lhe dou ua prenda minha. 

 

 

 D/36 Leite (1960) 49  [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1160] 

 

Versão do Minho. 

 

FAUSTINA 

 

1. O conde das três Marias (1),  por ser o conde maor,  

2. Tinha três meninas lindas,  todas lindas coma o Sol. 

3.  Faustina era a mais velha,  era a mais assenhorada,  

4. Era a que seu pai pretendia  para sua namorada. 

5. Le pediu a mão direita   e ela jurou qu'l'a não dava.  

6. Mandou fazer um palácio  dos mais altos que havia;  

7. E Faustina dentro dele  sete anos e um dia 

8. A comer carne salgada;  Faustina à sede morria.  

9. Vem-na Faustina à janela, avistou a sua mana:  

10. - Viva lá, senhora mana,  Deus le salve a sua alma! 

11. Por amor de Deus le peço  que me dera um copo d'água.  

12. - Como t'hei-de dá'la água,  minha mana tão honrada? 

13. O papá, se ma vê dar,  já jurou que me matava. 

14. Virou Faustina p'ra dentro,  mais triste do ca o que estava;  
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15. Avistou a sua mãe  a coser numa almofada: 

16. Viva lá, senhora mãe,  Deus le salve a sua alma! 

17. Por amor de Deus le peço  que me deia um copo d'água.  

18. - Como t'hei-de dá'la água,  minha filha tão honrada? 

19. O papá, se ma vê dar, já jurou que me matava. 

20. Virou Faustina p'ra dentro,  mais triste do ca o que estava; 

21.  Avistou o seu papá  a passear nua sala: 

22. Viva lá, senhor papá,  Deus le salve a sua alma! 

23. Por amor de Deus le peço  que me dera um copo d'água.  

24. - Como t'hei-de dá'la água,  minha filha tão honrada? 

25. Se t'eu pedi a mão direita,  juraste que ma não davas.  

26. -Eu le darei a mão direita,  darei-l'a esquerda também; 

27. Ora me traga um copo d'água, ou ma mande por alguém.  

28. -Vai, Barcelas (2), vai, Barcelas,  buscar água p'ra Faustina;  

29. Ou 1'a traz num cálix d'ouro,  ou num copo de prata fina.  

30. Quando Barcelas chegou,  já o seu pai suspirava. 

31. Faustina a cantar co'os anjos  e o pai a arder nas fornalhas. 

 
(1) Diz o povo que tinha três filhas de nome Maria. 

(2) Apelido de outra filha, diz o povo. 

 

 

 D/37 Leite (1960) 50 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1161] 

 

Versão do Minho. 

 

 Recolhido por A. M.  Pinto Osório. 

 

FAUSTINA 

 

1. O conde das três Marias,  por ser o conde maior, 

2. Ele tinha três meninas,  todas lindas com'ò sol. 

3. - Faustina era a mais velha,  era a mais assenhorada, 

4. Era a que o pai pretendia  para sua namorada. 

5. Mandou fazer uns palácios   dos mais altos que havia, 

6.  Meteu-se Faustina dentro  sete anos e um dia ; 

7. A comer carne saurgada  Faustina à sede morria.  

8. Ao fazer os sete anos   avistou a sua mana, 

9. Viva lá, senhora mana,  Deus le salve a sua alma! 

10. - Por amor de Deus le peço  que me deia um copo d'auga.  

11. - Como te hei-de dar a auga,  minha mana tão honrada; 

12.  Que o papá, se ma vê dar,  já jurou que me matava?  

13. Faustina virou p'ra dentro  muito mais agoniada, 

14. Avistou a sua mãe   a coser numa almofada.  

15.  - Viva lá, senhora mãe,  Deus le salve a sua alma! 

16. Por amor de Deus le peço  que'me deia um copo d’auga.  

17. - Como te hei-de dar a auga,  minha filha tão honrada,  

18. Que teu pai, se ma vê dar, já jurou que me matava?  

19. Faustina virou p'ra dentro   mais triste do que ò que estava;  

20. Avistou o seu papai  a passear numa sala. 
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21. - Viva, lá, senhor papai,  Deus te salve a sua alma! 

22. Por amor de Deus le peço  que me deia um copo d'auga.  

23. - Como te hei-de dar auga,  minha filha tão honrada, 

24. Que pedi-te a tua mão dereita,  juraste que ma não davas?  

25. - Dou-lhe a minha mão dereita,  dou-lhe a esquerda também,  

26. Ou me deia um copo d'auga   ou me mande por alguém. 

27.  - Vai, Barcela, vai, Barcelà,   buscar auga p'ra Faustina:  

28. Ou le traz num cales d'ouro  ou num cales de prata fina. 

29.  Quando Barcela chegou,  vinha toda atarantada: 

30. Faustina a cantar c'os anjos   e o pai a arder na fornalha. 

 

 

 D/38 Leite (1960) 51-52 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1149] 

 

Versão de Santa Marta de Penaguião, c. de Santa Marta de Penaguião, d. de Vila Real. 

 

SILVANA 

 

1. - Ó Silvana, ó Silvaninha,  ó Silvana, ó filha minha,  

2. Bem podias tu, Silvana,  brincares comigo um dia...  

3. - Brincar consigo, papá, mili anos e um dia ! 

4. Mas as penas do Inferno  quem por mim as sentiria?  

5. - Mas as penas do Inferno  sinti-as eu, minha filha.  

6. Mandou fazer ua torre  da mais alta maravilha. 

7. O bacalhau às arrobas,  e a-i-água por medida.  

8. Assubiu Faustininha  ao cimo d'ua escada, 

9. Lá avistou a sua mãe  cosendo nua almofada. 

10. Ó mãe que Deus me deu,  dê-m'ua pinguinha d'auga, 

11.  Qu'eu à fome e eu à sede  minha alma a Deus a dava.  

12. - Dava-t'auga, Faustininha,  enchia-t’os olhos d'auga,  

13. Mas o nosso pai jurou,  ao gumo da sua espada: 

14. Quem der auga à Faustininha  tem crime de mão cortada (1). 

15.  Deu dois passos mais acima, acima d'ua irgola, 

16. Lá avistou o seu mano  andar no jogo da bola. 

17. – Ó mano, ó querido mano,  dá-me ua pinguinha d'água,  

18. Q'm'arrebenta o coração,  o coração e a-i-alma.  

19. - Dava, dava, Silvaninha,  dava-ta sem me custar nada, 

20.  Mas o pai fez uma jura  no gumo da sua espada: 

21. Quem der água à Silvaninha  tem crime de mão cortada.  

22. Deu dois passos mais acima,  ao cimo d'ua janela, 

23. Avistou seu querido pai  brincando c'ua donzela.  

24. - Ó pai, ó querido pai,  dá-m'ua pinguinha d'água,  

25. Que eu d'hoje para futuro  serei sua namorada.  

26. Mandou criados e criadas  levar água à Sílvaninha :  

27. - O primeiro que lá chegar  receberá prenda minha.  

28. Já a-i-água ia chegar  no meio do corredor, 

29. Já estava a Silvaninha  a dar a alma ao Senhor. 

30.  A-i-água chegou ao quarto,  Silvaninha amortalhada  

31. C'um tanque d'água fria aos pés,  de luzes alumiada;  

32. Nossa Senhora a vesti-la,  os anjos a acompanhá-la. 
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 (1) Os vv.: 8-14 foram acrescentados por uma ouvinte que não  sabia, porém, todo o romance; 

nessa versão diz-se Faustininha. 

 

 

 D/39 Leite (1960) 52 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1150] 

 

Versão de Alvações do Corgo, c. de Sta. Marta de Penaguião, d. Vila Real. 

 

FAUSTININHA 

 

1. Mandei fazer uma torre  muito bem, à maravilha,  

2. Para meter a Faustininha  sete anos e um dia.  

3. - Assubi a uma torre  donde minha mãe estava: 

4. Deus vos salve, ó minha mãe,  ó mãezinha da minha alma!  

5. Por amor de Deus vos peço  que me deis um copo d'água! 

6.  Eu comi pão barolento  e sardinha bem salgada. 

7. Como t'hei-de dar a água,  Faustininha da minh'alma? 

8.  Que o vosso pai tem jurado,  [pelos copos da espada], 

9.  Quem desse água à Faustininha  que morria degolada. 

10.  - Assubi a oitra torre  onde minhas manas 'stavam: 

11. Deus vos salve, ó minhas (1) manas,  ó maninhas da minh'alma! 

12.  Por 'mor de Deus vos peço  que me deis um copo d'água! 

13.  Eu comi pão barolento,  sardinha bem salgada. 

14. Como t'hei-de dar a água,  Faustininha da minh'alma?  

15. Que nosso pai tem jurado,  pelos copos da espada,  

16. Quem desse água à Faustininha  morreria degolada. 

17. Assubi a outra torre  onde meu paizinho estava: 

18. Deus vos salve, meu paizinho, ó paizinho da minh'alma! 

19.  Pel'amor de Deus vos peço  que [me) deis um copo d'água,  

20. Qu'eu comi pão barolento  e sardinha bem salgada. 

21. -Venham as garrafas d'oiro  e os copos da espada 

22. Para dar água à Faustininha  que já é minha namorada. 

 
(1) No texto original, maninhas, talvez por influência de maninhas do 2º hemistíquio. 

 

 

 D/40 Leite (1960) 53 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1152] 

 

Versão de Vila Real, c. de Vila Real, d. de Vila Real. 

 

ALDININHA 

 

1. - Aldininha, querida Aldininha,  queres ser minha namorada?  

2. Eu de ouro te vestia  e de prata te calçava. 

3. Seu pai, assim que o soube,  não quis tratar de mais nada: 

4.  Mandou fazer uma torre  para Aldininha estar fechada. 

5.  Esteve lá sete dias  sem beber nem comer nada; 

6. Ao fim de sete dias  já a sede a apertava. 

7. Chegou-se a uma janela,  que essa mesma torre tinha,  



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

305 

 

8. Avistou a sua mãe  na baranda encostadinha: 

9. Ó mamã que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha d'água,  

10. Ou a vida se me separa  ou o coração deixa a alma. 

11.  - Dava, dava, minha filha,  a mim nada me custava, 

12. Se o reverendo papá o sabe,  o pescoço nos cortava. 

13.  Chegou-se a outra janela  que essa mesma torre tinha,  

14. Avistou a irmã  na baranda encostadinha. 

15. Ó irmã que Deus me deu,  dá-me uma pinguinha d'água,  

16. Ou a vida se me separa  ou coração deixa a alma.  

17. - Dava, dava, minha irmã,  isso a mim não me custava, 

18.  Se o reverendo papá o sabe,  o pescoço nos cortava.  

19. Chegou-se a outra janela  que essa mesma torre tinha,  

20. Avistou o seu pai  com a filha mais novinha: 

21. Ó papá que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha d'água,  

22. Ou a vida se me separa  ou coração deixa a alma. 

23.  - Correi, nobres cavalheiros,  levar água a Aldinha, 

24. O primeiro que lá chegar  casará com filha minha.  

25. O primeiro que lá chegou  foi o rei dos protestantes,  

26. Aldininha caiu em terra  e morreu nesses instantes. 

27. Aldininha não quer água,  que a tem à cabeceira,  

28. Que lha trouxeram os anjos  no cálix da vidraceira. 

 

 

 D/41 Leite (1960) 54 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1143] 

 

Versão de Curopos, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recolhida em 1932. 

 

SILVANA 

 

1. Silvana vinha p'rà cama,  tristinha e apaixonada,  

2. Com as lágrimas nos olhos  a sua sala regava.  

3. - Porque choras, ó Silvana,  porque choras, filha minha?  

4. - Choro pela sua honra,  que a minha perdida ia. 

5. - Bem podias tu, Silvana,  comigo brincar um dia!  

6. - Brincara, meu pai, brincara,  oh! porque eu não brincaria? 

7. Mas as penas do Inferno,  meu pai, quem as sentiria?  

8. - Hei-de mandar fazer um castelo  da mais alta maravilha 

9.  P'ra te lá meteres, Silvana,  por sete anos e um dia. 

10. O pão era por peso  e a água era por medida, 

11. O bacalhau às arrobas  p'ra lhe acabar com a vida.  

12. A comida que lhe davam  era sardinha salgada, 

13. A bebida que lhe davam  era água de pescada. 

14. Ó minha mãe, se o sondes,  trazei-me um copinho d'água. 

15.  - Deixa-te estar, ó má filha,  deixa-te estar, malfadada, 

16. Já há sete anos com hoje  que me fazes mal casada. 

17. Ó minha irmã, se o sondes,  trazei-me um copinho d'água.  

18. - Deixa-te estar, má irmã,  deixa-te estar, malfadada, 

19. Já há sete anos com hoje  que fazes a mãe mal casada. 
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20.  - Ó meu pai, se o sondes,  trazei-me um copinho d'água, 

21.  Que eu já prometi a Deus  ser sua namorada. 

 

 

 D/42 Leite (1960) 54-55 [Marques (1985b) 647; RPTOM (2003) Delgadinha nº 

1135, que edita Marques (1985b), “por ter corrigido Leite (1960) a partir dos 

manuscritos do Abade de Baçal”] 

 

Versão do c.  de Bragança, d. de Bragança.  

 

Recolhido pelo Abade de Baçal. 

 

DELADINA 

 

1. Três filhas tinha o rei,  todas como ouro e prata,  

2. A mais pequena delas  Deladina se chamava. 

3. O ouro qu' ela trazia  a seu pai le namorava.  

4. - Deladina, Deladina,  serás minha namorada. 

5. - Não queira Deus do Céu, nem a Virgem Sagrada,  

6. Que seja de meu pai mulher,  de minhas irmãs madrasta. 

7. Metera-a num palácio,  muito bem que a fechara.  

8. O que le dava a comer  era chachina salgada,  

9. O que te dava a beber  era água de pescada.  

10. Subira-se a uma ventana :  ...............................  

11. - Irmanas minhas sois, por certo,  trazei-me uma jarra d'água, 

12.  O coração se m'arrinca  e a vida se m'acaba. 

13. Deladina, com grande sede,  subira-se a outra ventana: 

14.  Vira andar seus irmãos  jogando jóias de Holanda. 

15.  - Irmanos mios sois; por certo,  trazei-me uma jarra d'água, 

16. Que o coração se m'arrinca  e a vida se m'acaba.  

17. - Padre mio sois, por certo,  trazei-me uma jarra d'água,  

18. Que o coração se m'arrinca  e a vida se me acaba.  

19. - Só to levarei, Deladina,  se fores minha namorada,  

20. - Namorada serei, por certo,  trazei-me uma jarra d'água!  

21. - Alto! Alto! Meus criados,  a Deladina levar água! 

22. Os primeiros que chegarem  terão a cidade tomada,  

23. E os derradeiros,  crimes de mão cortada. 

24. Por depressa que chegaram,  Deladina estava morta, 

25. E os pés de Deladina  tinham uma fonte de água clara;  

26. E a cama de Deladina  d'anjos estava cercada; 

27. E a de seu pai-rei,  de demónios arrodeada. 

 

 

 D/43 Leite (1960) 56 [RPTOM (2003) Delgadinha nº1137] 

 

Versão de Sacoias, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

DELGADINHA 

 

1. Três filhas tinha o rei,  todas lindas como á prata;  
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2. A mais novinha de todas  Delgadinha se chamava. 

3. - Delgadinha, Delgadinha,  serás minha namorada.  

4. - Isso não, ó meu pai,  é coisa que Deus não quer, 

5.  Pois eu sou a sua filha,  não sou a sua mulher. 

6. Mandou fazer uma torre  das mais altas que havia  

7. Para meter Delgadinha  sete anos e mais um dia.  

8. A comida que lhe dava  era [sardinha] salgada, 

9. E para maior castigo  não lhe deixava beber água.  

10. Avistou sua mãe  cosendo seda lavrada : 

11. Minha mãe, se....... por certo;  dai-me uma jarra de água.  

12. - Sim, ta dava, Delgadinha,  se não me fizesses mal casada.  

13. Avistou sua mana  na sala a passear : 

14. Mana minha, se....... por certo,  dá-me uma sede de água.  

15. - Sim, ta dava, Delgadinha,  se o nosso pai deixara. 

16. Avistou a seu pai  no jardim a passear: 

17. Meu pai, se....... por certo,  dai-me uma jarra de água. 

18. - Sim, ta dava, Delgadinha,  se cumprisses a palavra.  

19. - Sim, a cumpro, meu pai,  dai-me uma jarra de água. 

20. Correi, correi, ó criados,  a dar água a Delgadinha. 

21.  O primeiro que lá chegar  terá uma peça ganhada,  

22. O último que chegar  terá a cabeça cortada. 

23. Por bem depressa que foram,  Delgadinha morta estava.  

24. Tinha à sua cabeceira  uma fonte de água clara, 

25.  Tinha a cama rodeada d'anjos  e á cabeceira a Virgem Sagrada.  

26. O rei morreu de repente,  rodeado de diabos estava. 

 

 

 D/44 Leite (1960) 56-57 [Fontes (1997) 201-202; RPTOM (2003) Delgadinha 

nº 1138] 

 

Versão de Lanção, c. de Bragança. d. de Bragança. 

 

1. Delgadinha, Delgadinha,  Delgadinha bem delgada,  

2. De tão linda que era  o seu pai a namorava.  

3. - Queres tu, ó Delgadinha,  ser minha namorada? 

4. - Mas não agrada a Deus do Céu,  nem à Virgem Sagrada  

5. Ser de meu pai amada,  fazer minha mãe mal casada.  

6. Meteu-a numa torre,  lá está bem arrêatada. 

7. O sustento que ela tinha  era sardinhas salgadas,  

8. A bebida que ela bebia  era água da pescada. 

9. À fome não morria,  mas à sede estava a findar;  

10. Tinha crime de morte  quem desse água à Delgada.  

11. Subiu-se a uma janela  mais alta que aonde ela estava,  

12. Avistou uma sua tia  com cantarinho de água: 

13. - Ó tia da minha vida,  dê-me uma pinguinha de água.  

14. - Eu a água bem ta dava,  se o teu pai não me matara.  

15. Subiu-se a outra janela  mais alta que aonde ela estava,  

16. Avistou o seu irmão  na praça a jogar a barra. 

17. - Ó irmão da minha vida,  dá-me uma pinguinha de água,  

18. - Eu a água bem ta dava,  se o nosso pai não me matara.  
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19. Subiu-se a outra janela  mais alta que aonde ela estava,  

20. Avistou a sua mãe  com cantarinho de água. 

21. - Ó mãe da minha vida,  dê-me uma pinguinha de água.  

22. - Eu a água bem ta dava,  se o teu pai não me matara.  

23. Subiu-se a outra janela  mais alta que aonde ela estava,  

24. Avistou o seu pai  na praça a jogar a espada. 

25. - Ó pai da minha vida,  dê-me uma pinguinha de água,  

26. Que eu serei  sua namorada. 

27. - Correi todos, ó criados,  levar água à Delgada; 

28. O primeiro que lá chegar  terá a soldada dobrada.  

29. Encontraram-na morta  ao pé duma fonte sagrada. 

 

 

 D/45 Leite (1960) 57-58 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1139] 

 

Versão de Parada de Infanções, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

DELGADINHA 

 

1. Delgadinha, Delgadinha,  Delgadinha ou Delgada,  

2. Ela era tão bonita  que seu pai a namorava.  

3. - Queres tu, ó Delgadinha,  ser minha namorada? 

4. - Eu não, senhor pai,  que faço a mãe mal casada; 

5. Mandou fazer uma ventana  para meter a Delgada.  

6. A comida que lhe dava  era sardinha salgada; 

7. E a bebida que lhe dava  era água de pescada. 

8. Subiu-se á uma ventana  mais alta do que onde estava; 

9. Avistou sua irmã  bordando seda lavrada. 

10. - Se tu és minha irmã,  dá-me uma pinga d'água, 

11. Que eu à fome não morria,  mas à sede me secava. 

12. - Dava, dava, ó Delgadinha,  se o nosso pai não ralhara.  

13. Nosso pai tem um escrito  nas costas da sua espada:  

14. Quem desse água à Delgadinha  tem a mão direita cortada.  

15. Subiu-se a outra ventana  mais alta que onde ela estava;  

16. Avistara o seu irmão,  abaixo, numa roçada. 

17. - Se tu és meu irmão,  dá-me uma pinguinha d'água.  

18. Subiu-se a outra ventana  mais alta do que onde estava;  

19. - Avistara sua mãe,  abaixo, numa segada. 

20. Se você é minha mãezinha,  dê-me uma pinguinha d'água,  

21. Que eu à fome não morria;  mas.a sede me secava.  

22. - Dava, dava, ó Delgadinha,  se com ela fosses matada; 

23. Que há sete anos a esta parte  me fizeste mal casada.  

24. Subiu-se a outra ventana  mais alta que onde estava; 

25. Avistou seu paizinho  chegar a uma segada. 

26. - Se você é meu paizinho,  dê-me uma pinga de água,  

27. Que eu à fome não morria,  mas a sede me secava.  

28. - Dava, dava' ó Delgadinha,  se cumpriras a palavra.  

29. - Meu coração está sequinho,  minha alma já findava.  

30. - Acudam, moços e moças,  a dar água à Delgada. 

31. O primeiro que lha der,  com dote de rei ficava.  
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32. O primeiro que lá chegou  achou-a amortalhada;  

33. À cabeceira ela tinha  um tanque de água clara. 

 

 

 D/46 Leite (1960) 58-59 [Damião (1997) 74-75; RPTOM (2003) Delgadinha nº 

1141] 

 

Versão de Carviçais, c. de Torre de Moncorvo, d. de Bragança. 

 

A VALDEVINA 

 

1. Um rei tinha três filhas  mais lindas do que a prata. 

2. - Das mais lindas, das mais novas,  qual será a minha amada? 

3.  O pai mandou fazer uma torre,  mais alta que a maravilha, 

4. Só para meter Valdevina    por dez anos  e um dia!  

5. Valdevina entrou p'rà casa    mais triste do que ela estava; 

6. Subiu à torre mais alta    só p'ra ver quem avistava.  

7. Avistara a sua mãe  a passear na sua sala: 

8. Eu lhe peço, ó minha mãe,  que me dê um jarro d'água! 

9. - Dera-te água, ó minha filha,  minha filha bem honrada,  

10. Mas o teu papá jurou,  com sua mão na espada:  

11. “Quem der água a Valdevina  terá a cabeça cortada!” 

12.  Valdevina entrou p'ra casa- mais triste do que ela estava;   

13. Subiu à torre mais alta  só p'ra ver quem avistava.  

14. Avistou a sua mana  à janela encostada : 

15. Por Deus te peço, minha mana,  que me dês um jarro d'água!  

16. -Dera-te água, ó minha mana,  minha mana bem honrada,  

17. Mas o papá o jurou  com sua rica espada : 

18. “Quem der água à Valdevina  terá cabeça cortada !”  

19. Valdevina entrou p'ra casa  mais triste do que ela estava;  

20. Subiu à torre mais alta  só para ver quem avistava.  

21. Avistou o seu papá - a jogar a barra no adro : 

22. - Por Deus lhe peço, meu pai,  que me dê um jarro d'água! 

23. - Dera-te água, ó minha filha,  minha filha bem cruel; 

24. Pedi a tua mão direita  e tu deste-la ao Manuel!  

25. - Para não morrer de sede  faça de mim o que quiser.  

26. Dou-lhe a minha mão direita  e a esquerda, se a quer ! 

 

 

 D/47 Leite (1960) 59-61 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1140]  

 

Versão de Duas Igrejas, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

TRÊS FILHAS TINHA EL-REI 

 

1. Três filhas tinha el-rei,  todas três com'uma prata,  

2. E a mais novita delas  Delgadita le chamavam.  

3. - Queres tu, Delgadita,  queres tu ser mi' mada?  

4. - Nó querga Diós del cielo isso,  nem tão-pouco la Virgem Sagrada,  

5. D'eu ser mujer de mi padre  e de mis manas madrasta.  
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6. - Altos, altos, meus criados,  Delgadina é ancerrada. 

7. Num se 1' há-de dar de comer  senão sardinha salgada;  

8. Num se l' há-de dar de buber  senão auga de pescada.  

9. Andava um corredore,  Delgadita ancerrada; 

10. Viu 'star nua vantana  sua mana a coser nua almofada:  

11. -Armana, se sós armana mia, tamém no serás na-i-alma,  

12. Por amor de Deus te peço  que me dês um vaso d'auga,  

13. Que l'alma se m'estrepassa  e o coração se me arranca!  

14. - Eu te la dira, Delgadina,  eu te la dira de bona gana,  

15. Mas, se padre lo soubira,  la cabeça me quitara!  

16. Fui-se d'alhi Delgadina  mui triste e mui magoada;  

17. Andava um corredor,  s'assoma a una vantana: 

18. Viu 'star sou armano  jogando jogo d'espada : 

19. - Armano, se sós armano mio, tamém no serás na-i-alma,  

20. Por amor de Deus te peço  que me dês um vaso d'auga,  

21. Que l'alma se m'estrepassa  e o coração se me arranca!  

22. Eu te la dira, Delgadina,  eu te la dira de bona gana,  

23. Mas, se padre lo soubira, la cabeça me quitara.  

24. Fui-se d'alhi Delgadina  mui triste e mui magoada;  

25. Andava um corredor,  s'assoma a una vantana : 

26. Viu 'star su madre cosendo, cosendo nua almofada:  

27. - Madre, se sós madre mia,  tamém no serás na-i-alma,   

28. Por amor de Deus te peço  que me dês um vaso d'auga,  

29. Que l'alma se m'estrepassa  e o coração se me arranca! 

30. -Vai-te daí, Delgadina,  Delgadina mal criada, 

31. Que já sete anos e um dia  que farias mal criada (1)!  

32. Fui-se d'alhi Delgadina,  mui triste e mui magoada;  

33. Andava um corredor,  s'assoma a una vantana: 

34. Viu 'star su padre cosendo,  cosendo ua cabeçada ;  

35. - Padre, se sós padre mio,  tamém no serás na-i-alma,  

36. Por amor de Deus te peço  que me dês um vaso d'auga,  

37. Que l'alma se m'estrepassa  e o coração se me arranca!  

38. - Eu te la dira, Delgadina,  dira-te-la de bona gana, 

39. Se mi gusto me cumprira.  .......................  

40. - Eu vo-lo cumprirei, mi padre,  mas será de mala gana! 

41. - Altos, altos, meus criados, a dar auga a Delgadina! 

42. Uns cum vasos d' ouro,  outros cum vasos de prata,  

43. Derradeiro qu' alhá chigare,  la cabeça le será quitada! 

44. Quando eles alhá chigaram  já Delgadita mortalhada :  

45. ....................................    a sus pés ua fonte d'auga clara 

46.  E à sua cabeceira  'stava la Virgem Sagrada. 

 
(1) Este hemistíquio deve estar errado. Será: que por ti estou mal casada. 
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 D/48 Leite (1960) 62 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1168] 

 

Versão de Cinfães, c. de Cinfães, d. de Viseu. 

 

ANDINA 

 

1. Vindo Andina da fonte,  seu pai à'cometeu. 

2. - Que não permita Deus do Céu  e a Virgem Consagrada  

3. D'eu sê'la sua filha, d'eu sê'la sua namorada. 

4. Mandei fazer uma torre, mas uma torre fechada,  

5. Só para meter Andina,  Andina mal enfadada,  

6. Sete anos e um dia  naquela torre fechada! 

7. Ao cabo de sete anos  chegou-se a uma janela,  

8. Lá avistara sua irmã:  ....................  

9. - Ó irmãzinha da minh'alma,  dá-me uma pinguinha d'auga,  

10. O meu coração está seco,  a minha alma já se apaga. 

11. Ó irmãzinha da minha alma,  dá-me uma pinguinha d'água!  

12. Chegou-se a outra janela,  lá avistara sua mãe: 

13. Ó mãezinha da minh'alma,  dê-me uma pinguinha d'auga,  

14. O meu coração está seco,  a minha alma já se apaga. 

15. Ó mãezinha da minha alma,  dê-me uma pinguinha d'água!  

16. Chegou-se a outra janela,  lá avistou seu pai: 

17. Ó paizinho da minh'alma,  dê-me uma pinguinha d'auga,  

18. O meu coração está seco,  a minha alma já se apaga. 

19.  Paizinho da minh'alma,  dê-me uma pinguinha d'água!  

20. Cavalheiros a correr,  cavalheiros a chegar...  

21. A alminha da Andina  no Céu está a descansar.  

22. Cavalheiros a correr,  cavalheiros a chegar...  

23. A alma de seu pai  no Inferno sepultada. 

 

 

 D/49 Leite (1960) 62-63 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1169]  

 

Versão de Vilar Seco, c. de Nelas, d. de Viseu. 

 

ADELININHA 

 

1. Ó menina Adelininha,  quer ser minha namorada,  

2. Que eu de ouro a vestia,  e de prata a calçava?  

3. Seu pai, assim qu'ouviu isto,- não tratou de fazer mais nada:  

4. Mandou fazer um castelo  p'ra Adelina ser fechada, 

5. Oito dias, oito noites  sem comer nem beber nada.  

6. Lá no fim dos oito dias  já ua sede a apertava. 

7. Chegou-se a uma janela,  mesmo, assim tão tristinha [contristada]:  

8. - Ó mana que Deus me deu,  dá-m'uma pinguinha d'água,  

9. Meu coração corta a vida, meu coração não tem nada.  

10. -Bem ta dava, mana,  sem me custar mais nada, 

11. O papá deixou escrito  que a cabeça me cortava.  

12. Chegou-se a outra janela,  mesmo assim tão tristinha:  

13. – Ó mana que Deus me deu,  dá-m'uma pinguinha d'água, 
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14. Meu coração corta a vida,  meu coração não tem nada:  

15. - Bem ta dava, mana,  sem me custar mais nada, 

16. O papá deixou escrito  que a cabeça me cortava. 

17. Chegou-se a outra janela,  mesmo assim tão tristinha:  

18. - Ó mamã que Deus me deu,  dai-me uma pinguinha d'água,  

19. Meu coração corta a vida,  meu coração não tem nada.  

20. - Bem ta dava, filha minha,  sem me custar mais nada, 

21. O papá deixou escrito  que a cabeça me cortava.  

22. Chegou-se a outra janela,  mesmo assim tão tristinha : 

23. - Ó papá que Deus me deu,  dai-me uma pinguinha d'água, 

24.  O meu coração corta a vida,  meu coração não tem nada.  

25. - Corram todos, meus criados,  levar água à Adelininha.  

26. O que lá chegar primeiro  recebe uma prenda minha.  

27. Tocam os sinos na Sé,  ai Jesus, quem morreria? 

28. Foi a D. Adelininha  com as paixões que trazia. 

 

 

 D/50 Leite (1960) 63-64 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1171] 

 

Versão de Castelo Branco, c. de de Castelo Branco, d. de Castelo Branco.  

 

Mulher, 1916. 

 

DEOLINDA 

 

1. Deolinda, queres ser minha,  seres minha' namorada? 

2. Eu de ouro te vestia  e de prata te calçava. 

3. Seu pai, quando isto ouviu,  não mandou fazer mais nada,  

4. Mandou fazer uma torre  para Deolinda ser fechada.  

5. Dava-lhe pão por onça  e água por medida 

6. E sardinha salgada,  aos três comeres do dia.  

7. Chegou a uma janela  mais alta que a torre tinha,  

8. Avistava sua mãe  na janela da cozinha. 

9. - Minha mãe que Deus me deu;  dê-me uma pinguinha d'água,  

10. Eu à fome, eu à sede  sinto partir esta minha alma.  

11. Dava, dava, minha filha;  quem te a pudera dar,  

12. Se o teu pai o soubera, mandava-me matar.  

13. Chegou a outra janela  que a torre também tinha,  

14. Avistava uma mana  na janela da cozinha. 

15. - Ó mana que Deus me deu,  dá-me uma pinguinha d'água,  

16. Eu à fome, eu à sede  se me aparta a minha alma. 

17. Dava, dava, minha mana,  quem te a pudera dar,  

18. Se o nosso pai o soubera,  mandava-me matar.  

19. Chegou a outra janela  mais que a torre inda tinha,  

20. Avistou também seu pai  na janela da cozinha. 

21. - Ó meu pai que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha d'água,  

22. Eu à fome, eu à sede  se me aparta a minha alma. 

23. - Vão todos os meus criados  dar água à Deolinda.  

24. O primeiro que lá chegar  casará com filha minha.  

25. Deolinda não quer água,  com os anjos a está a beber, 
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26. A alma do seu mau pai  no Inferno está a arder.  

27. Deolinda não quer água,  p'los anjos foi enfeitada, 

28. A alma do seu mau pai  no Inferno está queimada. 

 

 

 D/51 Leite (1960) 68-69 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1185] 

 

Versão de Caldas da Rainha, c. de Caldas da Rainha, d. de Leiria. 

 

D. SILVANA 

 

1. T'ando a D. Selivana,  na sua sala assentada, 

2. Seu pai, qu'aí chegava;  a convidava p'ra namorada.  

3. - Isso te não faço eu,  nem eu tanto le faria,  

4. Convidar uma filha  para tão grande agonia! 

5. Má las penas do Inferno,  quem por elas passaria?  

6. Cal'se lá, ó meu pai,  minha mãe logo o sabia.  

7. - Ca1'-te lá, ó minha filha,  deixa lá bater o meio-dia,  

8. Que eu te responderei    qual há-de ser a agonia.  

9. - Já respondi a meu pai;  nem tanto responderia, 

10. 'Stá-se chegando a hora do jantar, 'stá batendo o meio-dia.  

11. - Mal sabes, mulher minha,  que agora me aconteceu: 

12. Vossa filha Selivana  que d'amores se m'of'receu!  

13. - Talvez que assim seria,  olha como assim será :  

14. Meterei-a numa torre,  nunca dela se sairá; 

15. O comer será por onça,  água nunca a beberá.  

16. Assubindo a uma ventena  muito alta, demasiada, 

17. Vendo estar a sua mana  numa varanda assentada:  

18. - Deus a salve, ó minha mana,  nessa varanda assentada!  

19. Dai água à Selivana,  Selivana desgraçada ! 

20. Que se me seca o coração;  que se milra a minha alma...  

21. - Não te posso dar água;  qu'rida mana da minha alma; 

22. O nosso pai jurou,  nos copos da sua espada,  

23. Quem desse água a Selivana  que morria degolada. 

24.  Volta Selivana p'ra dentro  muito triste, desconsolada;  

25. Assubiu a outra ventena  muito alta, esmasiada, 

26.  Vendo estar seu mano  tocando numa guitarra: 

27. - Deus te salve, ó meu mano,  tocando na tua guitarra!  

28. Dá um copo d'água à Selivana  .................  

29. Que se me seca o coração,  que se milra a minha alma!  

30. - Como t'hei-de dar água,  ó Selivana desgraçada, 

31. Pois s'o vosso pai jurou,  nos copos da sua espada,  

32. Quem desse água à Selivana  que morria degolada. 

33. Volta Selivana para dentro,  muito triste, desconsolada, 

34. Subindo a outra ventena  muito alta, desmasiada. 

35. Vira estar sua mãe  numa varanda assentada. 

36. - Ó minha querida mãe,  qu'rida mãe da minha alma,  

37. Dai água à Selivana,  Selivana desgraçada, 

38. Que se seca o coração,  que se milra a minha alma!  

39. - Vai d'aí, ó ferra (1) moira,  ferra moira encantada: 
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40.  O que tu precisavas  era ser degolada, 

41. Pois t'of'receste a teu pai  para sua namorada.  

42. Voltou Selivana p'ra dentro,  muito triste, desconsolada;  

43. Assubiu a outra ventena  da mais alta, 'smasiada, 

44.  Quando viu seu pai  numa cadeira assentado. 

45. - Ó meu querido pai,  ó pai meu da minha alma,  

46. Dai água a Selivana, Selivana desgraçada! 

47. Já estarei resolvida  a ser sua namorada! 

48. - Desçam, meus criados, desçam  àquela fonte doirada  

49. Buscar água a Selivana  que já é minha namorada:  

50. Jarros de oiro e prata  não serão bastados! 

51. Quando os cavalheiros chegaram  co'a água da fonte doirada, 

52.  Já Selivana estaria  no meio da casa amortalhada, 

53. C'uma fonte à cabeceira;  quatro anjos a acompanhavam  

54. E a Senhora da Guia  era a mesma que a guiava. 

 
(1) Por fera, parece (Etimologia popular). 

 

 

 D/52 Leite (1960) 69-70 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1187] 

 

Versão do Cadaval, c. de Cadaval, d. de Lisboa. 

 

O CONDE DE LA FLOR 

 

1. O Conde de la Flor,  por ser o melhor,  

2. Três filhas que ele tinha,  lindas como o sol,  

3. [A] Mais bonita delas todas,  por ser mais afidalgada,  

4. Os amores a convenciam  para sua namorada.  

5. Mandou fazer uma torre  bem alta, desmarsiada,  

6. Para meter a Faustina,  filha mal aventurada.  

7. Assubiu uma vintena  bem alta, desmarsiada: 

8. - Lá vi 'star os meus manos  jogando o jogo da bola. 

9. Deus vos salve, ó meus manos,  Deus me salve a minh'alma!  

10. Pel'amor de Deus lho peço  que me dê um jarro d'água! 

11. - Como t'hei-de dar água, ó Faustina,  filha mal aventurada,  

12. Pois o nosso pai jurou,  na ponta da sua espada, 

13. Quem desse água à Faustina  que morria degolada? 

14. - Valha-me Jasus do Céu,  mais a (da) Virgem Sagrada! 

15. Meu coração se me quita  e á minh'alma será salva.  

16. Assubi outra vintena  bem alta, desmarsiada, 

17. Lá vi 'star as minhas manas  a coser num'almofada: 

18. Deus a salve, ó minha mana,  Deus me salve a minh'alma!  

19. Pelo amor de Deus lhe peço  que me dês um jarro d'água.  

20. - Como t'hei-de dar água, ó Faustina,  filha mal aventurada,  

21. Pois o nosso pai jurou,  na ponta da sua espada, 

22. Quem dessa água à Faustina  que morria degolada?  

23. -Valha-me Jasus do Céu  mais a (da) Virgem Sagrada!  

24. Meu coração se me quita  e a minh'alma será salva.  

25. Assubi a outra vintena  bem alta, desmarsiada, 
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26. Lá vi 'star a minha mãe  recostada na sua sala: 

27. Deus a salve, ó minha mãe,  Deus me salve a minh'alma!  

28. Pelo amor de Deus lhe peço  que me dê um jarro d'água. 

29. - Como t'hei-de dar água, ó Faustina,  filha mal aventurada,  

30. Pois o vosso pai jurou,  na ponta da sua espada, 

31. Quem desse água à Faustina  que morria degolada. 

32. - Valha-me Jasus do Céu,  mais a (da) Virgem Sagrada!  

33. Meu coração se me quita  e a minh'alma será salva.  

34. Assubi a outra vintena  bem alta, desmarsiada, 

35. Lá vi 'star o meu pai  sentado no seu jardim : 

36. Deus o salve, ó meu pai,  Deus me salve a minh'alma!  

37. Pel'amor de Deus lhe peço  que me dê um jarro d'água.  

38. - Como t'hei de dar água, ó Faustina, filha mal aventurada?  

39. Pedi-t'a tua mão direita,  tu ma quiseste dar... 

40. -Tome lá a minha mão direita,  e a esquerda, se a quiser...  

41. - Venham nas jarras de oiro  e as de prata, se as houver,  

42. Para dar água à Faustina,  que já é minha mulher ! 

43. A água a chegar,  a Faustina a expirar... 

44. Nossa Senhora a amortalha,  ........................  

45. S. João vinha co'a tocha  par'à Glória a luvar; 

46. E o corpo de seu pai  em labaredas a andar. 

 

 

 D/53 Leite (1960) 71-73 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1188] 

 

Versão do Cadaval, c. de Cadaval, d. de Lisboa. 

 

Recolhida em 28/04/1893. 

 

O CONDE D’ILA  FLOR (VILA-FLOR) 

 

1. O conde d'Ila Flor,  por ser o conde melhor, 

2. De três filhas que ele tinha, lindas como o mesmo sol,  

3. A mais linda delas todas,  por ser mais afidelgada (1),  

4. De amores a convencera  para sua namorada. 

5. Mandou-lhe seu pai fazer  uma torre bem alta, desmasiada (2),  

6. Para meter a Faustina,  filha mal aventurada. 

7. - Assubi a uma vintena (3)  bem alta, desmasiada, 

8. Lá vi 'star a minha mana  cosendo numa almofada: 

9. Deus a guarde, ó minha mana,  Deus me guarde a minha alma,  

10. Pelo amor de Deus lhe peço  que me dê um jarro de água. 

11.  - Como queres que te dê água,  mana mal aventurada? 

12. Pois o nosso pai jurou,  na ponta da sua espada,  

13. Quem desse água à Faustina  que morria degolada!  

14. - Valha-me Jesus do Céu,  mais a da Virgem Sagrada (4)!  

15. Meu coração se me quita  e a minha alma será salva.  

16. Assubi a outra vintena  bem alta, desmasiada, 

17. Lá vi 'star a minha mana  cosendo numa almofada: 

18. Deus a guarde, ó minha mana, Deus me guarde a minha alma,  

19. Pelo amor de Deus lhe peço  que me dê um jarro de água.  
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20. - Como queres que te dê água,  mana mal aventurada? 

21. Pois o nosso pai jurou,  na ponta da sua espada,  

22. Quem desse água à Faustina  que morria degolada!  

23. - Valha-me Jesus do Céu,  mais a da Virgem Sagrada!  

24. Meu coração se me quita  e a minha alma será salva.  

25. Assubi a outra vintena  bem alta, desmasiada, 

26. Lá vi 'star a minha mana  cosendo numa almofada: 

27. Deus a guarde, ó minha mana,  Deus me guarde a minha alma,  

28. Pelo amor de Deus lhe peço  que me dê um jarro de água. 

29. - Como queres que te dê água,  mana mal aventurada?  

30. Pois o nosso pai jurou,  na ponta da sua espada,  

31. Quem desse água à Faustina  que morria degolada!  

32. -Valha-me Jesus do Céu,  mais a da Virgem Sagrada!  

33. Meu coração se me quita  e a minha alma será salva.  

34. Assubi a outra vintena  bem alta, desmasiada, 

35. Lá vi 'star a minha mana  cosendo numa almofada : 

36. Deus a guarde, ó minha mana, Deus me guarde a minha alma,  

37. Pelo amor de Deus lhe peço  que me dê um jarro de água.  

38. - Como queres que te dê água,  mana mal aventurada? 

39. Pois o nosso pai jurou,  na ponta da sua espada,  

40. Quem desse água à Faustina  que morria degolada!  

41. -Valha-me Jesus do Céu,  mais a da Virgem Sagrada!  

42. Meu coração se me quita  e a minha alma será salva.  

43. Assubi a outra ventena  bem alta, desmasiada. 

44. Lá vi 'star o meu mano  jogando o jogo da bola (5): 

45. Deus o guarde, ó meu mano,  Deus me guarde a minha alma,  

46. Pelo amor de Deus lhe peço  que me dê um jarro de água.  

47. - Como queres que te dê água,  mana mal aventurada? 

48. Pois o nosso pai jurou,  na ponta da sua espada,  

49. Quem desse água à Faustina  que morria degolada! 

50.  - Valha-me Jesus do Céu, mais a da Virgem Sagrada!  

51. Meu coração se me quita  e a minha alma será salva.  

52. Assubi a outra ventana  bem alta, desmasiada, 

53. Lá vi 'star a minha mãe  passeando numa sala: 

54. Deus a guarde, ó minha mãe, Deus me guarde a minha alma!  

55. Pelo amor de Deus lhe peço  que me dê um jarro d'água,  

56. - Como queres que te dê água,  filha mal aventurada? 

57. Pois o teu pai jurou,  na ponta da sua espada,  

58. Quem desse água à Faustina  que morria degolada:  

59. -Valha-me Jesus do Céu,  mais a Virgem Sagrada!  

60. Meu coração se me quita  e a minha alma será salva.  

61. Assubi a outra vintena  bem alta, desmasiada, 

62. Lá vi 'star o meu pai,  recostado numa sala: 

63. Deus o guarde, ó meu pai  Deus me guarde a minha alma,  

64. Pelo amor de Deus lhe peço  que me dê um jarro d'água. 

65. - Como queres qu'eu te dê água,  filha mal aventurada? 

66.  Pedi-t'a tua mão dreita,  tu não ma quiseste dar... 

67. - Tome lá a minha mão dreita,  e a esquerda, se a quiser 

68.  -Venham nos jarros de prata,  e de ouro, se os houver,  

69. Para dar água à Faustina,  que já é minha mulher. 
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70. E a água a chegar  e a Faustina a expirar (6). 

71. Nossa Senhora amortalhava,  e os anjos acompanhavam...  

72. S. João vinha co'a tocha,  para a Glória a levava, 

73. E a alma de seu pai  em labaredas de fogo 'stava. 

 
(1) Etimologia popular. 

(2) Outra versão: - uma torre desmasiada. 

(3) Etimologia popular. 

(4) Etimologia popular: - Valha-me a Virgem Sagrada! 

(5) Etimologia popular: - que no jogo da bola 'stava. 

(6) Outra versão: - A auga qu'ía a chegar, - Faustina que expirava. 

 

 

 D/54 Leite (1960) 73-74 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1186] 

 

Versão de Aldeia Galega da Merceana, c. de Alenquer, d. de Lisboa.  

 

Versão recolhida por M. F. da Silva. 

 

D. SELIVANA 

 

1. Bem puderas, Selivana,  bem puderas, mas não querias,   

2. Dormir comigo de noite,  dançar comigo de dia.  

3. - Pudera, meu pai, pudera,  pudera, mas não queria. 

4. E as penas do Inferno,  meu pai, quem as penaria?  

5. - Penava-as eu, ó Selivana,  quer de noite quer de dia.  

6. Mandou fazer um convento  mais alto que a Moiraria 

7. Para meter Selivana  sete anos e um dia. 

8. A comida era por onça  e ela água não bebia;  

9. Sardinha da mais salgada  a sede lhe repetia.  

10. Veio Selivana p'rà janela  toda triste e magoada,  

11. Quando vê estarem seus manos  encostados à escada:  

12. - Salve-os Deus, ó queridas manos,  queridos manos da minh'alma, 

13. Só um favor eu lhes peço,  que me dêem um jarro d'água: 

14.  - Como te hei-de eu dar água,  Selivana da minh'alma ?  

15. Nosso pai lá o jurou,  na ponta duma espada, 

16. Quem desse água à Selivana  o pescoço lhe cortava.  

17. Selivana volta à janela,  toda triste e magoada,  

18. Quando viu estar suas manas  a coser numa almofada 

19. Deus as salve; queridas manas,  queridas manas da minh'alma,  

20. Só um favor eu lhes peço,  que me dêem um jarro d'água.  

21. - Como te hei-de eu dar água,  Selivana da minha alma?  

22. Nosso pai lá o jurou,  na ponta da sua espada, 

23. Quem desse água à Selivana  o pescoço lhe cortava.  

24. Voltou Selivana à janela,  toda triste e magoada,  

25. Quando vê estar sua mãe  a lavar num rio d'água:  

26. - Salve-a Deus, ó minha mãe,  minha mãe da minh'alma, 

27. Só um favor eu lhe peço,  que me dê um jarro d'água.  

28. - Um jarro d'água que t'eu dera,  Selivana, que te matara,  

29. Por tua causa, Selivana,  estou vivendo mal casada.  

30. Voltou Selivana à janela,  toda triste e magoada, 
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31. Quando vê estar seu pai  numa cadeira assentado: 

32. - Salve-o Deus, ó querido pai,  querido pai da minha alma, 

33.  Só um favor eu lhe peço,  que me dê um jarro d'água.  

34. -Tragam p'ra cá jarros d'ouro,  que os de prata já cá estão,  

35. P'ra dar água à minha filha  que me traz no coração. 

36. - Eu não sou a sua amada  nem também a sua filha,  

37. Sete diabos o levem  p'ra um tanque d'água fria,  

38. Que eu fico acompanhada  de sete anjos e da Virgem Maria. 

 

 

 D/55 Leite (1960) 76-77 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1180] 

 

Versão de Amieira, c. de Nisa, d. de Portalegre. 

 

Recolhida em Abril de 1931. 

 

QUADRA DA SILVANINHA 

 

1. Um rei tinha quatro filhas,  da mais nova é que gostava,  

2. Quando era ao jantar  o seu pai toda a admirava. 

3. - O que me mira, meu pai,  a uma cara tão feia? 

4. - Eu miro-t'ó minha filha,  qu'hás-de ser a minha amada.  

5. Quando era ao jantar  dava-lhe laranja trinada. 

6. Ela dali se foi embora  muito triste, desconsolada. 

7. Subiu a uma montanha,  a outra montanha mais alta, 

8.  Encontrou as suas manas,  com bolas d'ouro andavam :  

9. - Deus te salve, manas minhas,  manas da minha alma! 

10. Quem tem sede não tem fome,  dá-me uma jarra d'água.  

11. -Nosso pai nos deixou dito  na ponta da sua espada: 

12.  Quem desse água à Silvaninha  tinha a cabeça cortada. 

13.  E dali se foi embora  muito triste, desconsolada. 

14. Subiu a uma montanha,  a outra montanha mais alta,  

15. Encontrou a sua mãe  a coser uma almofada : 

16. - Deus te salve, ó minha mãe,  ó mãe da minha alma! 

17. Quem tem sede não tem fome,  dá-me uma jarra d'água.  

18. -Vai-te daí, pérola negra,  pérola negra encantada! 

19. Há sete anos que aqui andas,  fazes-me andar mal casada.  

20. E dali se foi embora  muito triste, desconsolada. 

21. Subiu a uma montanha,  a outra montanha mais alta,  

22. Encontrou o seu pai, com espadas de oiro andava: 

23. Adeus, pai, adeus, pai,  adeus, pai da minha alma! 

24.  Quem tem sede não tem fome,  dá-me uma jarra d'água.  

25. - Ala, ala, meus criados,  vão buscar uma jarra d'água.  

26. O que cá chegar primeiro  tem Silvaninha ganhada.  

27. Quando o primeiro chegou,  Silvaninha a acabar; 

28. Quando o último chegou  já a iam sepultar. 

29. Nossa Senhora a levou  p'ra o pé duma fonte de prata.  

30. Duas fontes a correr,  um tanque grande cheio d'água. 

 

 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

319 

 

 D/56 Leite (1960) 77-80 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1181] 

 

Versão de Tolosa, c. de Nisa, d. de Portalegre. 

 

Mulher de idade, 14 de Abril de 1931. 

 

XÁCULA DA DELGADINHA 

 

1. 'Stando D. Delgadinha  no seu jardim assentada,  

2. Com pente d'oiro na mão 

                         Oh! Tão linda! 

                                                    Seu cabelo penteava. 

3. Apareceu seu pai-rei, 

                                                    Oh! Tão linda! 

                                                     Por amores a tratava. 

4. - Sabes lá, ó mulher minha, o que vai na nossa casa?  

5. Nossa filha Delgadinha 

                                                     Oh! Tão linda! 

                                                      Por amores me tratava. 

6. O que queres, mulher minha,  que degredo l'há-de dar?  

7. - Mete-se numa moirama 

                                                      Oh! Tão linda! 

                                                       Onde ela não veja nada! 

8. Dá-se-1'água por medida, 

                                                      Oh! Tão linda! 

                                                        Sardinha da mais salgada. 

9. Ao fim de oito dias 

                                                      Oh! Tão linda! 

                                                              Delgadinha que assomava 

10. Desceu aquela ventana 

                                                       Oh !Tão linda! 

                                                          Subiu a outra mais alta 

11. Onde estava a sua mãe 

                                                       Oh! Tão linda! 

                                                                Bordando ouro e prata. 

12. - Deus te salve, minha mãe,  ó mãe da Virgem Sagrada,  

13. Há sede, que não haja fome, 

                                                          Oh! Tão linda! 

                                                                 Que me dê um jarro d'água!  

14. -Vai-te daqui, perra negra,  perra negra malfadada!  

15. Há sete anos para oito 

                                                           Oh! Tão linda! 

                                                                  Que me trazes mal casada! 

16. Foi-se dali Delgadinha  muito triste, esconsolada,  

17. Desceu aquela ventaria, 

                                                           Oh! Tão linda! 

                                                                   Subiu a outra mais alta, 

18. Onde estavam suas manas 

                                                           Oh! Tão linda! 

                                                                    Bordando ouro e prata. 
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19. - Deus te salve, mana minha,  mana da Virgem Sagrada,  

20. Há sede, que não haja fome, 

                                                            Oh! Tão linda 

                                                                   Que me dê um jarro d'água. 

21.  -Vai-te daqui, mana minha,  mana minha da minha alma,  

22. Se o nosso pai-rei souber 

                                                            Oh !Tão linda!  

                                                                Pescoço nos degolava. 

23. Foi-se dali Delgadinha  muito triste, esconsolada,  

24. Desceu aquela ventana, 

                                                             Oh ! Tão linda! 

                                                                  Subiu a outra mais alta 

25. Onde estavam os seus manos, 

                                                              Oh !Tão linda 

                                                                       Com bolas de ouro jogavam.  

26. - Deus te salve, ó manos meus,  manos da Virgem Sagrada, 

27.  Haja sede, que não haja fome, 

                                                               Oh! Tão linda! 

                                                                   Que me dêem um jarro d'água. 

28. - Vai-te daí, mana minha,  mana minha da minha alma, 

29. S'o nosso pai-rei souber, 

                                                                Oh! Tão linda! 

                                                                    Pescoço nos degolava. 

30. Foi-se dali Delgadinha  muito triste, esconsolada,  

31. Desceu aquela ventana, 

                                                                 Oh! Tão linda! 

                                                                     Subiu a outra mais alta 

32. Onde estava o seu pai, 

                                                                 Oh ! Tão linda! 

                                                                          Com cartas d'ouro jogava.  

33. - Deus te salve, ó meu pai-rei,  ó pai da Virgem Sagrada,  

34. Há sede, que não haja fome, 

                                                                  Oh! Tão linda! 

                                                                          Que me dê um jarro d'água. 

35. Eu serei a sua filha, 

                                                                Oh! Tão linda! 

                                                                             Serei sua namorada. 

36. - Altos, altos, meus criados,  vão dar água à Delgadinha.  

37. O que lá chegar primeiro 

                                                                      Oh! Tão linda! 

                                                                         Tem a salvação ganhada; 

38. O que chegar derradeiro  pescoço tem degolado. 

39.  Eles eram dois irmãos, 

                                                                       Oh! Tão linda! 

                                                                           Foram ambos à pancada (1). 

40. Quando eles lá chegaram, 

                                                                        Oh! Tão linda! 

                                                                                 Delgadinha que acabava! 

41. S. João fazia a cova,  

                                                                         Oh! Tão linda! 
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                                                                             Nossa Senhora amortalhava. 

42. A cova onde ela ia  

                                      Oh! Tão linda! 

                                                                             D'anjinhos estava cercada. 

43. À cabeceira da cova 

                                       Oh! Tão linda! 

                                                                             Uma fonte d'água clara. 

44. O palácio de seu pai-rei 

                                       Oh! Tão linda! 

                                                                              De fogo andava abrasado. 

 
(1)  A pancada = de uma vez. 

 

 

 D/57 Leite (1960) 80-81 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1182] 

 

Versão de Tolosa, c. de Nisa, d. de Portalegre. 

 

Recolhida em 1935. 

 

XÁCULA DA D. DELGADINHA 

 

1. 'Stando D. Delgadinha  no seu jardim assentada,  

2. Com pente d'ouro na mão 

                Oh! Tão linda! 

                                                    Seu cabelo penteava. 

3. Vem dali o seu pai-rei, 

                Oh! Tão linda! 

                                                     Pel'amores a tratava. 

4. - Sabes lá, ó mulher minha,  o que vai na nossa casa! 

5. Nossa filha Delgadinha 

                Oh! Tão linda! 

                                                     Pel'amores me tratava. 

6. O que queres, mulher minha?   Se a mandamos matar.  

7. - Manda-a pôr numa torre,  sete anos degradada,  

8. Dá-lhe água por medida, 

           Oh! Tão linda! 

                                               Sardinha da mais salgada. 

9. Vai-se pôr numa ventana,  numa ventana mui alta.  

10. No fim de sete anos  .................................. 

11. Desceu aquela ventana,  inda se via outra mais alta.  

12. Avistou seus manos-reis,  com bolas de ouro jogavam. 

13.  - Deus vos salve, ó mano-rei,  mano-rei da minha alma, 

14. A sede, que nanja a fome,  que me dêem um jarro d'água!  

15. - Vai-te daí, mana minha,  mana minha da minha alma,  

16. Se o nosso pai-rei soubesse  o pescoço nos cortava. 

17. E ela foi-se dali  muito triste, desconsolada.  

18. Desceu aquela ventana,  inda subiu outra mais alta,  

19. Avistou suas manas-rainhas  bordando ouro e prata. 

20. Desceu aquela ventana,  inda subiu outra mais alta,  
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21. Avistou suas manas-rainhas  bordando ouro e prata: 

22.  - Deus vos salve, ó manas minhas,  manas minhas da minha alma!  

23. A sede que não é já fome...  que me dêem um jarro dágua. 

24.  - Vai-te daí, mana minha,  mana minha da minha alma! 

25. Se o nosso pai-rei soubesse,  o pescoço nos cortava.  

26. Foi-se dali Delgadinha,  muito triste, desconsolada,  

27. Desceu aquela ventana,  inda subiu outra mais alta,  

28. Avistou sua mãe-rainha  cosendo numa almofada. 

29. Deus te salve, ó mãe minha,  ó mãe minha da minha alma!  

30. A sede, que nanja a fome…  que me dê um jarro d'água.  

31. - Vai-te daí, pera negra,  pera negra malfadada! 

32. Há sete anos para oito  que me fazes mal casada.  

33. Foi-se dali Delgadinha,  muito triste, desconsolada. 

34.  Desceu aquela ventana,  inda subiu outra mais alta,  

35. Avistou o seu pai-rei,  com cartas d'ouro jogava.  

36. Eu serei a sua filha,  também sua namorada.  

37. A sede que não é já fome…  que me dê um jarro d'água 

38. - Altos, altos, meus criados,  tragam água à Delgadinha!  

39. Aquele que chegar primeiro  tem o [seu] jornal ganhado  

40. E o que chegar redadeiro  tem o pescoço cortado. 

41. Eles, como eram ambos irmãos,  chegaram ambos à pancada. 

42. Quando eles lá chegaram,  Delgadinha que acabava... 

43. S. João fazia a cova,  Nossa Senhora amortalhava,  

44. E ao cimo da cabeceira  uma fonte d'água clara, 

45.  E o quarto do seu pai-rei 

                E oh! Tão linda! 

                                                      De fogo andava abrasado.  

                            E oh! Tão linda! 

 

 

 D/58 Leite (1960) 81-82 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1183] 

 

Versão de Tolosa, c. de Nisa, d. de Portalegre.  

(Ouvido a duas mulheres, uma, velha, outra, nova; em12/4/1931. Romance cantado nas 

mondas que se realizam neste tempo.) 

 

XÁ'CLA DA CORESMA 

 

1. 'Stando D. Dalgadinha  no seu jardim assentada,  

2. Veio dali o seu pai-rei,  pol'amores a tratava! 

3. Sabes lá, ó mulher minha,  o que vai na nossa casa! 

4. Nossa filha Dalgadinha  pol'amores me tratava!  

5. Diz-me lá; mulher minha,  degredo le vamos dar.  

6. - Manda-se pôr numa ventana,  numa ventana bem alta,  

7. Dá-se-1'água por medida,  sardinhas a mais salgada.  

8. Desceu aquela ventana,  subiu a outra mais alta, 

9. Avistou as suas manas-rainhas  bordando numa almofada:  

10. - Haja sede; não haja fome,  quem me dá um jarro d'água?  

11. -Vai-te daí, mana minha,  [mana minha da minha alma],  

12. Se nosso pai-rei soubesse,  o pescoço nos cortava.  
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13. Foi-se dali Dalgadinha,  muito triste, desconsolada,  

14. E subiu a outra ventana  e subiu a outra mais alta. 

15.  Avistou seus manos-reis,  c'uma bola d'ouro jogavam.  

16. - Haja sede, não haja fome,  que me dê um jarro d'água? 

17. - Se nosso pai-rei soubesse,  o pescoço nos cortava.  

18. Foi-se dali Dalgadinha,  muito triste, desconsolada, 

19. Subiu a outra ventana,  subiu a outra mais alta,  

20. Avistou sua mãe-rainha  bordando ouro e prata.  

21. - Haja sede, que não haja fome,  quem me dê um jarro d'água?  

22. - Vai-te daí, perra negra,  perra negra malfadada! 

23. De sete anos para oito  me fazes mal casada. 

24.  Foi-se dali Dalgadinha,  muito triste, desconsolada,  

25. Desceu àquela ventana,  subiu a outra mais alta.  

26. Avistou seu pai-rei,  com cartas d'ouro jogava. 

27. Haja sede, que não haja fome,  que me dê um jarro d'água.  

28. - Alto, alto, meus criados,  vão levar água à Dalgadinha. 

29. E eles, como eram irmons,  chegaram ao mesmo tempo.  

30. Quando eles lá chegaram,  Dalgadinha que acabava.  

31. Ao cimo da cabeceira  tinha uma fonte d'água clara, 

32. O quarto de seu pai-rei  de fogo andava alagado. 

 

 

 D/59 Leite (1960) 83-84 [RPTOM (2003) Delgadinha nº 1194] 

 

Versão de Alandroal, c. de Alandroal, d. de Évora. 

Ouvido a uma mulher em 2/4 1915. 

 

PRINCESA LAURINDA 

 

1. Três filhas que el-rei tinha,  Laurinda era a mais linda.  

2. Seu pai a desafiou  p'ra ser sua namorada 

3. Isso não, ó meu pai!  .......................  

4. - Ter eu a minha mãe viva,  e fazer dela enteada! 

5. Passada já para uma torre,  para'uma torre já passada,  

6. Por sete anos e um dia  sem comer, nem beber água.  

7. No fim dos sete anos  Laurinda era chamada. 

8. Subiu a uma ventana,  a uma ventania mais alta, 

9. Onde viu os queridos manos  jogando o jogo da tábua. 

10.  - Dês vos guarde, ó mês manos,  ó manos da minha alma!  

11. Bem podíeis vós dar  uma gotinha d'água ! 

12. De fome e de sede  tenho a minha alma estalada!  

13. -Vai-te daqui, malvada,  que te damos uma lancetada.  

14. Voltou para outro lado;  chorando a sua desgraça. 

15. - Subiu a outra ventana,  a outra ventana mais alta, 

16. Onde viu as queridas manas  bordando em oiro e prata:  

17. - Dês vos guarde, minhas manas,  ó manas da minha alma! 

18. Bem podíeis vós dar  uma gotinha d'água! 

19. De fome e de sede  tenho a minha alma estalada! 

20. - Que queres tu, mana, que t'eu dê? ...................... 

21. - Se a ingrata da nossa mãe  até a água nos tem fechada! 
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22. Voltou para o outro lado,  chorando a sua desgraça, 

23. Onde viu a qu'rida mãe  em colchões d'ouro sentada: 

24. Dês vos guarde, minha mãe,  ó minha mãe da minha alma!  

25. Bem podíeis vós dar  uma gotinha d'água, 

26. Que eu de fome e de sede  tenho a minha alma estalada?  

27. -Vai-te daqui, perra moura,  perra moura encantada! 

28. Por amor de ti vivo eu  há sete anos mal casada. 

29. Voltou para o outro lado,  chorando a sua desgraça,  

30. Onde viu o qu'rido pai  jogando o jogo das cartas:  

31. - Dês vos guarde; ó mê pai,   ó mê pai da minha alma!  

32. Bem podíeis vós dar  uma gotinha d'água, 

33. Que eu de fome e de sede  tenho a minha alma estalada! 

34.  Que amanhã, por todo o dia,  serei sua namorada. 

35. -Alto, alto, mês criados,  quantos 'stão a meu mandado;  

36. Vão dar água à Laurinda,  minha rica namorada. 

37. O que lá chegar primeiro  tem a comenda ganhada,  

38. E esse que chegar último  tem a cabeça cortada.  

39. Seus criados que chigavam, Laurinda era amortalhada 

40. : Nossa Senhora aos seus pés  e o seu rosto lhe beijava.  

41. Seu pai chigou :  ............................ 

42. - Ó minha filha Laurinda,  minha rica namorada, 

43. Que a tua alma está no Céu  e a minha está condenada! 

 

 

 D/60 Buescu (1961) 213-214 [Buescu (1984) 162-163; Galhoz (1987) 369-370]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Buescu (1984) 162-163 

 

Versão de Monsanto, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco.  

Ano de recolha: 1955. 

 

SILVANINHA 

 

1. Indo a D. Silvana plo corridor acima, 

2. Sê pai a stava merendo  que tã bem le parecia. 

3. - Bem puderas tu, Silvana,  bem puderas, mnha filha, 

4. Drumir comigo, ma noite  e brinquér comig'um dia. 

5. - Plo drumir, drumeria,  plo brinquér, brincaria, 

6. Mai las penas do Inferno  mê pai, quem nas penaria? 

7. - Plo penar, peno eu, stou penando cada dia. 

8. Alevantou-se sê pai da cama,  à Silvana’à dar castigo 

9. E meteu-a nema torre,  às sete tchaves fetchada, 

10. Aonde comia por onças  e bebia por medidas, 

11.  Só sardinha salgada  e a rodes canto queria. 

12. Subiu a Dona Silvana  a ma vintana mai alta 

13. Aonde vi star su mãe  e coser nem'àlmofada. 

14. - Ó mnha mãe, mnha mãe,  ó mnha mãe da mnh' alma, 

15. A mim, por mor de sede  déreis-m’um jarro d' áugua, 

16. Que se m' apért'à vida  e o coração co a-i-alma. 

17. - Come te dera-i-eu áugua,  filha minha da mnh'alma? 
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18. Há sete anos, vai pra oito,  que por ti sou mal casada. 

19. Subiu a D. Silvana  a outra vintana mai alta 

20. Aonde viu os sês manos  a joguar cartas de prata. 

21. - Ó mês manos, ó mês manos,  ó mês manos da mnh' alma, 

22. A mim, por mor da sede,  déreis-m' um jarro d'áugua, 

23.  Que se m' apért' à vida  e o coração co a-i-alma. 

24. - Como te dera-i-eu áugua,  mana minha, da mnh' alma 

25. Se mê pai mos jurou òs copos d' uma spáda, 

26. Aquele qu'áugua te desse  têla cabeça cortada? 

27.  Subiu a Dona Silvana  a outra vintana mai alta 

28. Aonde vi o sê pai  a passear nema sala. 

29. - Ó mê pai, ó mê pai,  ó mê pai da mnh' alma, 

30. A mim, por mor da sede  déreis-m'um jarro d' áugua,  

31. Que se m' apért'à vida  e o coração co a-i-alma, 

32. Qu'eu antes de meia hora  serê sua namorada. 

33. - Altos, altos mê criados  à Silvana a busquér áugua! 

34. Aquele que for diente,  tem a cedéde ganhada. 

35. Altos, altos, mê criados  já Silvana no quer áugua. 

36. Tem ma fonte à cabecêra  dos anjos acompanhada, 

37.  Vai a i-alma de Silvana  prò Céu acompanhada, 

38. E a i-alma de sê pai  pró Inferno condanada. 

 

 

 D/61 Buescu (1961) 214-215 [Buescu (1984) 163-164]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Buescu (1984) 163-164 

 

Versão de Monsanto, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco.  

 

1. - Adelina, queres ser minha,  queres ser mnha namorada? 

2. Ê d'ouro te vestia  e de prata te calçava. 

3. No quero, mê pai,  no quero nem quer' tal coisa pinsada, 

4. Qu'ê no quer fazer  a mnha mãe mal casada. 

5. Dali se foi o rei,  muit'triste, apaixonado. 

6. Mandou fazer ma vintana  pra Adelina ter fetchada. 

7. Sete dias a teve  a comer sardinha salgada. 

8. Dava-lo pão por onças,  e áugua medida le dava. 

9. Subiu a ma vintana  das mai altas qu'o rei dava, 

10. Donde viu as suas manas  a bordar nem 'àlmofada. 

11. - Ò irmãs que Dês me dou,  tamém a Virgem Sagrada,  

12. Dessa bilha qu'aí téndens,  dar-me ma pinguinha d'áugua. 

13. - Dava, dava, mana, dava,  s'o papá me no ralhasse. 

14. - Quem à Adelina der áugua,  a cabeça tem cortada. 

15. Dali se foi Adelina, muit'triste, apaixonada. 

16. Subiu a outra vintana,  das mai altas qu'o rei dava, 

17. Donde viu a su mãe à janela da cozinha. 

18. - Ó mnha mãe que Dês me dou,  tamém a Virgem Sagrada, 

19. Dessa bilha qu'aí tem,  dê-me ma pinguinha d'áugua. 

20. - Vai-te daí toitenegra,  toitenegra incantada, 

21. Já há sete anos com hõije  que me fazes mal casada. 
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22. Dali se foi Adelina  muit'triste, apaixonada. 

23. Subiu a outra vintana  das mai altas qu'o rei dava, 

24. Donde vi o sê papá  a jogar o rei de spada. 

25. Ó mê pai que Deus me dou, tamém a Virgem Sagrada, 

26. Dessa bilha qu'aí tem,  dê'-me ma pinguinha d'áugua 

27. Qu'eu antes de meia hora  serei sua namorada. 

28. - Alto, alto mês criados,  abrir a porta Adelina! 

29. que lá tchegar diante  ganhará ma croa minha, 

30. que lá tchegar detrás  a cabeça tem cortada. 

31. Adelina no tem sede,   Adelina no quer áugua, 

32. Tem ma fonte à cabecêra  a Virgem àmortalhá-la. 

33. A alma d'Àdelina  já no Céu stá croada; 

34. A alma das sus manas  tamém pra lá camenhéram; 

35. A alma de sua mãe  stá no infern'àrder 

36. a alma de sê pai  por esses campos berrava. 

 

 

 D/62 Caldeira (1961) 527-528 
 

Versão de Sines, c. de Sines, d. de Setúbal.  

 

ADELINA 

 

1. - Adelina, queres ser minha  queres ser minha namorada? 

2. Ê di ouri te vestia  e de prata te calçava. 

3. O pai dela assim que soube  nã mandou fazer mais nada 

4. Só mandou fazer uma torre  pr’Adelina tar fechada. 

5. Mas ô fim de sete dias  já a sede l’apertava 

6. Ela chegou-s‘à janela  pra pedir um copo d’água. 

7. Subiu lá acima à varanda  más alta qu’a torre tinha 

8. Avistou a sua irmã  à varanda da cozinha: 

9. - Ó mana que Deus me deu  dá-m’uma pinguinha d’água, 

10. Qu’esta sede já m’aperta  neste corpo e nesta alma. 

11. - Dava-te, sim, mana minha,  que nã me custava nada, 

12. Se o papá nã me jurasse  com a ponta da espada 

………………………….. 

13. Subiu acima à varanda más alta qu’a torre tinha 

14. Avistou a sua mãe  à janela da cozinha. 

15. - Ó mamã que Deus me deu  dá-m’uma pinguinha d’água, 

16. Qui esta sede já m’aperta  neste corpo e nesta alma. 

17. - Dava-te, sim, filha minha,  que nã me custava nada, 

18. Se o tê pai nã me jurasse  co’a ponta da espada, 

………………………………….. 

19. Subiu lá acima à varanda  más alta qu’a torre tinha 

20. Avistou o sê pai  à varanda da cozinha: 

21. - Ó papá que Deus me deu  dá-m’uma pinguinha d’água, 

22. Qui esta sede já m’aperta  neste corpo e nesta alma. 

23. - Vão criados e criadas  pra dar água à Adelina. 

24. Adelina nã quer água  que já morreu, coitadinha! 
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 D/63 Ribeiro (1963) 28-30 

 

Versão de Glória do Ribatejo, c. de Salvaterra de Magos, d. de Santarém. 

Contado por Rita Jarra, de 71 anos, que o ouviu cantar à viola, e por Rita Estaca, de 35, 

que o aprendeu com a avó. 

 

ROMANCE DE DONA SILVANA  

 

 

1. - Dá-me a tua mão, Silvana,  antes que s’amanheça o dia. 

2. Palavras nã erem ditas,  sua mulher l’apracia. 

3. - Qu’é isto, ó Dona silvana,  entre um pai e sua filha? … 

4. - É a nossa filha Silvana,  trinta paxões te daria. 

5. Diz lá tu, ó mulher minha,  que castigue ela murcia. 

6. - Fechava-a em alta torre,  sete anos mais um dia. 

7. A comida só pur onça,  com sardinha bem salgada 

8. E auga nunca mais veria. 

9. Entra a Silvana p’rá torre,  munte triste, apaxonada. 

10. - Ai de mim! Nã sõ Silvana,  nã sõ Silvana, nem sõ nada! 

11. Assobe a uma ventana,  que lá na torre havia. 

12. Viu as manas n’almofada,  a brodar à luz do dia. 

13. - Deus vos salve, ricas manas,  qu’há munte tempe nã via. 

14. Eu le peço p’ro mór Deus,  um jarrinho d’auga fria. 

15. - Um jarro d’auga nã dou,  à Silvana mal fadada, 

16. Que nosso padre jurou,  no corte da sua ispada, 

17. Quem auga der à Silvana, por suas mãos levaria, 

18. A cabeça dagolada. 

19. Entra a Silvana p’rá torre,  munte triste, apaxonada. 

20. - Ai de mim! Nã sõ Silvana,  nã sõ Silvana, nem sõ nada! 

21. Assobe a uma ventana,  que lá na torre havia. 

22. Viu os manos a dar volta,  lá na sua livraria. 

23. - Deus vos salve, meus irmões,  qu’há munte tempe nã via. 

24. Eu le peço p’ro mór Deus,  um jarrinho d’auga fria. 

25. - Um jarro d’auga nã dou,  à Silvana mal fadada, 

26. Que nosso padre jurou,  no corte da sua ispada, 

27. Quem auga der à Silvana, por suas mãos levaria, 

28. A cabeça dagolada. 

29. Entra a Silvana p’rá torre,  munte triste, apaxonada. 

30. - Ai de mim! Nã sõ Silvana,  nã sõ Silvana, nem sõ nada! 

31. Assobe a uma ventana,  que lá na torre havia. 

32. Avistou a mãe rezando,  à Virge Santa Maria 

33. - Deus vos salve, minha mãe,  qu’há munte tempe nã via. 

34. Eu le peço p’ro mór Deus,  um jarrinho d’auga fria. 

35. - Um jarro d’auga nã dou,  à Silvana mal fadada, 

36. Pro casa de ti, Silvana,  sete anos sõ mal casada. 

37. Assobe a uma ventana,  qu’lá na torre havia. 

38. Viu o padre a dar volta  a toda su cavlaria 

39. - Deus vos salve, ó meu pai,  qu’há munte tempe nã via. 

40. Eu le peço p’ro mór Deus,  um jarrinho d’auga fria. 

41. - Um jarro d’auga nã dou,  à Silvana mal fadada, 
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42. Pedi-te a tu mão dereita,  tu a détes por negada. 

43. - Eu nã dou a mão dereita,  tome a esquerda, se quiser. 

44. Só por uma gotinha d’auga  eu sarei sua mulher. 

45. - Corram nos jarros d’oire,  tamem os de prata lavrada, 

46. P’ra dar auga à Silvana,  qu’é a minha namorada! 

47. Quebre-nas corrente di ferro,  a Silvana desmaiada. 

48. Abre-se a porta da torre,  e avoou uma pomba jarada. 

49. E seu pai s’atarvessou,  no corte da sua ispada. 

50. - Vai-te filha, vai-te filha,  Silvana malfadada. 

51. A tu alma leva tude,  a minha nã lêva nada. 

 

 

 D/64 Garcia (1965) 193-195 (Garcia (1979) 178-179; Galhoz (1987) 372-373] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Galhoz (1987) 372-373 

 

Versão de Glória do Ribatejo, c. de Salvaterra de Magos, d. de Santarém. 

Informadora: Rita Estaca. Ano de recolha: 1965. 

 

D. SILVANA (i-a a-a) 

 

1. – Anda cá ó Silvana,  anda cá filha minha, 

2. Ainda as palavras não eram ditas,  sua mãe que lhe aparecia. 

3. – Anda cá Silvana,  anda cá filha minha, 

4. O que é isso, ó Silvana,  entre um pai e uma filha? 

5. É a nossa filha Silvana  que trinta paixões te diria, 

6. Diz-me tu, mulher minha,  o castigo que se lhe há-de dar.  

7. – Vai para uma torre bem alta,  sete anos e um dia, 

8. Comida só por onça, sardinha bem salgada,  auga, nunca ela a veria. 

9.  Assobe a Silvana para a torre,  muito triste, apaixonada. 

10. – Ai de mim, que não sou Silvana,  não sou Silvana, não sou nada. 

11.  Assobe à outra ventana  mais alta que estava, 

12. Viu estar as suas manas,  a bordar na almofada. 

13. – Deus mes salve ó minhas manas,  minhas ricas manas da minha alma, 

14. Eu lhes peço pelo amor de Deus,  que me dê um jarro d'auga. 

15. – Um jarro d'auga não te dou,  ó Silvana malfadada, 

16. Que o nosso pai jurou   no corte da espada, 

17. (Que) quem desse água à Silvana,  levava as goelas degoladas. 

18. Entra a Silvana p'rà torre,  muito triste, apaixonada: 

19. - Ai de mim que não sou Silvana,  não sou Silvana, não sou nada. 

20. Assobe à outra ventana  mais alta que havia, 

21. Viu estar os seus manos  a estudar na livraria. 

22. – Deus mes salve, ó meus manos,  meus ricos manos da minha alma,  

23. Eu lhes peço pelo amor de Deus  que me dêem um jarro d'áugua.  

24. – Um jarro d'áugua não te dou,  ó Silvana malfadada, 

25. Que o nosso pai jurou no corte da espada, 

26. (Que) quem desse água à Silvana,  levava as goelas degoladas. 

27. Entra a Silvana p'rà torre,  muito triste, apaixonada: 

28. – Ai de mim que não sou Silvana, não sou Silvaria, não sou nada. 
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29. Assobe à outra ventana,  mais alta que estava, 

30. Viu estar a sua mãe  a bordar na almofada. 

31. – Deus mes salve, ó minha mãe,  minha rica mãe da minha alma, 

32. Eu lhe peço pelo amor de Deus,  que me dê um jarro d'auga. 

33. – Um jarro d'auga não te dou,  ó Silvana malfadada, 

34. Que por causa de ti, Silvana,  estou sete anos mal casada. 

35. Entra a Silvana p'rà torre,  muito triste, apaixonada: 

36. – Ai de mim que não sou Silvana,  não sou Silvana, não sou nada. 

37.  Assobe à outra ventana mais alta que havia, 

38. Viu estar o seu pai a dar volta à livraria. 

39. – Deus mes salve, ó meu pai, meu rico pai da minha alma, 

40. Eu lhe peço pelo amor de Deus,  que me dê um jarro d'áugua. 

41. – Um jarro de água não te dou,  ó Silvana malfadada, 

42. Pedi-te a tua mão direita,  nunca ma quiseste dar. 

43. – Aqui tem a minha mão direita,  a esquerda se a quiser, 

44. Serei o seu benzinho, serei sua mulher. 

45. – Corram os jarros de oiro,  também os de prata lavrada, 

46. P'ra dar auga à Silvana,  que é a minha namorada. 

47. – Vai-te filha, vai-te filha,  vai-te filha da minha alma, 

48. A tua alma leva tudo, a minha não leva nada. 

 

 

 D/65 Pestana (1965) 91-92 [Viale Moutinho (1978) 53-56] 

 

Versão da Madeira. 

 

A MALGAVETA 

 

1. Andava Malgaveta  no jardim a passear, 

2. com o seu véu pelo rosto para o sol não na queimar. 

3. Apareceu-lh'o seu pai-rei com o fim de a visitar, 

4. - Bem puderas, Malgaveta, seres minha namorada! 

5. Ela lhe disse que não; por suas mãos se matava. 

6. Mandou prender Malgaveta na torre que lá estava,  

7. comendo pão por onça, bebendo água salgada. 

8. Virou-se ela a uma janela, na torre aonde s'achava,  

9. e viu os seus dois manos jogando o jogo das tablas. 

10. - Ó manos de copiosas terras, copos d'água mandai dar, 

11. para matar minha sede; qu'a minha alma vai expirar. 

12. - Bem quisera, Malgaveta, copos d'água te mandar;  

13. se meu pai el-rei soubesse, me mandaria matar. 

14. Virou-se a outra janela da torre em que se achava; 

15. viu sua mãe rainha  jogando o jogo das tablas. 

16. - Ó mãe de copiosas terras, copos d'água mandai dar, 

17. para matar minha sede,qu'a minha alma vai expirar. 

18. - Bem quisera, minha filha, copos d'água te mandar;  

19. se teu pai el-rei soubesse, me mandaria matar. 

20. Virou-se a outra janela  da torre em que se achava;  

21. viu de lá seu pai, o rei, jogando o jogo das tablas. 

22. - Ó pai de copiosas terras, copos d'água mandai dar,  
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23. para matar minha sede, qu'a minha alma vai expirar. 

24. - Malgaveta me pede água, mando eu que lha vão dar ;  

25. não por jarro de prata, nem por jarro de cristal,  

26. mas por um jarro de oiro, para sua alma expirar. 

27. Quando a água lhe chegou, Malgaveta morta estava.  

28. Com quatro tochas a arder, os anjos a acompanhavam.  

29. Na sua mão direita tinha uma carta cerrada. 

30. Vêm condes e marqueses, para ver s'a retiravam;  

31. chega a sua mãe-rainha, no seu regaço la deitava.  

32. Começam a ler a carta e começam a chorar. 

33. «Não se me dá de morrer, […………] 

34. dá-se-me da alma d'el-rei, qu'está no Inferno a arder.» 

35. - Pega, meu filho mais velho, pega-me neste reinado, 

36. qu'eu vou por esse mundo, como um triste desgraçado. 

37. - Siga, meu papai, siga, siga sempr'o seu reinado, 

38. qu'esse pecado é como os outros, lá no Céu é perdoado. 

39. Morre o pai e morre o filho, foram ambos para o Inferno ;  

40. puseram-lhe os ossos ao sol. [……………] 

41. Gritam então os Diabos: Temos lenha para o Inverno ! 

 

 

 D/66 Palma (1967) 233  

 

Versão de Olhão, c. de Olhão, d. de Faro. 

 

1. Adelina quès ser minha  quês ser mina namerada 

2. ê de ouro te vestia  ê de prata te calçava 

3. O sê pai que ist’òviu […………..] 

4. mandou fazer uma torre p’Àdelina ser fechada. 

            […………..] 

 

 

 D/67 Purcell (1968) 142-144 

 

Versão recolhida em San Diego, California (Ilha da Madeira). 

Recitada por Dolores Pequeno. 17 de Junho de 1967. 

 

DELGADINHA 

 

Chegava a Galdininha.  Era o pai, o pai queria, o pai queria sa meti c’a filha 

e a filha diss’ que ad’rava a Deus d’ céu, que el’ qu’er’ pai dela, que qu’ria, 

que se namorava dele.  E el’ disse:   

 

1. Ê ad’rei os anjos do céu   e a hóstia consagrada,  

2. e a sir a vossa filha,   não se se sir sua namorada.   

 

E f’cando o pai cá’ da reina.  Ele mandou-a prinderi.  Só pão e áugua.  O pai 

prendeu-a, só pão e água.  E ela ‘stava prisa e depõis o pai diss’ par’ela não 

l’ dar água, só pão.  Já ‘tava há oito dias a pão, é qu’ela pediu à mãe que l’ 

desse água.  E ò pai dissi, e à mãe diss’:   
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3. Minha qu’rida mãe,   dai-me ‘uma ‘s’nha d’á’ua.   

 

E el’ diss’:   

 

4. Ó maldita filha,  

5. por causa d’ ti, Galdinha,  [...] si a ti’a d’ mal casalda.   

 

O pai, depois qu’a filha nã quis ir c’o pai, a mãe foi maltratá-l’.  Há sete anos 

qu’o pai d’sprezava a mãe.  Passou a ar i meia e el’ d’ss’: 

 

6. Minha querida irmão,  of’rece m’uma c’sinha d’áua.   

 

E el’ disse que se le desse água, o pai que le matava.  E el’ pediu aos criados 

e os criados diss’ que não, que não podia.  Quando ò depois e ela pediu a 

Deus.  Quando ela morreu, [...].  Cá morriu. 

E q’ando vind’ co’a á’ua ‘tava agá no rio, aparecida com q’atro velas acisas 

e um jarro d’água, um jarro d’ prata fina, um jarro de prata fina d’água. 

 

1  [sa meti ‘se meter’; c’a ‘com a’] 

2.  ad’rava ‘adorava’; [que el’qu’er’ ‘que ele que era’]; qu’ria ‘queria’ 

3. [E el’ ‘E ela’] 

4.  Ê ad’rei ‘Eu adorei’ [read ‘Eu adoro’]  

5.  a sir = ‘a ser’; não se se sir [‘não sei ser’; the first ‘se’ is superfluous]6.  

 f’cando ‘ficando’; [cá’ da reina ‘com a reina’ (=zangado)]; prinderi ‘prender’ 

(cf.  Pap, p. 58, ex: falari ‘falar’; Rogers, HR, XIV, 249, ex: mari ‘mar’); áugua 

‘água’  (cf. Pap, p. 57; Rogers, HR, XIV, 250) 

7.  ‘stava ‘estava’; prisa ‘presa’; depõis ‘depois’ 

8.  ‘tava ‘estava’ 

9.  dissi ‘disse’ 

10.  qu’rida ‘querida’; ‘uma ‘alguma’; ‘s’nha ‘coisinha’; á’ua ‘água’ (cf. Pap, p. 57; 

Rogers, HR, XIV, 250) 

13.  ti’a d’ [?]; casalda ‘casada’ 

15. d’sprezava ‘desprezava’16.  ar i meia ‘hora e meia’; [Minha querida read ‘Meu 

querido’]; of’rece ‘oferece’; c’sinha d’á’ua ‘coisinha de água’ (cf. Pap, pp. 56-57; 

Rogers, HR, XIV, 250) 

19 morreu [...].  Cá morriu informant was unintelligible here due to rapidity of speech 

20.q’ando ‘quando’ (cf. Rogers, HR, XIV, 251, ex: cantidade ‘quantidade’); co’a á’ua 

‘com a água’ (cf. Pap, p. 57; Rogers, HR, XIV, 250); ‘tava agá ... aparecida 

unintelligible; q’atro ‘quatro’ (cf. Rogers, HR, XIV, 251, ex: cantidade 

‘quantidade’); acisas ‘acesas’ 

This variant was rendered with very rapid speech.   
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 D/68 Purcell (1968) 149 

 

Versão recolhida em Ocean Beach, California (Pico, Açores). 

Cantada por Mrs. Ávila, em 17 de Junho de 1967. 

 

SILVANA / DELGADINHA 

 

1. Estava a Dona Silvana, oh és tão linda, pelo corredor acima. 

2. Seu pai estava mirando, oh és tão linda, do quarto donde dormia. 

3. Bem pudera tu, Silvana, oh és tão linda, ser minha namorada um dia. 

4. Um cárcer’ onde sol nem lua havia  

5. para ver se resgatava   um ano ou dois de vida. 

6. E dava-lo pão por a onça   e água por a medida 

7. e a carne crua. 

 

vv. 4-5 were recited 

 D/69 Barata (1969) 107-108  

 

Versão de Montalvão, c. de Nisa, d. de Portalegre 

 

XÁCOLA DA DELGADINHA. 

(Do Romanceiro espanhol, andaluz, La delgadiña) 

 

1. Estando um dia a jantar  meu pai muito me mirava.  

2. - Que me mira, Senhor pai  esta minha feia cara? 

3. - Miro-te que és minha filha  hás-de ser minha namorada  

4. - Não permita Deus do Céu  nem pela Virgem Sagrada  

5. Que eu seja sua 'filha  e também sua namorada,  

6. - Alto, alto, meus criados  vão-me prender a Delgada,  

7. Dêem-lhe pão por ração  carne de porco salgada 

8. E para mais ela se mirrar  não lhe dêem gota de água. 

9. Foi-se dali Delgadinha  muito triste e desconsolada. 

10. Mas dali a alguns dias  àquela sala tornava. 

11. Viu estarem as suas manas  cosendo numa almofada. 

12. - Ó irmanas, ó irmanas,  irmanas da minha alma,  

13. Pelo amor de Deus vos peço  e mais pela Virgem Sagrada  

14. Que a sede, que não a fome,  que me deis um jarro de água.  

15. - Como t'a daremos nós  irmana da nossa alma,  

16. Se o ladrão do nosso pai  água nos tem quitada ?  

17. Foi-se dali Delgadinha  muito triste e desconsolada 

18. Daí a mais algum tempo  à mesma sala tornava.  

19. Viu estar os seus irmanos  com bolas de ouro jogavam. 

20. - Ó irmanos, ó irmanos,  irmanos da minha alma.  

21. Pelo amor de Deus vos peço  mais pela Virgem Sagrada  

22. Que a sede, que não a fome  que me deis um jarro de água.  

23. - Como t'a daremos nós  irmana da nossa alma,  

24. Se o ladrão do nosso pai  água nos tem quitada ?  

25. Foi-se dali Delgadinha  muito triste e desconsolada. 

26. Daí a mais uns dias  à mesma sala tornava.  
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27. Viu estar sua mãe  em roca de ouro fiava 

28. - Ó mim madre, ó mim madre,  mim madre da minha alma,  

29. Pelo amor de Deus lhe peço  mais pela Virgem Sagrada  

30. Que a sede, que não a fome que me deis um jarro de água.  

31. - Vai-te daqui Delgadinha  Delgadinha mal fadada,  

32. De sete para oito anos  de mim fazes mal casada.  

33. Foi-se dali Delgadinha  muito triste e desconsolada.  

34. Dai a uns oito dia  à mesma sala tornava. 

35. Viu estar seu pai rei  com cartas de ouro jogava. 

36. - Ó mim padre, ó mim padre,  ……….. 

37. Pelo amor de Deus lhe peço  mais pela Virgem Sagrada  

38. Que a sede que não a fome  que me deis um jarro de água.  

39. - Vai daí Delgadinha  dou-ta com uma condição  

40. De seres minha namorada,  e de me dares a tua mão.  

41. - De mim faça o que quiser  já me não importa nada.  

42. - Alto, alto, meus criados  vão-me soltar a Delgadinha 

43. Deiem-lhe boa comida  água da mais apurada.  

44. Mas a boa Delgadinha  nada disso precisava. 

45. Nos braços de Jesus Cristo  que grande exemplo dava.  

46. A cama da Delgadinha  de anjos estava cercada 

47. E à cabeceira da cama uma fonte de água clara.  

48. A cama de seu pai rei,  de fogo estava cercada 

49. E os mosquitos eram tantos  a roer a sua alma. 

 

 

 D/70 Pereira (1970) 245-246 [Galhoz (1987) 358-359] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Galhoz (1987) 358-359 

 

Versão de Soajo, c. de Arcos de Valdevez, d. de Viana do Castelo.  

 

Informadora: Rosa Enes, 62 anos. 

 

FAUSTINA (polias.) 

 

1. Um rei tinha triês filhas,  tuodas ielas bonitinhas, 

2. Ua tchamada Justina,  por sié la mais ingraçada, 

3. A que sieu pai desieja  pra sei sua namorada. 

4. - Ó, balha-me Deus, mieu pai,  mais a Escritura Sagrada, 

5. Pois qu'ieu, siendo sua filha,  nõu posso sei sua amada. 

6. Mandau fazei úa tuorre,  cercada de marabilhas, 

7. Pra metei Faustina dientro,  siet'anos e um dia, 

8. Dando-1' o põu po reçõu  e a-i-auga por medida. 

9. Dando lá ua bolt' àbistau a sua mana,  cosiendo nua almofada:  

10. Ieu te salbo, mnha mana,  Deus te dei' à salbaçõu! 

11. Plo amoi de Deus te pieço,  pra me dares um copo d'auga. 

12. - Nõu te dau o copo d'auga,  que o pai diz 

13. Qu'antes de bubei  qu'inda hádes sei degolada. 

14. Birau Faustina pra dientro  cum mais tristieza qu'andaba. 
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15. Iela ò dai mais úa bolta,  abistau a sua mae: 

16. - Deus la salbe ninha mae,  Deus le dei' à salbaçõu! 

17. Pl' amoi de Deus le pieço  mande-me dai (de) bubei. 

18. - Cumo t'hei-de dá la-i-auga, ó filh'àmaldiçoada, 

19. Que tu andas cum tieu pai,  há siet'anos amancebada? 

20. Faustina birau pra dientro  im mais agonia qu'andaba. 

21. Iela ò dai mais ua bolta,  abistau sieu pai: 

22. - Deus le salbe mieu paizinho,  Deus le dei' à salbaçõu! 

23. Pl'amoi de Deus le pieço  mande-me dai de bubei. 

24. - Cumo t'hei-de dá la-i-auga, ó filh'a àmaldiçoada? 

25. Que te pedi a tua mão dreita,  tu nõu ma quisiestes dai. 

26. -Darei-1'a mnha mão dreita,  darei-1'a squierda tamém 

27.  Pl' amoi de Deus le pieço,  mande-me dai de bubei. 

28. - Pois correi príncipe e princiesas,  correi tuodos a Faustina,  

29. Co copos d'auga e de prata, bubida da mais fina. 

30. Cand'a Faustina tchigarum,  já só iela suspiraba,  

31. Mas cum Jasus à cabeceira,  ua biel'àlumiaba. 

32. ...........................……….  respundeu a sua mãe: 

33. - Tu morrieste mnha filha,  morrieste por sei honrada; 

34. Tu morriestes, stás no céu,  tieu pai infiern' o speraba. 

 

 

 D/71 Pereira (1970) 246-247 [Galhoz (1987) 357-358] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Galhoz (1987) 357-358 

 

Versão de  Várzea-Soajo, c. de Arcos de Valdevez, d. de Viana do Castelo. 

 

Informadora: Júlia Rodrigues, 63 anos. 

 

 (polias.) 

 

1. Hei-de fazer ua torre, tão alta cum' ua ... 

2. Pra meter Faustina dentro  sete anos e um dia. 

3. - Anda cá ó mnha mana,  já te peço plas almas; 

4. Por fabor de Deus te peço  que me dês um copo d'auga. 

5. - Ó man' àmaldiçoada,  se o papá- tcheg' à saber, 

6. Juraba que me mataba  ................................. 

7. A Faustina foi pra dentro,  mais tristinha, do que staba. 

8. Incuntrau sua mamã  nua cadeir' àssentada. 

9. - Deia-m' a-i-áuga, mamã,  já le peço plas almas; 

10. Por fabor de Deus le peço  que me dê um copo d'auga. 

11. - Deia-m' a-i-auga, papá,  já le peço plas almas; 

12. Por fabor de Deus le peço  que me dê um copo d' auga. 

13. - Cumo t'hei-de dá la-i-auga  ó filh'àmaldiçoada, 

14. Se te pedi tua mão dreita,  dissestes que ma num dabas? 

15. -Dê-m' a-i-auga papá,  tenha pena por arguém; 

16. Cando le der a mão dreita,  darei-1'a squerda tamém. 

17. - Correi, barcelos, correi  buscar a-i-aug'à Faustina 

18. Se nõu hauber calces d'auro,  trazei-los de prata fina. 
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19. Cando a-i-auga tchigau,  Faustina staba tumbada, 

20. Já la nõu era precisa;  de ainjinhos staba cercada. 

21. - Morrestes, filha, morrestes  po seres ua mulher honrada, 

22. A tua alma stá santa  e a minha stá exquemungada. 

23. Ó que berdade tão certa,  dita plo Padre Eterno: 

24. A tua alma stá santa, a minha'arde no Inferno. 

 

 

 D/72 Costa Braga (1971) 197 [Galhoz (1987) 367-368] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Galhoz (1987) 367-368 

 

Versão de Quadrazais, c. do Sabugal, d. da Guarda.  

 

Informadora: Te Nunciação Rezadeirê (Maria da Anunciação Nabais Moleira ou Te 

Nunciação do Zé Ceguinho). Ano de recolha: 1967. 

 

BALBENINHE (a-a, i-a) 

 

1. Era um pai que tinha três filhês  todas lindês como prata. 

2. E a mais noba dêlas todas  Balbeninhê se chamaba. 

3. O pai foi ter com êla ó quarto donde dormíê. 

4. - Minha filha Balbeninhê,  hás-de ser a minha queridê. 

5. -Isso não, papá, isso não,  isso não pode ser. 

6. Quero dar minh'alma a Deus  no dia que eu morrer. 

7. O pai mandou fazer umas torres,  torres mais altas que habíê. 

8. P'ra meter a Balbeninhê  sete anos e um díê. 

9. Lá ò fim dos sete anos  a sede já lhe apartaba. 

10. Subiu às mais altas torres  só por ber quem abistaba. 

11. Abistou a sua irmã  no balcão a passear. 

12. Pediu-le por sua alma  que le desse um jarro d'áugua.  

13. -Isso não, Balbeninhê, não,  papá hoje tinha jurado: 

14. Quem desse áugua à Balbeninhê,  pescoço era cortado. 

15. Se muitas penas ela tinhê,  muitas mais ela ficaba. 

16. Subiu às mais altas torres,  só por ber quem abistaba. 

17. Abistou o seu papá  no jardim a passear. 

18. Pediu-le por sua alma  que le desse um jarro d'áugua. 

19. - C'rrei, c'rrei, meus cabalheiros,  a dar áugua à Balbeninhê. 

20. O primeiro que lá chegar  há-de ber uma prenda minhê. 

21. E o primeiro que lá chegou,  Balbeninhê era morta, 

22. Rodeada de anjinhos da cabeça até à porta. 

 

 

 D/73 Alberto Correia/António Nunes (1978a) 329-330 [Giacometti (1981) 

183]  

 

N/NOTA: Contém notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Sarzeda, c. de Sernancelhe. d. de Viseu. 
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Informante: Hermínia Teixeira 70 anos  

 

N/NOTA: Em Giacometti (1981) 183,  indica-se como origem desta versão Alvaroco 

das Várzeas/Oliveira do Hospital, Coimbra. 1960 (?). Apresenta as seguintes diferenças: 

V. 2 “a mais velha delas todas  Aldininha se chamava.”; v. 6 “pra lá meter Aldininha  

por dez anos e um dia.”; v. 7 “Mandava-lhe o pão por onça  a água por medida”; v. 8 

“bacalhau às arrobas  pra lhe secar alma e vida.”; v. 23 “mas se o teu pai o soubesse  'té 

a cabeça me cortava.”; v. 32 “bem se pode ir gabar  que sou filha e mulher.”; v. 36 “os 

anjos à volta dela  um rego d'água à volta”. 

  

1. Era um pai que tinha três filhas,  todas lindas como a prata,  

2. a mais linda delas todas  Aldininha se chamava. 

3. - Aldininha, minha filha,  hás-de ser a minha amada. 

4. - Isso não, ó meu papá,  quero ser mulher honrada.  

5. Mandou fazer uma torre,  das mais altas que havia,  

6. p’ra lá meter Aldininha  por sete anos e um dia.  

7. Mandava-lhe o pão por onça e a água por medida; 

8. bacalhau às arrobas  pra lhe secar alma e vida.  

9. A fome já era tanta  e a sede a apertava; 

10. deitou as mãos à cabeça;  - Eu sou uma desgraçada!  

11. Subiu à janela mais alta,  mais alta que a torre tinha;  

12. avistou a sua mana  do quarto para a cozinha. 

13. - Ó mana que Deus me deu,  dá-me uma pinguinha d'água;  

14. a água alimenta a vida,  o coração e a alma. 

15. - Eu a água não ta dou,  eu a água bem ta dava;  

16. mas o ladrão do papá  'té a água nos fechava.  

17. Desceu à janela do meio,  do meio que a torre tinha;  

18. avistou a sua mãe  da sala para a cozinha. 

19. - Ó mamã que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha d'água; 

20. a água alimenta a vida,  o coração e a alma. 

21. - Eu a água não ta dou,  eu a água bem ta dava;  

22. se o teu pai o soubesse  'té a cabeça me cortava.  

23. Desceu à janela do fundo,  do fundo que a torre tinha;  

24. avistou o seu papá  do quintal para a cozinha. 

25. - Ó papá que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha d'água; 

26. a água alimenta a vida,  o coração e a alma. 

27. - Eu a água não ta dou,  eu a água não ta dava; 

28. pedi tua mão direita,  disseste que ma não davas. 

29. - Aqui tem minha mão direita,  faça dela o que quiser;  

30. bem se pode ir a gabar  que sou filha e mulher. 

31. - Vão todos os meus criados  levar água a Aldininha; 

32. o primeiro que lá chegar  receberá prenda minha.  

33. Aldininha não quer água,  Aldininha já está morta;  

34. os anjos à volta dela  um rego d'água de borda.  

35. Aldininha não quer água,  ela tem-na à cabeceira,  

36. que lha mandou Deus do céu  num jarro de vidraceira. 
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 D/74 Cardoso (1978) 2  
 

Versão de Paredes, c. de Paredes, d. do Porto. 

 

ALDININHA - Versão A 

 

1. - Aldininha, Aldininha,  quer's ser minha namorada?  

2. Eu de ouro te vestia  e de prata te calçava! 

3. Mal o seu pai ouviu isso,  já não quis saber de nada;  

4. Mandou fazer uma torre,  pra Aldininha 'star fechada. 

5. Oito dias e oito noites  sem comer nem beber nada; 

6. E ao fim dos oito dias  já a sede lh'apertava. 

7. Subiu a uma janela,  mais alta, que a torre tinha;  

8. Lá encontrou sua irmã,  à janela assentadinha. 

9. - Ó irmã que Deus me deu,  que tão infeliz sorte, 

10. Dá-me uma pinguinha d'água, serei tua até à morte! 

11. - Dava, dava, irmã minha,  nada d'isto me custava;  

12. Mas se o papá soubesse,  a cabeça me cortava! 

13. Subiu a outra janela, mais alta, que a torre tinha;  

14. Lá encontrou seu irmão, à janela assentadinho. 

15. - Ó irmão que Deus me deu,  ó que tão infeliz sorte, 

16. Dá-me uma pinguinha d'água,  serei tua até à morte! 

17. - Dava, dava, irmã minha,  nada d'isto me custava;  

18. Mas se o papá soubesse,  a cabeça me cortava! 

19. Subiu a outra janela,  mais alta, que a torre tinha;  

20. Lá encontrou sua mãe,  à janela assentadinha. 

21. - Ó mamã que Deus me deu,  que tão infeliz sorte, 

22. Dê-me uma pinguinha d'água,  serei sua até à morte! 

23. - Dava, dava, filha minha,  nada d'isto me custava;  

24. Mas se o papá soubesse,  a cabeça me cortava! 

25. Subiu a outra janela,   Mais alta, que a torre tinha;  

26. Lá encontrou seu papá,  à janela assentadinho. 

27. - Ó papá que Deus me deu,  que tão infeliz sorte,  

28. Dê-me uma pinguinha d'água,  serei sua até à morte! 

29. -  Dava, dava, filha minha,  nada d'isto me custava;  

30. Eu pedi-te a mão direita  e tu deste-ma negada! 

31. - Correi, criados, criadas,  buscar água à Aldininha; 

32. O primeiro a cá chegar  casará com filha minha! 

33. O primeiro a lá chegar  foi o criado estudante;  

34. Levou água e a Aldininha  morreu no mesmo instante. 

35. - Ó senhor rei, venha ver  a sua filhinha morta, 

36. Co'uma pia d'água aos pés  e os anjos à sua volta! 

 

 

 D/75 Cardoso (1978) 2-3 

 

Versão de Paredes, c. de Paredes, d. do Porto. 

 

Versão B 
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1. - Aldininha, queres ser minha,  para sempre minha amada?  

2. Eu de ouro te vestia  e de prata te calçava! 

3. O papá, assim que soube  Aldininha namorava, 

4. Mandou fazer uma torre,  pra Aldininha 'star fechada. 

5. 'Steve lá dezoito dias  sem comer nem beber nada;  

6. Ao fim dos dezoito dias  já a sede lh'apertava. 

7. Subiu às torres mais altas,  mais altas que os postigos;  

8. Viu suas manas sentadas,  todas de oiro vestidas. 

9. - Ó manas que Deus me deu,  dai-me uma pinguinha d'água,  

10. Que o meu coração 'stá seco,  minha alma despegada! 

11. - Dava, dava, mana Aldina,  se não fosse arrecear;  

12. Nosso pai é rei malvado,  pode-nos mandar matar! 

13. Subiu às torres mais altas,  mais altas que os postigos;  

14. Viu lá seus papás sentados,  todos de oiro vestidos. 

15. - Ó papás que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha d'água,  

16. Que o meu coração 'stá seco,  minha alma despegada! 

17. - Dava, dava, filha Aldina,  se não fosse receado; 

18. Quem não faz o que o pai manda   não merece salvação. 

19. - Ó  criados e criadas,  trazei água à Aldininha; 

20. O primeiro a cá chegar  terá uma prenda minha! 

21. Quando os criados chegaram,  Aldininha 'stava morta,  

22. 'Stava cercadinha d'anjos  da janela inté à porta. 

23. O sustento da Aldininha  era sardinha salgada;  

24. Bebia água com o frio,   com o calor, limonada. 

 

 

 D/76 Cardoso (1978) 3-4  

 

Versão de Paredes, c. de Paredes, d. do Porto. 

 

Versão C  

 

1. - Aldininha, Aldininha,  quer's ser minha namorada?  

2. Eu de ouro te vestia   e de prata te calçava! 

3. Quando o seu pai o soube,  não quis saber de mais nada;  

4. Mandou fazer uma torre,  pra Aldininha 'star fechada. 

5. Ali esteve nove dias  sem comer nem beber nada;  

6. Subia a uma janela  quando a sede lh'apertava… 

7. Subiu a uma janela,  mais alta, que a torre tinha;  

8. Avistou uma irmã,  a brincar co'a mais novinha. 

9. - Ó irmã que Deus me deu,  dá-me uma pinguinha d'água,  

10. Já que a sede é tanta   e tão grande a minha mágoa! 

11. - Dava, dava, irmã minha,  nada d'isto me custava;  

12. Mas o palácio real  está fechado à chave! 

13. Subiu a uma janela,   mais alta, que a torre tinha;  

14. Avistou a sua mãe,  à janela da cozinha. 

15. - Ó mamã que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha d'água  

16. Já que a sede é tanta   e tão grande a minha mágoa! 

17. -  Dava, dava, filha minha, nada d'isto me custava;  

18. Mas o ladrão do teu pai   jurou à ponta d'espada! 
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19. Subiu a outra janela,  mais alta, que a torre tinha;  

20. Avistou o seu papá   da janela prà cozinha. 

21. - Ó papá que Deus me deu,   dê-me uma pinguinha d'água,  

22. Já que a sede é tanta   e tão grande a minha mágoa! 

23. - Cavaleiros, correi todos  levar água à Aldininha; 

24. O primeiro a lá chegar   casará com filha minha! 

25. O primeiro a lá chegar  foi o conde Continente;  

26. Aldininha f'chou os olhos,  morreu logo, de repente. 

 

 

 D/77 Fontes (1979) 142-143  
 

N/NOTA: Classificação de Fontes (1979): Silvana 

 

Versão recolhida no Canadá (Pousa-Flores, c. de Ansião, d. de Leiria).  

 

Cantado por Deolinda da Conceição de Jesus Silva, de 46 anos de idade (26-5-78) . 

 

1. - Ó Silvana, ó Silvaninha,  ó Silvana, ó filha minha; 

2. tu brincas comigo uma noite  e eu brinco contigo um dia. 

3. - Brincava, meu pai brincava,  brincava e brincaria; 

4. mas as penas do inferno,  quem por mim as passaria? 

5. Mandou fazer uma morada  mais alta que a luz do dia 

6. p'r'à Silvana estar fechada  sete anos e um dia. 

7. Bacalhau era às arrobas,  pão p'ra ela não havia, 

8. e a água era por conto,  p'ra lhe secar a vida. 

9. Silvana subiu, subiu ao alto daquela morada, 

10. e ela avistou sua mãe  e a bordar numa almofada. 

11. - Ó mamãe que Deus me deu,  dai-me uma pinguinha d'água; 

12. e a sede m'arrenca a vida  e o coração pela água. 

13. - Não te posso dar água,  filha do meu coração; 

14. se o papá não avisasse  na ponta daquela espada: 

15. quem der água à Silvaninha  tem sina da mão cortada. 

16. Silvana subiu, subiu ao alto daquela arregola; 

17. ela avistou o seu mano  brincando ao jogo da bola. 

18. - Ó mano que Deus me deu,  dá-me uma pinguinha d'água; 

19. e a sede m'arrenca a vida  e o coração pela água. 

20. - Não te posso dar água,  mana do meu coração; 

21. se o papá não avisasse  na ponta daquela espada: 

22. quem der água à Silvaninha tem crime da mão cortada. 

23. A Silvana subiu, subiu  ao alto daquela janela, 

24. e ela avistou o seu pai  brincando com uma donzela. 

25. - Meu papá que Deus me deu,  dá-me uma pinguinha d'água; 

26. e a sede m'arrenca a vida  e o coração pela água. 

27. - Não te posso dar água,  filha do meu coração, 

28. que eu pedi-te a mão direita,  tu disseste-me que não. 

29. - Dou-te a minha mão direita  e a esquerda, se quiseres, 

30. mas eu sou a sua filha,  e eu nã sou sua mulher. 

31. - Corram todos, meus criados,  vão dar água à Silvaninha; 

32. e o primeiro que lá chegar,  lá tará uma prenda minha. 
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33. E o primeiro que lá chegou, água à Silvana ofereceu. 

34. - Silvaninha não quer água,  Silvaninha já morreu. 

35. Nossa Senhora a vestiu  e os anjos a acompanharam. 

36. - Não preciso da tua água,  não preciso dela p'ra nada; 

37. já tenho à minha cabeceira  um tanque dela mais clara. 

 

 

 D/78 Fontes (1979) 144  

 

Versão recolhida no Canadá (Vila da Ribeira Grande [Nossa Senhora da Conceição], S. 

Miguel, Açores). 

 

Recitado por Maria Couto, de 50 anos de idade (21-6-78). 

 

1. O senhor rei tinha três filhas,  lindas como a prata fina; 

2. engraçou-se da mais moça  por ser o nome d'Aldina. 

3. - Aldina, querida Aldina,  queres ser minha namorada? 

4. Qu'eu de prata te vestia  e de ouro te calçava. 

5. - Meu pai, não permito isso,  nem a hóstia consagrada; 

6. qu'eu serei a sua filha,  não a sua namorada. 

              ………………………  …………………… 

 

 

 D/79 Fontes (1979) 145 

 

Versão recolhida no Canadá (S. Pedro Nordestino, S. Miguel, Açores). 

 

Cantado por Assunção Amaro, de 47 anos de idade, que o tinha escrito num antigo 

cadernos de versos (30-5-78). 

 

1. - Selivana, Selivana, se quisesses  seres minha namorada, 

2. que eu em ouro te vestia  e de prata te calçava. 

3. - Isso, meu pai, eu não quero,  porque Deus não consentia. 

4. - Vou mandar fazer um castelo  dos mais altos que havia, 

5. p'ra meter a Selivana  sete i-anos e um dia. 

6. Selivana foi p'ra baixo  muito triste, apaixonada, 

7. no encontro de sua mãe  e a bordar numa almofada. 

8. - Querida mãe, ó mãe minha,  que a vida está consagrada; 

9. que eu vos peço pelo amor de Deus  que me deias um jarro d'água. 

10. - Jarro d'água eu não dou,  jarro d'água não dou, nada, 

11. que o teu pai a mim jurou  que a cabeça me cortara. 

12. Selibana foi p'ra baixo  muito triste e apaixonada; 

13. encontrou os seus manos  passeando pelo jardim. 

14. - Queridos manos, manos meus,  que a vida está consagrada; 

15. que eu vos peço pelo amor de Deus  que me deias um jarro d'água. 

16. - Jarro d'água não te dou,  jarro d'água não dou, nada, 

17. que o papai a nós jurou  na ponta da sua espada. 

18. Selibana foi p'ra baixo  muito triste e apaixonada, 

19. no encontro do seu pai,  a passear pelo jardim. 

20. - Querido pai, ó pai meu,  que a vida está consagrada; 
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21. qu'eu vos peço pelo amor de Deus  que me deias um jarro d'água. 

22. Aqui tindes a direita e a esquerda, se a quiserdes. 

23. - Já eu me posso gavar  de esta filha ser mulher. 

 

 

 D/80 Fontes (1979) 145-146  

 

Versão recolhida no Canadá (Câmara de Lobos, Madeira). 

 

Recitado por Beatriz Fernandes Teixeira, de 62 anos de idade (22-5-78). 

 

1. Andava a Malgaveta no jardim a passear 

2. c'o seu volante na cara  p'ra o sol não le queimar. 

3. O pai olhou p'r'à filha.  - Filha, tu podes ser minha namorada? 

4. Ela olhou para o pai e disse: - Pai, eu não posso ser namorada. 

5. O pai mandou-lhe prender  numas torres bem trancadas, 

6. a comer o pão por onça  e a beber a água salgada. 

7. Ela foi a uma janela, a sua mãe viu estar. 

8. - Ah, mãe, cumpriosa mãe,  copos d'água mandais dar, 

9. porque à fome nem à sede  a alma não pode expirar. 

10. - Filha, a vontade i-era boa  de a i-água te podia dar, 

11. mas s'o papai el-rei soubesse,  me mandaria matar. 

12. Ela foi à outra janela,  o seu mano viu estar. 

13. - Ah, mano, cumprioso mano,  copos d'água mandais dar, 

14. porque à fome nem à sede  a alma não pode expirar. 

15. - Mana, cumpriosa mana,  copos d'água mandais dar, 

16. porque à fome nem à sede,  a alma não pode expirar. 

17. Se o papai e a avó [?] soubesse,  me mandaria matar. 

18. Ela foi à janela,  o seu pai viu estar. 

19. - Ó pai, cumprioso pai,  copos d'água mandais dar, 

20. porque à fome nem à sede  a alma não pode expirar. 

21. Ele mandou chamar por seus criados  para a água le poder dar. 

22. - Vai-le dar a água;  não le dês por um jarro de prata, 

23. nem também por um de ouro;  dai-lhe por um de cristal, 

24. [……………………………]  para a sua alma refrescar. 

25. Quando a água chegou,  já Caldeirinha morta estava. 

26. Ela tinha ua carta cerrada  na sua mão direita que lá estava. 

27. Foram condes e marqueses  para ver se a tiravam, 

28. […………………………….]  mas não a puderam tirar. 

29. Veio sua mãe rainha, ela no regaço le deitava. 

 

A mãe começou a ler a carta, e ela disse: 

 

30. - Ai da alma daquele rei,  que no inferno já está. 

…………………………..  ……………………… 
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 D/81 Fontes (1979) 146-147 

 

Versão recolhida no Canadá (Madeira). 

 

Cantado por Maria Chacha, de 53 anos de idade, (17-5-78). 

 

1. - Adelina, quer ser minha,  quer ser minha namorada? 

2. Ela d'ouro se vestia  e de prata se calçava. 

3. O papai, que viu isto,  nã mandou fazer mais nada; 

4. mandou fazer um torre  p'r'à Adelina estar fechada. 

5. Adelina e assubiu  a mais alta que a torre tinha, 

6. para avistar sua mãe na janela da cozinha. 

7. - Minha mãe que Deus me deu,  dê-me uma gotinha d'água, 

8. porque a sede já m'a perta  coração da minha alma. 

9. A mamãe que ouviu isto  mandou correr os criados 

10. [……………………….]  lovar água à Adelina. 

11. - E o primeiro que lá chegar,  ganhará uma prenda minha. 

12. - Adelina já morreu, já morreu, qu'eu bem a vi; 

13. e o caixão qu'ela lovava  era de pino, marfim, 

14. e as luzes qu'alemiaro,  de tantas não tinham fim. 

 

 

 D/82 Fontes (1979) 147-148  

 

Versão recolhida no Canadá (Lombo de Cima, Faial, Madeira) 

 

Recitado por Antónia Pereira da Silva, de 83 anos de idade (26-6-78). 

 

1. Era um rei que tinha três filhas,  todas três da prata fina; 

2. namorou-se da mais moça  por se chamar Aldina. 

3. - Bem puderas, D. Alvina,  ser a minha namorada. 

4. - Ai, eu não permita Deus do céu,  nem à Virge consagrada, 

5. ai, eu ser a sua filha  e ser a sua namorada. 

6. O rei, que tal ouviu,  ah, logo a mandou fechar,  

7. [……………………]  numa torre bem fechada. 

8. Dava-lhe pedras por pão  e água d'água salgada. 

9. Ao cabo dos sete i-anos,  D. Alvina solta estava. 

10. Foi co'a mãe, foi c'os irmãos. 

11. - Ó minha mãe tão querida,  minha mãe da minh'alma; 

12. dê-me uma coisinha d'água, qu'eu quero espedir a alma. 

13. - Vai-t'embora, D. Alvina,  Alvina desgraciada; 

14. por causa de ti, Alvina,  há siete i-anos estou mal casada. 

15. - Ah, meus irmãos tão queridos,  minhas irmãs da minha alma; 

16. dêem-me uma gotinha d'água,  que eu quero espedir a alma. 

17. - Vai-t'embora, D. Alvina,  Alvina desgraciada; 

18. por causa de ti, Alvina,  minha mãe 'tá mal casada. 

19. - Ah, minha mana querida,  minha mana da minh'alma; 

20. dê-me ua gotinha d'água,  que eu quero espedir a alma. 

21. - Vai-t'embora, D. Alvina,  Alvina desgraciada; 

22. por causa de ti, Alvina,  minha mãe 'tá mal casada. 
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23. - Ah, meu pai tão querido,  meu pai da minha alma;  

24. dê-me 'lia coisinha d'água,  [………………………..] 

25. que, se eu ainda escapar desta,  eu hei-de ser a sua amada. 

26. E o rei que tal ouviu, antes de correr saltava, 

27. […………………………...] chamando pelos braçais, 

28. com garrafinhas de vidro   e copinhos de cristais. 

29. Q'ando o pai cá chegou,  D. Alvina morta estava,  

30. c'uma fonte à cabeceira  e Nossa Senhora à ilharga. 

31. E D. Elvina foi p'ò céu   e seu pai no inferno 'tava. 

 

 

 D/83 Fontes (1980) 67-68  

 

Versão recolhida em Cranston, Nova Inglaterra, EUA (Prados, c. de Celorico da Beira, 

d. da Guarda). 

 

Cantado por António Lopes dos Santos, de 61 anos de idade, e família. 25 de Fevereiro 

de 1978. 

 

1. - Aldinha, quer ser minha,  quer ser minha namorada? 

2. E eu de ouro a vestia e eu de prata a calçava. 

3. Seu papá logo que o soube  não quis saber de mais; 

4. mandou fazer uma torre  p'r'Aldininha ser fechada. 

5. Esteve lá sete dias dentro  sem comer nem beber nada 

6. e ao fim dos sete dias   já a sede lhe apertava. 

7. Foi p'r'à jenela mais alta,  mais alta que a torre tinha, 

8. e avistou a sua mãe  na janela da cozinha. 

9. - Deus vos salve, ó minha mãe,  Deus vos salve a sua i-alma; 

10. por amor de Deus lhe peço  que me dê um jarro d'água. 

11. - Dava, dava, minha filha,  que me não custava nada; 

12. e o maldito de teu pai  tem a i-água bem fechada. 

13. Foi p'r'à janela mais alta,  mais alta que a torre tinha; 

14. avistou a sua mana  na janela da cozinha. 

15. - Deus te salve, ó minha mana,  Deus te salve a tua i-alma; 

16. por amor de Deus te peço  que me dês um jarro d'água. 

17. - Dava, dava, mana minha,  que me não custava nada; 

18. e o papá logo jurou  na ponta da sua espada: 

19. quem desse água a Aldininha  morria a ser degolado. 

20. Foi p'r'à jenela mais alta,  mais alta que a torre tinha, 

21. e avistou o seu papá  no escritório a escrever. 

22. - Deus le salve, ó meu papá,  Deus le salve a sua i-alma; 

23. por amor de Deus le peço  que me dê um jarro d'água. 

24. - Vem criados e criadas  levar água à Aldininha; 

25. e o primeiro que lá chegar  receberá uma prenda minha. 

26. O primeiro que lá chegou  e a Aldininha estava morta; 

27. estava rodeada d'anjos  desde a cama até à porta. 

28. - Aldininha não quer água,  que a tem à cabeceira. 

29. Estava rodeada d'anjos  e a Virgem na dianteira. 
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 D/84 Fontes (1980) 68-69  

 

Versão recolhida em Cumberland, Nova Inglaterra, EUA (Prados da Serra, c. de 

Celorico da Beira, d. da Guarda) 

 

Cantado por Maria do Carmo (21 anos de idade) e Maria da Graça Rei ( 17 anos), irmãs. 

25 de Fevereiro de 1978. 

 

1. - Aldininha, quer ser minha,  quer ser minha namorada? 

2. Eu de ouro te vestia  e de prata te calçava. 

3. Sete dias, sete noites,  sem comer nem beber nada ; 

4. mandou fazer uma torre  p'r'à Aldininha ser fechada. 

5. Foi p'r'à janela cimeira,  mais alta que a torre tinha; 

6. avistou a sua mãe  na janela da cozinha. 

7. - Deus lhe salve, ó minha mãe,  Deus lhe salve a sua i-alma; 

8. por amor de Deus lhe peço  que me dê um copo d'água. 

9. - Dava, dava, filha minha,  que me não custava nada; 

10. o papá logo jurou  na ponta da sua espada: 

11. quem água desse a Aldininha  de morrer de magoado. 

12. E ela desceu para baixo,  muito triste, apaixonada; 

13. E avistou a sua mana  no seu balcão assentada. 

14. - Deus te salve, ó mana minha,  Deus te salve a tua i-alma; 

15. por amor de Deus te peço  que me dês um copo d'água. 

16. - Dava, dava, mana minha,  que me não custava nada; 

17. o papá logo jurou  na ponta da sua espada: 

18. quem desse água a Aldininha   de morrer duma poada [?]. 

19. E ela desceu para baixo,  muito triste, apaixonada; 

20. avistou o seu papá  no seu jardim assentado. 

21. - Deus lhe salve, ó meu papá,  Deus lhe salve a sua i-alma; 

22. por amor de Deus lhe peço  que me dê um jarro d'água. 

23. - Vão criados e criadas  levar água a Aldininha; 

24. o primeiro que lá chegar  receberá uma prenda minha. 

25. E o primeiro que lá chegou,  Aldininha estava morta; 

26. estava rodeada d'anjos,  casa cheia até à porta. 

27. - Aldininha não quer água,  que a tem à cabeceira. 

28. Estava rodeada d'anjos,  a Virgem na dianteira. 

 

O pai não queria que se casasse. E depois começou a namorar e o pai fez-le um 

convento e fechou-a lá dentro. 

 

 

 D/85 Fontes (1980) 69 

 

Versão recolhida em Taunton, Nova Inglaterra, EUA (Almas, Santo Espirito, Ilha de  

Santa Maria, Açores). 

 

Cantado por Ana Freitas, de 51 anos de idade. 12 de Janeiro de 1978. 

 

1. - Selivana, se quisesses  ser a minha namorada, 

2. de ouro andavas vestida,  de prata andavas calçada. 
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3. - Ó pai, é o qu'eu não quero,  é o que eu nunca faço; 

4. quero a minha alma p'ra Deus,  não a quero p'o diabo. 

5. - Mandei fazer uma torre  das mais altas que havia 

6. p'ra meter Selivana lá dentro  sete i-anos e um dia. 

7. Selivana indo para baixo  muito triste, apaixonada, 

8. ond'encontrou suas manas  bordando nua almofada. 

9. - Pelo amor de Deus lhe peço  que me dê um jarro d'água, 

10. que eu à fome, sede, morro,  com securas da minh'alma. 

            ……………………….       ………………………….. 

 

 

 D/86 Fontes (1980) 69-70  

 

Versão recolhida em Bristol, Nova Inglaterra, EUA (Rabo de Peixe,Ilha de  S. Miguel, 

Açores). 

 

Recitado por Maria Ferreira, de 65 anos de idade. 21 de Fevereiro de 1978. 

 

Estava Santa Albina... O pai diz-lhe: 

 

1. - Eu vou-te fechar numas torres,  numas torres bem fechadas; 

2. hei-te dar pão bolarento  e carne de vaca salgada. 

3. À fim de sete i-anos  as janelas t'hei-d'abrir. 

 

E ela diz agora aqui: 

 

4. - Ó António, ó António,  dá-me uma pinguinha d'água, 

5. qu'eu tenho esta alma seca  e o corpo desapartado. 

 

E ele diz: 

 

6. - Irmã, como te posso dar água? [……………………….] 

7. S'o meu pai o vem a saber,  tenho a vida tirada. 

8. Corre p'r'à outra janela,  qu'a minha mãe há-de'estar. 

 

E ela foi. E diz: 

 

9. - Minha mãe, dai-me uma pinguinha d'água, 

10. qu'eu tenho esta alma seca  e o corpo desapartado. 

 

E a mãe disse: 

 

11. - Filha, como queres  qu'eu te dê a i-água? 

12. - Corre p'r'à outra janela,  qu'o teu pai o há-des dar. 

 

E ela foi p'r'à outra janela. Era portas nalgum tempo. Mas tratavam de janela. 

E ela foi e ele diz assim: 

 

13. - Pai, meu pai,  dá-me uma pinguinha d'água, 

14. qu'eu tenho esta alma seca  e o corpo desapartado. 
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E nesta altura ela caiu aos pés do pai, e o pai diz: 

 

15. - Ó António, ó António,  recorda com um pote d'água, 

16. qu'a tua irmã Albina  morreu desconsolada. 

 

E ele diz:  

 

17. - Ó Albina, ó Albina,  acorda, toma lá a i-água. 

 

E ela diz: 

 

18. - Vou acordar, sim senhor,  para dizer a verdade; 

19. a minha alma está no céu  como uma rosa pintada 

20. e a de você no inferno   com a alma condenada. 

 

Porque queria-la obrigar a casar c'o Moiro. E ela nã queria casar com o Moiro. 

Por isso o pai deu-le o castigo dela 'tar aqueles sete i-anos fechada ali naquelas 

torres. 

 

 

 D/87 Miguel de Oliveira (1981) 211-212  

 

Versão de Válega, c. de Ovar, d. de Aveiro. 

 

ALDININHA 

 

1. - Aldininha, Aldininha,  quer’s ser minha namorada 

2. Que eu de oiro te vestia  e de prata te calçava? 

3. Papá assim que soube disso   não quis saber de mais nada: 

4. Mandou fazer uma torre   p’ra Aldininha estar fechada 

5. Oito dias sem comer   oito dias sem beber, 

6. Ao fim destes oito dias   a sede já lhe apertava; 

7. Subiu a uma janela   mais alta que a torre tinha, 

8. Encontrou sua mamã   assentada à janelinha. 

9. - Ó Mamã, qu’rida mamã,   ó Mamã que Deus criou, 

10. Dê-me uma pinguinha de água   que a sede me apertou. 

11. - Isso água, minha filha,   isso água é que eu não dou. 

12. Subiu a outra janela   mais alta que a torre tinha, 

13. Encontrou sua mana  assentada no jardim. 

14. - Ó mana, querida mana,   ó mana que Deus criou, 

15. Dá-me uma pinguinha de água   que a sede me apertou. 

16. - Isso água, minha mana,   isso água é que eu não dou. 

17. Subiu a outra janela   mais alta que a torre tinha, 

18. Encontrou o seu papá  assentado no à escrivaninha. 

19. - Ó papá, qu’rido papá,   ó papá que Deus criou, 

20. Dê-me uma pinguinha de água   que a sede me apertou. 

21. - Corram todos, corram todos   buscar água p’ra Aldininha; 

22. O que aqui chegar deante   casa com a filha minha. 
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 D/88 Miguel de Oliveira (1981) 212-213 

 

Versão de Válega, c. de Ovar, d. de Aveiro. 

 

FAUSTININHA 

 

1. O conde de Vila Flor  por ser o conde maior 

2. Tinha três filhas mais lindas   do que o próprio sol. 

3. Mandou fazer uma torre   mais alta que a maravilha 

4. P’ra fechar a Faustininha   sete anos e um dia 

5. Dava-lhe o pão por ração   e a água por medida. 

6. Hoje se acabam os anos   amanhã se acaba o dia. 

7. Veio Faustininha embora   muito triste a maravilha. 

8. Veio dar com suas manas   fazendo renda na armada. 

9. - Deus vos salve, manas minhas,   manas minhas da minh’alma, 

10. Pelo amor de Deus vos peço   dai-me uma pinguinha de água. 

11. - Como te hei-de dar a água,  Faustininha da minh’alma, 

12. Que o nosso pai tem jurado   na ponta duma espada 

13. Quem der água à Faustininha   há-de morrer degolada?... 

14. Vai pedi-la ao teu pai  que anda a passear na sala. 

15. - Deus vos salve, ó meu pai,  ó meu pai da minha alma, 

16. Pelo amor de Deus lhe peço   dê-me uma pinguinha de água. 

17. - Como te hei-de dar a água   Faustininha da minh’alma, 

18. Pedi-te teu braço d’reito   e tu não mo quizeste dar?... 

19. - Pegue lá meu braço d’reito  ou esquerdo, qual quiser. 

20. - Tenho garrafinhas de oiro,   copos de prata lavrada 

21. Para dar água à Faustininha   que há-de ser a minha amada. 

22. Água não estava bebida,   Faustininha falecida. 

23. O Senhor a amortalho,   a Senhora pegou nela, 

24. Nos seus braços a levou   e de anjos a acompanhou. 

 

 

 D/89 Ferré (1982) 211-212 [NRAM (2008) 369] 

 

Versão do Campo de Cima, c. do Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Teresa Felicidade Melim, 47 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 

7/8/81. 

 

1. Um rei tinha três filhas, mais lindas qu'a prata fina,  

2. agradou-se da mais velha por ela se chamar Aldina. 

3. - Aldina, ó minh'Aldina, Aldina, ó filha amada, 

4. bem podias tu, Aldina, seres minha namorada. 

5. - Ai Dês do Céu nã permita, nem a Virge consagrada,  

6. ser filha de mê pai e ser sua namorada! 

7. O pai por maior reina até no trono reinava, 

8. pegou na pobre d'Aldina em altas torres lha fechara; 

9. dava-lhe pedras por pão, bebidas d'água salgada. 

10. Ao cabo dos sete anos, Aldina já solta andava, 

11. foi com a sua irmã do meio a quem tanto adorava. 
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12. - Dá-m'uma gotinha d'água qu'eu quero espedir minh'alma.  

13. - Vai-te daí, Aldina, Aldina tão desgraçada, 

14. se mê pai tal soubera, ele a vida te tirava. 

15. Foi com a sua irmã mais moça com quem ria e brincava. 

16. - Dá-m'uma gotinha d'água qu'eu quero espedir minh'alma. 

17. - Vai-te daí, Aldina, Aldina tão desgraçada, 

18. se mê pai tal soubera, ele a vida te tirava. 

19. Foi ter com a sua mãe a quem tanto adorava. 

20. Dê-m' uma gotinha d'água qu'eu quero espedir minh'alma.  

21. Vai-te daí, Aldina, Aldina tão desgraçada, 

22. por causa de ti, Aldina, set'anos 'tou descasada. 

23. Foi ter com o sê pai a quem tanto estimava. 

24. - Dê-m'uma gotinha d'água qu'eu quero espedir minh'alma.  

25. Mandou os criados p'à fonte…………………………. 

26. com garrafinhas de ouro e copos de prata fina. 

27. Quand'os criados chegaram, já lá era morta Aldina, 

28. com uma fonte à cabeceira, com Nossa Senhora à ilharga, 

29. toda cercada de luzes que Dês do Céu lhe mandava. 

 

 

 D/90 Ferré (1982) 212-213 [NRAM (2008) 370] 

 

Versão do Sítio da Ponta, c. do Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Juliana de Oliveira, 52 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques e 

Ana Maria Martins, no dia 7/8/81. 

 

1. …………………………  de três filhas qu'o rei tinha, 

2. foi-s'agradar da mais velha que se chamava Galdina. 

3. - Galdina, se não quiseres, Galdina, vais ser fechada,  

4. o pão qu'eu te der é pedras, bebidas d'água salgada. 

5. Ao cabo de sete anos já Galdina solta andava. 

6. - Ó minha irmã da minha vida, ó minha irmã da minh'alma,  

7. dá-m'uma gotinha d'água qu'eu quero espedir a alma.  

8. - Oh! vai-te daí, Galdina, ó Galdina desgraçada, 

9. se meu pai sabe de tal, sete vidas me tirava. 

10. Foi a casa da irmã mais moça a quem mais qu'ria e amava. 

11. - Ó minha irmã da minha vida, ó minha irmã da minh'alma, 

12. dá-m'uma gotinha d'água qu'eu quero espedir a alma. 

13. - Oh! vai-te dai, Galdina, ó Galdina desgraçada, 

14. se meu pai sabe de tal, sete vidas me tirava. 

15. Foi a casa do seu pai a quem mais queria e amava. 

16. - Ó meu pai da minha vida, ó meu pai da minha alma, 

17. dá-m'um copinho d'água qu'eu quero espedir a alma. 

18. O pai quando a ouvi         ………………… 

19. chamou por seus criados para ir dar água à Galdina, 

20. com copinhos de ouro e jarrinhos de prata fina. 

21. Quando a água chegou, já Galdina morta estava, 

22. com uma fonte à cabeceira que Deus do céu lhe mandava. 
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 D/91 Ferré (1982) 213 [NRAM (2008) 371] 

 

Versão do Caniçal, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Maria dos Santos Neto, 59 anos. Recolhida por Pere Ferré e Ana Maria 

Martins, no dia 4/8/81. 

 

1. - Ó minha mãe da minh'alma, tanto qu'ê adorava, 

2. dê-me uma pinguinha d'água qu'ê quero refrescar a minh'alma. 

3. - Retira-te, filha Aldina, filha tão desgraçada,  

4. que tê pai se disso soubesse a vida te tirava. 

5. - Ó minha irmã da minh'alma qu'ê tanto t'adorava, 

6. dai-m'uma pinguinha d'água, quero suspirar minha alma. 

7. Retira-te, mana Aldina, mana tão desgraçada,  

8. que se me pai disso soubesse a vida te tirava.  

(…)                       (…) 

9.   C'uma fonte à cabeceira e Nossa Senhora à ilharga. 

 

 

 D/92 Ferré (1982) 213-214 [NRAM (2008) 370-371] 

 

Versão do Caniçal, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Ermelinda Alves, 62 anos. Recolhida por Pere Ferré e Ana Maria Martins, 

no dia 4/8/81. 

 

1. ………………………   que Aldina se chamava. 

2. - Bem podias tu, Aldina, seres a minha namorada. 

3. - Deus   …………… isso é a hóstia consagrada.  

4. O pai, qu'aquilo ouviu, altas torres na fechava, 

5. a comer o pão por pedras e a beber água salgada. 

6. Ao cabo de sete anos, Aldina solta já estava. 

7. - Ai! minha mãe desta vida, qu'e tanto queria e amava, 

8. dai-m'uma pinguinha d'água, quero despedir a minh'alma. 

9. - Tu foge daí, filha Aldina, filha tão mal encarada, 

10. s'o teu pai disso soubesse, logo a vida te tirava. 

11. - Ó meu irmão desta vida, tanto qu'ê queria e amava, 

12. dai-m'uma pinguinha d'água, quero despedir a minh'alma. 

13. - Foge dai, irmã Aldina, irmã tão mal encarada, 

14. s'o mê pai disso soubesse, logo a vida te tirava. 

15. - Ó papá desta vida, tanto qu'ê queria e amava, 

16. dai-m'uma pinguinha d'água, quero despedir a minh'alma. 

17. pai, qu'aquilo ouviu, logo os criados chamava, 

18. p'ra trazer a água a Aldina em copo de prata lavrada. 

19. Quando a água lá chegou, Aldina morta já estava, 

20. com a fonte à cabeceira, Nossa Senhora à ilharga,  

21. toda rodeada dos anjos, os anjos a acompanhá-la. 

22. Aldina foi par'ó céu, o pai p'r'ó inferno caminhava, 

23. por ter uma filha Aldina e chamá-la por namorada. 
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 D/93 Ferré (1982) 214-215 [NRAM (2008) 375-376] 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Maria Joana Marques. Recolhida por Pere Ferré, no dia 6/3/81. 

 

1. Era um rei que tinha três filhas   …………………. 

2. namorou-se da mais velha que se chamava Balbina.  

3. - Bem podias, ó Balbina, seres minha namorada, 

4. se dormisses uma noite comigo, Balbina, eras bem paga. 

5. - Nã permita a Deus do céu, nem à Virgem Mãe Sagrada,  

6. eu sou filha de meu pai, ser a sua namorada. 

 

E ele raivou e assim disse e mandou-na prender. 

 

7. Deitou-le pedras no pão e bebida d'água salgada. 

8. Ao cabo de sete anos já Balbina solta estava, 

9. deitou-se por aí além e foi onde sua mãe estava. 

10. - Minha mãe do meu coração, a quem eu queria e amava, 

11. dê-m'uma gotinha d'água qu'eu quero ceder a minh'alma.  

12. - Ah! Balbina, ah! Balbina, ah! Balbina desgraçada, 

13. por causa de ti, Balbina, ah! qu'eu estou mal casada. 

 

E ela botou-se por aí além e foi onde sua irmã estava. 

 

14. - Minha irmã do coração, a quem eu queria e amava,  

15. dá-m'uma gotinha d'água qu'eu quero ceder a minh'alma. 

16. - Ah! Balbina, ah! Balbina, ah! Balbina desgraçada, 

17. por causa de ti, Balbina, ah! qu'eu estou mal casada. 

 

E ela botou-se por ai além e foi onde sua irmã estava. 

 

18. - Minha irmã do coração, a quem eu queria e amava,  

19. dá-m'uma gotinha d'água qu'eu quero ceder a minh'alma. 

20. - Ah! Balbina, ah! Balbina, ah! Balbina desgraçada,  

21. por causa de ti, Balbina, a minha mãe está mal casada.  

          (...)                      (…) 

22. - Ah! criados e criadas, água para não fartar. 

23. Mas quando a água chegou, já Balbina morta estava,  

24. toda cercada de luzes que Deus do céu lhe mandava 

25. e c'uma fonte à cabeceira e Nossa Senhora à ilharga. 

 

 

 D/94 Ferré (1982) 215 [NRAM (2008) 373-374] 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Conceição Góis. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, Pere Ferré e 

Ana Maria Martins, no dia 1/8/81. 
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1. Um pai que tinha três filhas ……………………. 

2. e afirmou-se p'r'à mais moça porque se chamava Aldina. 

3. - Bem podias tu, Aldina, ser a minha namorada,  

4. à noite dormes comigo e de dia te dera a paga. 

5. - Não permita Deus do céu, nem a hóstia consagrada,   

6. d'eu vos ser a sua filha e ser sua namorada. 

7. O pai na mandou prender para fora da freguesia, 

8. logo na mandou esconder na torre mais alta qu'havia. 

9. Dava-le pedras por pão, gotinhas d'água salgada, 

10. ao cabo de nove meses, Aldina já morta estava.  

11. Quando a mãe 'tava no quarto, Aldina já le falava. 

12. - Ai! minha querida mãe, a quem eu queria e amava,  

13. dê-m'uma gotinha d'água qu'ê quero suspirar minh'alma. 

14. - Ê não dou aguinha, Aldina, Aldina tão desgraçada, 

15. por causa de ti, Aldina, sete anos mal casada. 

16. Ela dali foi bater ao quarto dond'a irmã 'tava. 

17. - Ai! minha querida irmã, a quem eu queria e amava,  

18. dá-m'uma gotinha d'água, quero suspirar minh'alma. 

19. - Não te dou água, Aldina, Aldina tão desgraçada, 

20. porqu'o pai tem-lo jurado à ponta da sua espada, 

21. qu'o que le desse água a Aldina qu'até a vida le tirava. 

22. Ela dali foi bater ao quarto donde o pai 'tava. 

23. - Adeus, meu querido pai, a quem eu queria e amava, 

24. dê-m'uma gotinha d'água qu'ê quero suspirar minh'alma.  

25. - Correi, criados, correi, buscar aguinha a Aldina, 

26. em garrafinhas de ouro, copinhos de prata fina.  

27. Quando os criados chegaram, Aldina já morta estava, 

28. cercada d'anjos de luzes que Dês do céu le mandava 

29. e uma fonte à cabeceira, água nunca le faltava. 

30. Na mão trazia um bilhete qu'o bilhete assim rezava:  

31. "Ela morreu, foi p'ó Céu, o pai no Inferno guardava." 

 

 

 D/95 Ferré (1982) 216  

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Cristina Franco, 70 anos e Carolina Franco, 60 anos. Recolhida por Pere 

Ferré, no dia 1/8/81. 

 

                               (...) (…) 

1. - Nã permita Deus do Céu, nem a Virgem Mãe Sagrada,  

2. a ser filha do me pai, a ser sua namorada. 

3. O pai, qu'ouviu aquilo, logo na mandou fechar. 

 

Era numas torres mais altas qu'havia. 

 

4. dava-le pedras por pão e (...) água salgada,  

5. ao cabo de sete anos, Balbina solta estava. 

6. Foi por aí além, foi ter onde a mãe estava. 
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7. - Mãe do meu coração, a quem eu queria e amava, 

8. dê-m'uma gotinha d'água qu'ê quero espedir minh'alma. 

9. Balbina, ó Balbina, ó Balbina desgraçada,  

10. se tê pai tal soubesse, a vida te tirava. 

11. Voltou-se por aí além, foi ter onde a irmã estava. 

12. - Ó Balbina, ó Balbina, ó Balbina desgraçada, 

13. por via de ti, Balbina, minha mãe 'tá mal casada.  

14. Ela foi por aí além, foi ter onde o pai estava. 

15. - Papai da minh'alma, a quem eu queria e amava, 

16. dê-m'uma gotinha d'água qu'ê quero espedir minh'alma. 

17. O pai, desesperado, água le mandou buscar,   

18. criados e criadas, p'ra Balbina se fartar. 

19. Quando a água lá chegou, já Balbina morta estava,  

20. com a fonte à cabeceira e Nossa Senhora à ilharga, 

21. toda cercada de luzes que Deus do céu le mandava,  

22. dentro da mão tinha uma carta cerrada, 

23. que Balbina estava no Céu e o pai no Inferno 'tava. 

 

 

 D/96 Ferré (1982) 216-217  

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Maria José Ferreira Clemente, 74 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques e Ana Maria Martins, no dia 1/8/81. 

 

1. Um pai tinha sete filhas mais lindas qu'a maravilha, 

2. namorou-se da mais moça porque se chamav'Aldina. 

3. - Bem podias tu, Aldina, seres minha namorada, 

4. dromires comigo à noite e um dia te dava a paga. 

5. - Nã permita Dês nem a hóstia consagrada, 

6. a eu ser a sua filha e ser a sua namorada. 

7. O pai, qu'ouviu isto, logo na mandou prender,   

8. lá numas torres mais altas …………………… 

9. dava-lhe pedras por pão e gotinhas d'água salgada.  

10. Caminhou dali Aldina, Aldina tão desgraçada, 

11. logo foi andar num quarto, onde sua mãe estava. 

12. - Adeus, mãe da minha vida, a quem eu queria e amava, 

13. dê-m'uma coisinha d'água p'a suspirar a minh'alma.  

14. - Caminha daí, Aldina, Aldina tão desgraçada, 

15. que se tê pai chega por aí até a vida me tirava. 

16. Caminhou dali Aldina, tão triste e tão desgraçada, 

17. logo foi andar no quarto onde sua mana estava.. 

18. - Adeus, mana da minha vida, a quem eu queria e amava, 

19. dá-m'uma coisinha d'água p'a suspirar minh'alma.  

20. - Caminha daí, Aldina, Aldina tão desgraçada, 

21. que se mê pai chega por aí até a vida me tirava 

22. Caminhou dali Aldina, tão triste e tão desgraçada, 

23. logo foi andar no quarto onde sê papai estava. 

24. - Adeus, pai da minha vida, a quem eu queria e amava, 
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25. dê-m'uma coisinha d'água p'a suspirar a minh'alma. 

26. - Voltem, voltem, mês criados, inde buscar água a Aldina, 

27. em garrafinhas de oiro e copinhos de prata fina. 

28. Quando os criados chegaram, Aldina já morta estava, 

29. com uma fonte à cabeceira que Dês do céu le mandava,  

30. toda cercada de luzes e os anjos n'acornpanhavam. 

31. Aldina morreu, foi p'ó Céu, o pai no Inferno guardava. 

 
Variantes da versão recolhida por Pere Ferré, no dia 7/3/81: 3a. Aldina te venho pedir; 10b. 

tão triste, tão desgraçada; antes de 16. Porqu'eu de fome e de sede/ nã passo suspirar a 

minh'alma; 17b. sua irmã estava; 18a. Adeus, irmã; antes de 20. Qu'eu de fome e de sede/ nã 

posso suspirar a minh'alma. 

 

 

 D/97 Ferré (1982) 217-218 [Correia (1984) 294-295; Correia (1986) 53-54; 

*Correia (2003) 331-332; NRAM (2008) 377-378]  

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Salvina Carvalho Correia, 62 anos. Recolhida por Pere Ferré e Ana Maria 

Martins, no dia 9/8/81. 

 

1. Um rei que tinha três filhas mais alva qu'a prata fina,  

2. gostaria da mais velha por ter o nome d'Aldina. 

3. - Aldina, ó minh'Aldina, queres ser minha namorada?  

4. À noite dormires comigo qu'eu te pagarei bem paga. 

5. - Não permita à Deus do céu, nem à hóstia consagrada, 

6. qu'eu sou sua filha Aldina, não sou sua namorada. 

7. - Eu vou-te mandar prender dentro duma torre fechada,  

8. pedras te darei por pão, bebidas d'água salgada. 

9. No fim dos sete anos Aldina 'inda viva estava. 

10. - Vem cá, ó irmã mais velha, prenda qu'ê qu'ria e amava, 

11. dá-m'um copinho d'água pa' refrescar a minh'alma. 

12. - Eu te juro, ó irmã, ó irmã tão desgraçada, 

13. s'eu a ti fosse dar água, o pai a mim me matava. 

14. - Vem cá, ó irmã do meio, prenda qu'ê qu'ria e amava, 

15. dá-m'um copinho d'água pa' refrescar a minh'alma.  

16. - Eu te juro, ó irmã, ó irmã tão desgraçada, 

17. s'eu a ti fosse dar água, o pai a mim me matava. 

18. - Vem cá, ó minha mãe, prenda qu'ê qu'ria e amava, 

19. dê-m'um copinho d'água pa' refrescar a minh'alma.  

20. - Eu te juro, ó filha, ó filha tão desgraçada, 

21. por causa de ti, ó filha, sete anos mal casada. 

22. - Venha cá, ó meu pai, prenda qu'eu qu'ria e amava, 

23. dê-m'um copinho d'água pa' refrescar a minh'alma,  

24. qu'eu d'hoje por diante serei sua namorada. 

25. - Venham cá, ó criados, depressa não devagar, 

26. dar um copo d'água a Aldina pa' minh'alma se salvar. 

27. Quand'ele chegou 'ó quarto, Aldina já morta estava, 

28. c'uma fonte à cabeceira que Deus do céu lhe mandava, 

29. toda cercada de luzes, os anjos a acompanhá-la,  
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30. uma cartinha na mão, uma cartinha cerrada. 

31. O pai no inferno estava e Aldina no céu trunfava. 

32. - Toma lá m'este capote, toma conta do reinado, 

33. vou por esse mundo fora com'um pobre desgraçado. 

34. - Ó meu pai, não s'aflija, não seja tão atentado, 

35. qu'esse pecado com outro, no céu será perdoado. 

 

 

 D/98 Ferré (1982) 218-219 [NRAM (2008) 376-377] 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Matilde Teixeira, 74 anos. Recolhida por Pere Ferré e Ana Maria Martins, 

no dia 9/8/81. 

 

1. - Delina, quereis ser minha, quereis ser minha namorada?  

2. - Nã permita Deus do céu, nem a hóstia consagrada, 

3. eu ser filha do papai, ser a sua namorada. 

4. O pai logo qu'ouviu isto não mandou fazer mais nada,  

5. mandou fazer uma torre pa' Delina ser fechada. 

6. Dava-le pedras por pão e pa' beber água salgada. 

7. Ao cabo de sete anos, Delina já solta andava. 

8. Delina foi ali dentro na cozinha ond'a mãe estava. 

9. - Mamãe, minha mamãe minha, dá-m'uma gotinha d'água, 

10. tenho sede, já m'aperta o coração da minh'alma. 

11. - Tu vai-t'embora, Delina, filha minha desgraçada,  

12. se tê pai te visse agora não eras Delina nem nada. 

13. Delina por ali dentro, no jardim ond'o pai estava. 

14. - Papai meu, ó papai meu, dá-m'uma gotinha d'água, 

15. qu'eu tenho sede, já m'aperta o coração da minh'alma,  

16. qu'eu permito 'ó papai de ser sua namorada. 

17. O pai logo qu'ouviu isto nã mandou fazer mais nada.  

18. - Levantar-se, mês criados, levar aguinha à Deliria, 

19. o primeiro que lá chegar ganhará uma prenda minha.  

20. Delina já não quer água, Delina já morta estava, 

21. c'uma fonte à cabeceira que Deus do céu lhe mandava,  

22. toda cercada de luzes e os anjos a acompanhá-la. 

23. O pai foi p'ó céu e Delina (...) 

 

 

 D/99 Ferré (1982) 219-220 [NRAM (2008) 381] 

 

Versão do Porto da Cruz, c. do Machico, Madeira.  

 

Recitada par Umbelina Teixeira Mendes, 88 anos. Recolhida por Albertina N. Abreu, 

Teresa Vasconcelos, Maria Gilda Mendonça e Gilda Vieira de Carvalho, em 1980. 

 

1. Era um rei tinha três filhas, mais alvas que a prata fina,  

2. namorou-se da mais velha porque se chamava Aldina. 

3. - Aldina, vem-te cá, escuta, ser a minha namorada,  
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4. à noite dormir mais eu, tu serias bem paga. 

5. Tal o pai que aquilo ouvia numa torre foi fechá-la,  

6. dava-lhe pedras por pão, bebidas de água lhe dava.  

7. Aldina foi ter ao quarto onde sua irmã estava. 

8. - Dá-me uma gotinha de água para espedir a minha alma.  

9. - Vai-te por aí, Aldina, Aldina desgraçada, 

10. se tal o teu pai soubesse, sete mortes te matava. 

11. Aldina foi ter ao quarto onde sua mãe estava. 

12. - Dê-me uma gotinha d'água para espedir a minha alma.  

13. - Vai-te daí, Aldina, Aldina desgraçada, 

14. se tal o teu pai soubesse, sete mortes te matava. 

15. Aldina foi ter ao quarto onde seu pai estava. 

16. - Dê-me uma gotinha de água para espedir a minha alma.  

17. Tendo o pai que aquilo ouviu, mandou os criados encherem  

18. enormes bilhas de água para Aldina beber. 

19. Quando estes chegaram ao quarto, Aldina já morta estava, 

20. era o fim de sete anos que a sua pena penara; 

21. era ao fim de sete anos, Aldina já morta estava, 

22. com uma fonte à cabeceira que Deus do céu lhe mandara. 

 

 

 D/100 Ferré (1982) 220 [NRAM (2008) 380] 

 

Versão do Porto da Cruz, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Matilde Vieira, 78 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques e Ana 

Maria Martins, no dia 31/7/81. 

 

1. - Aldina, ó minh'Aldina, minha filha tão amada, 

2. bem podias tu, Aldina, seres minha namorada. 

3. - Não permita Deus do céu, nem a Virgem Consagrada; 

4. de eu ser a vossa filha, ser a vossa namorada.  

5. O rei qu'ouviu isto' logo a mandou-a prender 

6. nas altas torres de cima para ninguém a poder ver.  

7. Por espaço de set'anos esteve Aldina fechada, 

8. mandava-lhe pão por pedras, bebida d'água salgada.  

9. Ao cabo dos sete anos, Aldina solta estava. 

10. Alevantou-s'Aldina, foi ter com a sua mãe estava. 

11. - Rica mãe da minha vida, prenda a quem eu mais amava, 

12. dai-me uma gotinha d'água, quero espedir a minh'alma.  

13. - Vai-te por aí, Aldina, Aldina desgraciada, 

14. por causa de ti, Aldina, sete anos mal casada.  

15. Alevantou-s'Aldina, foi ter onde a irmã 'stava. 

16. - Rica irmã da minha vida, prenda a quem eu tanto amava, 

17. dai-me uma gotinha d'água, quero espedir a minh'alma. 

18. - Vai-te por aí, Aldina, Aldina desgraciada, 

19. se meu pai te pilha aqui, sete mortes te tirava. 

20. Alevantou-s'Aldina, foi ter com o pai ond'estava. 

21. - Rico pai da minha vida, prenda a quem eu tanto amava, 

22. dá-me uma gotinha d'água, quero espedir a minh'alma.  
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23. O pai qu'ouviu isto vai buscar água a Aldina, 

24. em garrafinhas douradas, canjirões de prata fina.  

25. Quando chegaram co'a água, já Aldina morta estava, 

26. com a fonte à cabeceira que Deus a tinha minado,  

27. toda cercada de luzes que do céu tinham mandado. 

28. - Vou a fazer penitência, vou deixar o meu reinado, 

29. vou-me meter num convento pa'isto ser perdoado. 

30. - Ó me pai, tenha juízo, não deixe o sê reinado,  

31. que não há pecado nenhum que não seja perdoado. 

32. Lá foi o pai e o filho p’o inferno arrebentaram. 

 
Variantes da versão recolhida por Pere Ferré, no dia 6/4/81: 6a. em altas; 10b. onde a sua; 12b. 

para espedir; 15b. onde a sua; 25a. Quand'eles chegaram; 28-32. omite. 

 

 

 D/101 Ferré (1982) 221 [NRAM (2008) 379] 

 

Versão do Porto da Cruz, c. do Machico,  Madeira. 

 

Recitada por Ludovina de Freitas, 79 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, 

Pere Ferré e Ana Maria Martins, no dia 2/8/81. 

 

1. Um rei tinha três filhas, mais lindas qu'a prata fina, 

2. namorou-se da mais moça que se chamava Aldina.  

3. - Bem podias, minh'Aldina, seres minha namorada, 

4. dromires comigo à noite, Aldina, serias bem paga. 

5. - Ê peço a Deus do céu e à hóstia consagrada, 

6. d'ê ser a sua filha e não ser a sua namorada. 

7. O pai quando ouviu isto, na torre a mandou fechar, 

8. dando pedras por pão, bebidas d'água salgada. 

9. - Mano, despreciosa vida, prenda a quem queria d'amar, 

10. dá-me cá uma gotinha d'água quer a minh'alma expirar. 

11. - Nã te dou água, Aldina, água nã te posso dar, 

12. se mê pai soubesse disso me mandaria matar. 

13. - Mana, despreciosa vida, prenda a quem queria d'amar, 

14. dá-me cá uma gotinha d'água qu'a minh'alma quer expirar. 

15. - Nã te posso dar água, Aldina, água não te posso dar, 

16. se mê pai soubesse disso, me mandava matar. 

17. - Mãe, despreciosa vida, prenda a quem queria d'amar, 

18. dá-me cá um pinguinho d'água qu'a minh'alma quer expirar. 

19. - Nã te dou água, Aldina, água nã te posso dar,  

20. par causa de ti, Aldina, sete anos estou a penar. 

21. - Pai, despreciosa vida, prenda a quem queria d'amar, 

22. dá-me cá um pinguinho d'água qu'eu serei tua namorada. 

23. O pai quando ouviu isto, os criados mandou chamar, 

24. p'ra levar água a Aldina em copos finos de cristal.  

25. Quando o criado foi co'a água, Aldina santa estava, 

26. c'uma fonte à cabeceira que Deus do céu iluminava. 
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 D/102 Ferré (1982) 221-223 [NRAM (2008) 381-382] 

 

Versão da Achada de Cima, Gaula, c. de Santa Cruz, Madeira. 

 

Recitada por Maria Virgínia de Freitas, 74 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques, no dia 4/8/81. 

 

1. - Caldeirinha, Caldeirinha, minha filha muito amada,  

2. bem podias, Caldeirinha, seres minha namorada. 

3. - Não permito a Deus do céu, nem à Virgem consagrada,  

4. de eu ser a sua filha, sua esposa e namorada. 

5. - Por tu dizeres isso, em altas torres te fechara,  

6. comer te dera por onças mas a água te quitara  

7. e o comer qu'eu te dera seria carne salgada. 

8. Começou a Caldeirinha no seu pranto a chorar, 

9. avistou sua mãe rainha no jardim a passear. 

10. - Rica mãe da minha vida, a quem eu queria e amava,  

11. ………………………...  ora dê-m'um jarro d'água 

12. qu'eu à fome e mais à sede a Deus entrego a minh'alma.  

13. - Água te dera, ó filha, água te podia dar, 

14. mas lá se teu pai soubesse, eu logo ia a matar.  

15. Começou a Caldeirinha no seu pranto a chorar,  

16. avistou a sua criada preta no quintal a lavar. 

17. - Rica preta da minha vida, a quem eu queria e amava, 

18. …………………………  ora dá-m'um jarro d'água, 

19. qu'eu à fome e mais à sede a Deus entrego a minh'alma. 

20. - Água lhe dera, menina, água lhe podia dar, 

21. mas lá se o senhor rei soubesse, eu logo ia a matar. 

22. Começou a Caldeirinha no seu pranto a chorar,  

23. avistou o seu irmão príncipe no quintal a passear. 

24. - Rico mano da minh'alma, a quem eu queria e amava, 

25. ……………………………   ora dá-m'um jarro d'água, 

26. qu'eu à fome e mais à sede a Deus entrego a minh'alma.  

27. - Água te dera, ó mana, água te podia dar, 

28. mas lá se o papá soubesse, eu logo ia a matar. 

29. Começou a Caldeirinha no seu pranto a chorar,  

30. avistou o seu pai rei no jardim a passear. 

31. - Rico pai da minha alma, a quem eu queria e amava,  

32. ………………………….   ora dê-m'um jarro d'água, 

33. qu'eu à fome e mais à sede a Deus entrego a minh'alma.  

34. Eu agora lhe prometo de ser sua namorada. 

35. Mandou chamar os criados, à pressa não devagar. 

             (…)          (...) 

36. - Não levem o jarro d'oiro nem o de prata lavrada, 

37. levem um jarro de vidro p'ra refrescar sua alma. 

38. Mas quando eles lá chegaram a Caldeirinha morta estava, 

39. toda cercada de luzes que Deus do céu lhe mandara  

40. e c'uma cartinha na mão p'ra verem o que rezava. 

41. Foram condes e condensas, nunca ela lha largara;  

42. foi lá sua mãe rainha, no regaço lha deitara. 
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43. Foram abrir a cartinha p'ra verem o que rezava. 

44. "Não tenham pena de mim que a palma tenho ganhada,  

45. tenham pena de meu pai rei que no inferno tem a alma." 

46. - Dá-me p'ra cá aquele capote, ó filho amaldiçoado,  

47. eu vou-me por esse mundo com'um pobre desgraçado, 

48. a ver se Deus me perdoa em fazer tal pecado. 

49. - Volte p'ra casa, meu pai, vá renir o seu reinado   

50. que o pecado que o pai fez já no céu está perdoado. 

 

 

 D/103 Ferré (1982) 223 [NRAM (2008) 388] 

 

Versão do Lombo de Cima, Faial, c. de Santana, Madeira.  

 

Recitada por Maria José da Silva, 69 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, 

Pere Ferré e Ana Maria Martins, no dia 2/8/81. 

 

1. - Valha-me Jesus do céu e a hóstia consagrada, 

2. qu'eu sou filha do me pai, não posso ser sua namorada! 

3. Mandou prender Aldina na torre mais alta qu'estava,  

4. dava-lhe pedras por pão, bebida d'água salgada. 

5. - Ai! minha querida mãe, ai! minha mãe da minh'alma,  

6. dê-m'uma gotinha d'água p'ra refrescar a minh'alma. 

7. - Ai! Aldina, (…) Aldina desgraciada, 

8. por causa de ti, Aldina, sete anos mal casada! 

(…)        (…)     

9. com uma fonte à cabeceira que Deus do Céu alumiava.  

10. Logo na sua mão direita tinha uma carta cerrada,  

11. tudo o qu'o papai dizia, tudo na carta rezava. 

 

 

 D/104 Ferré (1982) 223 [NRAM (2008) 388] 

 

Versão do Lombo de Cima, Faial, c. de Santana, Madeira. 

 

Recitada por Maria Emília. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, Pere Ferre e 

Ana Maria Martins, no dia 2/8/81. 

 

1. - Era um rei que tinha três filhas, mais lindas qu'a prata fina,  

2. namorou-se da mais moça por se chamar Aldina. 

3. - Aldina     (...)                    (…) 

4. O rei mandou-a prender na torre mais alta qu'havia,  

5. dava-le o pão por pedras, bebida d'água salgada. 

 

 

 D/105 Ferré (1982) 223-224 [NRAM (2008) 388] 

 

Versão do Lombo Galego, Faial,  c. de Santana, Madeira.  

 

Recitada por Antónia de Freitas, 84 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 3/8/81. 
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1. Um rei tinha três filhas, mais alvas qu'a prata fina, 

2. namorou-se da mais velha por ela se chamar Aldina. 

3. - Aldina, minha Aldina, vais ser minha namorada. 

4. - Ê sou a sua filha, nã posso ser namorada. 

5.    (…)             prendeu-a nas altas torres,  

6. dava-lhe pedras por pão e água do mar salgada. 

                (…)                    (…) 

7. - Corre, corre, cavalheiro, buscar-m'uma coisinha d'água.  

8. Mas quando o cavalheiro chegou, já ela morta estava,  

9. com uma fonte à cabeceira, Nossa Senhora la regava. 

 

 

 D/106 Ferré (1982) 224 [NRAM (2008) 387] 

 

Versão do Lombo de Baixo, Faial, c. de Santana, Madeira.   

 

Recitada por Clementina Garnacho, 70 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques 

e Ana Maria Martins, no dia 2/8/81. 

 

1. - Bem podias tu, Aldina, seres minha namorada. 

2. - Eu sou filha de meu pai, não posso ser namorada. 

3. - Mandei-a pôr numa torre, na torre mais alta qu'estava, 

4. dava-le pedras por pão, bebida d'água salgada 

5. e aquele que der água a Aldina tem sua cabeça rolada. 

6. - Minha mãe da minha vida, qu'eu muito queria e amava,  

7. dei-me uma gotinha d'água p'ra refrescar minha alma. 

8. - Mas o papai tem prometido, na ponta da sua espada, 

9. que quem der água a Aldina tem sua cabeça rolada. 

10. - Meu irmão da minha vida, qu'eu queria e muito amava,  

11. dei-m'urna gotinha d'água p'ra refrescar minha alma. 

12. - Mas o papai tem prometido, na ponta de sua espada, 

13. que quem der água a Aldina tem sua cabeça rolada. 

14. - Mana da minha vida, qu'eu queria muito e amava, 

15. dei-m'uma gotinha d'água p'ra refrescar a minh'alma. 

16. - Mas o papai tem prometido, na ponta de sua espada, 

17. que quem der água a Aldina tem sua cabeça rolada. 

18. Ao cabo de sete anos, Aldina já morta estava,  

19. c'uma fonte à cabeceira que Deus do céu lumiava. 

20. Que na sua mão direita tinh'uma carta cerrada, 

21. tudo o qu'o papai dizia, tudo na carta rezava, 

22. que tinha um pesar do seu pai que já no inferno estava. 

 

 

 D/107 Ferré (1982) 224-226 [NRAM (2008) 386-387] 

 

Versão da Corujeira, Faial, c. de Santana, Madeira.   

 

Recitada por Maria Bárbara de Freitas, 80 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques, Pere Ferré e Ana Maria Martins, no dia 3/8/81. 
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1. O rei tinha três filhas, mais alvas qu'a prata fina, 

2. a mais bonita de todas por isso se chama Aldina.  

3. - Tu bem puderas, Aldina, seres minha namorada, 

4. dromires comigo à noite qu'ela te seria paga. 

5. - Nã permita Deus do céu nem a hóstia consagrada, 

6. a ê ser filha do mê pai com'eu posso ser namorada? 

7. - Ai, filha, já que nã queres, à tua mãe nã vás contar! 

8. O pai fez que caminhou só para a experimentar. 

9. Apenas o pai voltou, a sua mãe le foi contar. 

10. O pai que tal soube, mandou prender Aldina, 

11. …………………...  na mais alta torre qu'havia, 

12. dava-lhe pedras por pão e o fel por água fria. 

13. Ao cabo de sete anos, quando Aldina solta estava, 

14. bracejando em chorar, foi dar onde seu irmão estava. 

15. - Doce irmão da minha vida, tanto qu'eu te queria e amava, 

16. dê-me uma gotinha d'água p'ra eu refrescar minh'alma.  

17. - Minha irmã, água t'eu dava, minha irmã, água t'eu dera, 

18. se mê pai rei soubesse já me mandava matar.  

19. Em salas foi passear, foi dar ond'a irmã estava. 

20. - Doce irmã da minha vida, tanto qu'eu queria e amava, 

21. dê-me uma gotinha d'água p'ra eu refrescar minha alma. 

22. - Minha irmã, água t'eu dava, minha irmã, água t'eu dera,  

23. se mê pai d'el-rei soubesse me mandava matar. 

24. Em salas foi passear, foi dar ond'a sua mãe estava. 

25. - Doce mãe da minha vida, tanto qu'eu queria e amava, 

26. dê-m'uma gotinha d'água p'ra eu refrescar minha alma. 

27. - Como é que te posso dar água, qu'rida Aldina da minh'alma, 

28. por causa de ti, Aldina, sete anos mal casada;  

29. mas vai pedir a tê pai qu'ele ta vai mandar dar. 

30. Em salas foi passear, foi dar onde o seu pai estava. 

31. - Doce pai da minha vida, tanto qu'eu queria e amava, 

32. dê-m'uma gotinha d'água p'ra eu suspirar minha alma.  

33. - Vão levar água a Aldina qu'eu agora a mando dar, 

34. não é por copos de oiro nem por copos de cristal, 

35. é por um copo de vidro p'ra sua alma suspirar. 

36. Quando lhe foram com a água, já Aldina morta estava, 

37. c'uma fonte à cabeceira que Deus do céu iluminava, 

38. toda cercada de luzes e Nossa Senhora à ilharga;  

39. na palma da mão direita tinha uma carta cerrada, 

40. foi condesses e condências para ver se lha tirava,  

41. a carta da sua mão nunca ela a largava. 

42. Foram chamar pelo pai para ver se lha tirava,  

43. apenas o pai seguiu, ela a carta lhe largava, 

44. tudo o qu'a carta dizia, tudo o qu'a carta rezava,  

45. não se lhe dava a morrer nem a morrer se lhe dava, 

46. só a pena qu'ela leva o pai no inferno 'tava. 

47. - Vinde cá, mê bento filho, fecha-m'aquele reinado  

48. qu'eu vou por este mundo ……………………… 

49. p'ra ver Deus se me perdoa este rigoroso pecado. 
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50. - Deixe estar, nã caminhe, vamos abrir o reinado, 

51. qu'esse pecado c'o outro no céu será perdoado.  

52. Morreu o pai e o filho, no inferno foi julgado. 

53. - Vem-te cá, maldito filho, ai! filho tão mal guiado!  

54. Qu'o conselho que me destes, ê nã o havera de tomá-lo. 

 

 

 D/108 Ferré (1982) 226-227 [NRAM (2008) 392-393] 

 

Versão do Curral das Freiras, c. de Câmara de Lobos, Madeira.   

 

Recitada por Maria de Jesus, 50 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 8/6/81. 

 

1. Era um pai que tinha três filhas, mais alvas qu'a prata fina, 

2. namorou-se da mais velha que se chamava Alvarinha. 

3. - Alvarinha, se quisesses, uma hora serias minha. 

4. - Nã permita Deus do céu nem a Virgem Mãe Sagrada,  

5. quero ser a sua filha, não ser sua namorada. 

6. - Ê vou-te mandar prender numas torres bem fechada, 

7. vais comer pedras por pão, bebidas d'água salgada. 

8. Alvarinha volt'às costas, doutra janela estava, 

9. quando avista o sê pai rei: — Ah! mê pai rei da minh'alma, 

10. bem podias, mê pai rei, m'acudir c'um jarro d'água,  

11. morro à fome e morr'à sede, a Deus entrego a minh'alma. 

12. Alvarinha volt'às costas, doutra janela estava, 

13. quando avista o sê irmão: — Ah! mê irmão de minh'alma, 

14. bem podias, meu irmão, m'acudir c'um jarro d'água,  

15. morro à fome e morr'à sede, a Deus entrego a minh'alma. 

16. - Uma coisinha d'augua t'eu dera, Alvarinha mais amada, 

17. mas temos o papai rei qu'a cabeça nos rolara.  

18. Alvarinha volt'às costas, d'outra janela estava, 

19. quando avista o sê pai rei: - Oh! mê pai rei da minh'alma, 

20. bem podias, mê pai rei, m'acudir c'um jarro d'augua,  

21. qu'ê juro d'hoje em diante ser a sua namorada. 

22. - Corre, corre, mês criados, ir buscar augua p'r'Alvarinha, 

23. com garrafinhas de oiro, copinhos de prata fina. 

24. Quando os criados chegaram, Alvarinha morta estava,  

25. com a fonte à cabeceira que Deus do céu lhe mandava, 

26. tinha uma carta da mão, uma carta bem cercada,  

27. eram condes e marqueses nunca a carta foi largada. 

28. Tudo o qu'a carta dizia era o qu'a carta rezava, 

29. qu'o pai ia p'ó inferno e a filha se salvava. 

30. - Dai-me cá esse capote, dele me quero embrulhar,  

31. pedir perdão a Alvarinha pa' Deus do céu me perdoar. 

 

 

 D/109 Ferré (1982) 227-228 [NRAM (2008) 391-392] 

 

Versão da Corrida, Estreito de Câmara de Lobos, c. de Câmara de Lobos, Madeira.   
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Recitada por Augusta Gonçalves Diogo, 53 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques, Pere Ferré e Ana Maria Martins, no dia 10/8/81. 

 

1. - Ó Lagreta, ó Lagreta, carinha tão estimada, 

2. bem puderas tu, Lagreta, seres minha namorada. 

3. - Papai que tal responde mer'cia a língua queimada.  

4. - Filha que tal responde devia ser castigada. 

5. A minha filha mais velha já está na sala fechada,  

6. comendo pão numa onça e água da mais salgada.  

7. Chegou-s'ó primeiro dia, à janela se deitara, 

8. avistou sê rico pai numa cadeira sentado. 

9. - Bem puderas, rico pai, me dares um copo d'água, 

10. tenho mais sede que fome, a Deus entrego a minh'alma.  

11. - Dava-te um e dava-te dois, rica filha da minh'alma, 

12. s'o vosso pai rei soubesse, a vida que nos tirava. 

13. Chegou-s'ó segundo dia, à janela se deitava, 

14. avistou sê rico irmão brincando à roca de cana. 

15. - Bem puderas, rico irmão, me dares um copo d'água, 

16. tenho mais sede que fome, a Deus entrego a minh'alma. 

17. - Dava-te um e dava-te dois, rica mana da minh'alma,  

18. mas se vosso pai rei soubesse, a vida que nos tirava.  

19. Chegou-s'ó terceiro dia, à janela se deitava, 

20. avistou o sê rico pai numa cadeira sentado. 

21. - Bem puderas, rico pai, me dares um copo d'água, 

22. tenho mais sede que fome, a Deus entrego a minh'alma. 

23. - Ah! su' cara descarada, 'inda me falas assim!   

24. S'ê tenho aqui uma bala, ê logo ta encarava. 

25. - Vem-te cá, minha criada, leva-lhe lá um copo d'água,  

26. não lhe leves p'lo de folha nem também p'lo de vidro, 

27. leva-lhe pelo de prata que lhe refresque aquel'alma. 

28. Quando a criada chegou, já a virgem era amortalhada, 

29. com a fonte à cabeceira e outra que Deus lhe dava.  

30. Tinha na sua mão direita uma linda carta cerrada, 

31. olharam o qu'a carta diz, o1h'ó qu'a carta rezava. 

32. O nome …………… já está no céu assentada; 

33. e o nome desse sê pai no inferno mal parava. 

34. - Vem cá, me filho mais velho, pega-me neste ……… 

35. qu'ê vou-me c'a roca à cinta que arma nã m'está dada. 

36. - Cale-se, papai, nã chore, nã se ponha a enfadar,  

37. qu'esse pecado com outro, Deus lho há-de perdoar. 

 

 

 D/110 Ferré (1982) 228 [NRAM (2008) 391] 

 

Versão da Corrida, Estreito de Câmara de Lobos, c. de Câmara de Lobos, Madeira.   

 

Recitada por Agostinha de Jesus Neves, 50 anos e por Filomena dos Santos Prendinha, 

59 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, Pere Ferré e Ana Maria Martins, no 

dia 10/8/81. 
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1. - Bem podias, Galanducha, seres minha namorada. 

2. - Serei uma, serei duas, a Deus eu entrego a minh'alma. 

3. Mandou prender Galanducha numas torres ferrolhadas 

4. pa'comer um pão por onça e bebendo água salgada. 

5. - ……………….   resolvida de seres minha namorada. 

6. - É coisa que não pode ser ……………….  a su'alma 

           (…) (…) 

7. - Tenho mais sede que fome, a Deus entrego a minh'alma. 

8. - S'o papai rei soubesse qu'a vida a nós tirava. 

            (…) (…) 

9. Na sua mão direita tinha uma carta cerrada. 

10. Vieram condes e marqueses e a carta não era largada. 

           (…) (...) 

11. Bem me pesa, mê pai rei, no inferno 'tar su'alma. 

12. A alma de Galanducha 'tá no céu assentada,  

13. a alma do pai no inferno não parava. 

 

 

 D/111 Ferré (1982) 228-229 [NRAM (2008) 395396] 

 

Versão do Rosário, c. de S. Vicente, Madeira.   

 

Recitada por Maria de Jesus, 70 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 3/5/81. 

 

1. Uma mãe tinha três filhas (…) 

2. (…)            à mais velha que se chamava Aldina. 

3. - Bem puderas, minha filha, bem puderas filh'àmada,  

4. tu seres filha minha e seres minha namorada. 

5. - Ó papai, ê nã quer'isso nem na hóstia consagrada,  

6. ê ser filha de mê pai, de mê pai ser namorada. 

7. Ao cabo disto tudo ele a mandou fechar, 

8. mandando pedras de pão e água salgada do mar.  

9. Avista-se Dona Aldina o sê mano a lavar. 

10. - Acode-me, mano, acode, acode-me c'um jarro d'água,  

11. qu'ê de fome e sede morro e a Deus entrego a minha alma. 

12. - Mana minha, mana minha, ê nã te posso dar 

13. que s'o papai souber, amanhã me manda matar. 

14. Assim ficou Dona Aldina no seu pranto a chorar. 

15. Ela que viu a mãe no seu jardim a passear: 

16. - Acuda-me, mamãe, acuda, e acuda-me c'um jarro d'água, 

17. qu'ê de fome e sede morro e a Deus entrego a minh'alma. 

18. - Filha minha, filha minha, ê bem te podia dar,  

19. mas se o papai souber, amanhã me manda matar. 

20. Assim ficou Dona Aldina no seu pranto a chorar, 

21. assim avistou o papai no jardim a passear. 

22. - Acuda, papai, acuda, acuda-me c'um jarro d'água,  

23. qu'ê daqui par'ó futuro eu serei a sua amada. 

24. - Corre, moços e criados, com lindos cristales d'água 

25. e o primeiro que lá chegar, Dona Aldina morta estava,   

26. toda cercada de luzes, Nossa Senhora à ilharga, 
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27. no lado direito tinh'uma carta que Deus lhe mandava;  

28. a carta o que ali dizia e o que ali expelicava. 

29. - Bem me pesa, bem me pesa, 'inda me vai de pesar,  

30. ê ter o céu ganhar, papai o inferno ………………  

31. - Vem-te cá, filho mais velho, apega-te a mim …………    

32. que agora vou andar por aí com'um triste desgraçado. 

33. - Cale-se, papai, não chore, deixe-se disso pensado  

34. qu'este pecado ou outro será tudo perdoado. 

35. Foi o pai e foi o filho par'ó inferno amarrado. 

 

 

 D/112 Marques (1982) 210-211 [Galhoz (1987) 360-361] 

 

Versão de Gimonde, c. de Bragança, d. de Bragança,  

 

196... Maria … Recolhida por Maria Isabel Villares Cepeda.  

 

(Versão nº 2) 

 

1. - Dilgada, ó Dilgadinha,  da cintura delicada, 

2. queres tu, ó Dilgadinha,  seres a minha namorada? 

3. - Num podia ser, meu pai,  é cousa que Deus num quer, 

4. porque eu sou a sua filha,  num sou a sua mulher. 

5. Mandou fazer uma torre  das mais altas qu'havia 

6. p'ra meter a Dilgadinha  sete anos e mais um dia. 

7. Avistou o seu irmão no jardim a passear. 

8. - Ó irmãozinho, se és meu,  tua alma está sagrada, 

9. eu te peço por favor  que me dês um copinho d'água. 

10. - Num dou água à Dilgadinha,  nim le dou água, nim nada, 

11. qu'o maroto do meu pai  até a água le fechava. 

12. Avistou o seu pai  no jardim a passear. 

13. - Ó paizinho, se é meu,  sua alma está sagrada, 

14. eu le peço, por favor,  que me dê um copinho d'água. 

15. - Eu dou-te água, minha filha,  se fores a minha namorada. 

16. - Eu peço a Deus do céu  de ser sua namorada. 

17. - Soldados, soldados correi, vinde todos a correr, 

18. a dar água à Dilgadinha  qu'ela está p'ra morrer. 

19. Arresponde o irmão mais novo,  daquela boca sagrada: 

20. - Dilgadinha num quer água, nim quer água, nim quer nada, 

21. ò pé da sua cabeça  há um tanque d'água sagrada! 

 
Nota: Reproduz-se exactamente o manuscrito original, adoptando apenas a disposição em versos 

longos. 

 

 

 D/113 Marques (1982) 211-212 

 

Versão de  Gimonde, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Ana Maria Gouveia, 67 anos , 27-8-1981. Recolhida por J.J. Dias Marques. 
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(Versão nº 3) 

 

1. - Solidana, Solidana, Solidana! - Oh papá? 

2. - Queres tu, ó Solidana, ser a minha namorada? 

3. - Isso não, ó meu papá, qu'é coisa que Deus não quer.  

4. Eu sou a sua filha, não sou a sua mulher. 

5. Mandou fazer uma torre das mais altas que havia 

6. pra meter a Solidana set' anos e mais um dia. 

7. Avistou a irmã mais velha no jardim a passear 

8. - Ó mana, se tu és minha, dá-m'uma pinguinha d'água! 

9. Não dou água à Solidana, nem dou água nem dou nada, 

10. que ma jurou o meu pai na ponta da sua espada  

11. quem dess'água à Solidana qu'a cabeça le cortava. 

12. Avistou a irmã mais nova, no jardim a passear. 

13. - Ó mana, se tu és minha, dá-m'uma pinguinha d'água!  

14. - Sim, ta dava, Solidana, se não fizesses a mãe malcasada.  

15. Avistou o seu papá, no jardim a passear. 

16. - Ó papá, se tu és meu, dá-m'uma pinguinha d'água! 

17. - Sim, ta dava, Solidana, se cumprisses a palavra.  

18. - Eu prometo a Deus do Céu de ser a Sua namorada! 

 

Mas era a Deus, não era a ele! 

 

19. - Vinde cá, ó meus criados, vinde todos a correr, 

20. a dar água a Solidana, qu'ela está para morrer! 

21. não quer água a Solidana, não quer água, não qué' nada, 

22. que debaixo da sua cabeça tem um tanque d' água sagrada. 

 

Estava morta. 

 
VARIANTES: 7a. a sua irmã; 8. Irmã, se tu és minha, [...] só te peço por favor que 

me dês uma pinguinha d'água; 10b. debaixo da sua espada; 16a. Ó papai; 16a. Meu pai; 

16b. dai-m'; 17a. dou, ó; 17b. cumprisses minha palavra; 18a. Eu só prometo; 18b. Céu ser; 

21 e 22 (em forma prosificada) Mas quando lá chegou, já tinha duas fontes d'água à 

cabeceira, já não precisava. 

NOTA: Talvez a expressão «Oh papá» de 1b. não constitua uma fala de Delgadinha 

mas uma simples fórmula destinada a preencher o verso e integrada na fala do pai. 

 

 

 D/114 Marques (1982) 212-213 [Marques (1987) 8-9]  

 

N/NOTA: Corrigimos de acordo com a revisão de J. J. Dias Marques ao texto impresso. 

 

Versão de Gimonde, c.de Bragança, d. de Bragança. 

 

Justina do Espírito Santo Martins, 66 anos. 27-8-1981. Recolhida por J.J. Dias 

Marques. Nota: A informante é irmã de Maria Miquelina Martins (v. versão n° 7). 

 

(Versão nº 4) 
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1. - Delgada, ó Delgadinha da cintura delicada, 

2. queres tu, ó Delgadinha, seres a minha namorada? 

3. - Não podia ser, meu pai, fazer a mãe malcasada. 

4. Isso não podia ser nim é cousa que Deus não quer,  

5. eu sou a sua filha, não sou a sua mulher. 

6. Mandou fazer uma torre das mais altas que havia 

7. para meter a sua filha set'anos e mais um dia. 

8. A comer le dava pesca e a bober água salgada. 

9. Subiu a uma janela das mais altas que havia, 

10. avistou o seu irmão no jardim a passear. 

11. - Irmãozinho, se és meu, tua alminha está sagrada, 

12. eu te peço por favor que me dêas um copinho d'água!  

13. -Sim, ta dava, minha irmã, se não fizesses a mãe malcasada. 

14. Avistou a sua irmã mais nova no jardim a passear. 

15. - Irmãzinha, se és minha, tua alminha está sagrada, 

16. só te peço, por favor, me dêas um copinho d'água! 

17. - Sim, ta dava, minha irmã, se o papá não me batesse. 

 

Mas o mais novo sempre lhe queria lá dar a i-água à irmã. 

 

18. Avistou o seu irmão mais novo no jardim a passear. 

19. - Irmãozinho, se és meu, tua alminha está sagrada. 

 

O rapaz ia a correr com a i-água pra cima, pra le dar a i-água. Chigou lá, o 

pai pôs-lhe pena de vida ò  fundo da escada (ò rapaz). 

 

20. - Sim, ta dava, irmã minha, s' o pai não me matasse. 

21. - Meu pai da minha i-alma, sua alminha está sagrada, 

22. eu le peço, por favor, que me dê um copo d'água! 

23. - Sim, ta dava, minha filha, se fosses a minha namorada. 

24. - Eu peço a Deus do Céu de ser a Sua namorada.  

 

Era pra Deus do Céu, não era pra ele! 

 

25. - Soldados, correi, correi, ide todos a correr, 

 

26. a dar água à minha filha, qu'ela está para morrer! 

 

E depois o irmão mais novo, que le queria dar a i -água, é que 

l'arrespondeu, que já estava à cabeceira da irmã: 

 

27. - Delgadinha não quer água, nim quer água nim quer nada, 

28. ò pé da sua cabeça há um tanque d'água sagrada. 

 

Já tinha a i-água, já não precisava do pai. Ela estava santa. (Acrescenta a 

irmã da informante:) Ganhou o Céu. 

 
VARIANTES: 21a. minha vida (variante emendada pela informante); 23a. Eu ta; 27a. Solidana; 

28a. qu'ò pé. 
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 D/115 Marques (1982) 213-214  
 

Versão de Tuizelo, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Lídia Antónia Cepeda, 59 anos, 28-8-1981. A informante é natural da vizinha aldeia de 

Nozedo de Cima, não se recordando se foi lá ou em Tuizelo (onde vive desde que casou) 

que aprendeu este romance. Recolhida por J.J. Dias Marques. 

 

(Versão nº 5) 

 

1. -  Aldina, ó Aldininha, queres ser minha namorada? 

2. O seu pai, des' que o soube, não lhe esperou por mais nada: 

3. mandou fazer uma torre das mais lindas, das mais altas, 

4. pra a menina Aldininha, Aldininha ser fechada.  

 

Parece que a pôs a bacalhau (...) Saiu a uma janela: 

 

5. - Ó meu irmão, se o sões, dai-m'uma gotinha d'água, 

6. se me sec'ò coração nesta vida e nesta i-alma! 

7. - Bem ta dav', ó minha irmã, dava-ta de boa mente, 

8. mas o ladrão do teu pai levou as chaves do nascente.  

 

Também le pediu à mãe. A mãe dicho-le como o irmão:  

 

9. - Bem ta dav', ó minha filha, dava-ta de boa mente, 

10. mas o ladrão do teu pai levou as chaves do nascente. 

 

Depois, viu o seu pai: 

 

11. – Ó meu pai, se o sões, dai-m'uma gotinha d'água, 

12. qu'eu já prometi a Deus de ser Sua namorada! 

 

Mas era de Deus qu'ela prometia, não era do pai, mas o pai, pelos vistos, 

compreendeu qu'era dele (...) Nós interp'tamos pra aí o mal, não é?, podia ser ser 

doutra maneira, agora nós... Ela queria dizer de Deus (...) mas ele entendeu (pra 

nós, não é?) qu'era do pai, mas ela não era do pai, não. 

[Ele, então,] mandou os criados, o primeiro que lá chegasse parece que casava 

co'ela. Quando lá chegaram, já estava morta, uma nascente d'água a correr ò pé dela 

(...) Ela morreu de sede. 

Ela não tinha água, não (...) Ela despois fez-le ver ò pai. Aquilo foi por milagre 

de Deus. 

 

VARIANTE: 4a. para a Aldininha. 

 

 

 D/116 Marques (1982) 214-215  

 

N/NOTA: Corrigimos de acordo com a revisão de J. J. Dias Marques ao texto impresso. 

 

Versão de Palheiros, c. de Murça, d .de Vila Real. 
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Aldina dos Anjos Lopes, 44 anos, 1-8-1982. Recolhida por Pere Ferré e Dias 

Marques. 

 

(Versão nº 6) 

 

1. - Albaninha, Albaninha, queres ser minha namorada? 

2. Eu de ouro te vestia e de prata te calçava. 

 

E ela disse-le que não. Depois é que o pai a encerrou na torre. 

 

3. Mandou fazer uma torre das mais altas que lá havia. 

 

E ou botavam-lhe comer por um buraco ou não lhe davam quase de comer. 

Ela vê a mãe e as irmãs: 

 

4. - Ó irmãs da minha i-alma, irmãs do meu coração, . / 

5. eu vos peço, por favor, que me desseis uma pinguinha d'água! 

 

Pedia à mãe, pedia às irmãs, e elas, co' medo, que ninguém la dava, co' medo 

ò pai. Ela, depois, que pediu ao pai: 

 

6. - Pai
 
da minha vida, pai do meu coração, 

7. eu lhe peço, por favor, 

 

que le desse una pinguinha d'água. Ela já estava assim desanimada 

co'a sede e co'a fome e ele é que l 'então arrespondeu, s’ela 

prometesse ser namorada dele, que le dave a i-água. E ela então: 

 

8. - Eu prometo a Deus do Céu de ser Sua namorada.  

 

Mas prometia a Deus do Céu, não era a ele, e ele, então, quando ouviu 

esta palavra, julgava que ela dizia que era pra ser namorada dele, é que ele: 

 

9. - Correi, criados e criadas, lovar água à Albaninha! 

10. O primeiro que lá chigar, terá a soldada dobrada,  

11. e o derradeiro que lá chigar, terá a cabeça cortada.  

 

Nessa altura, todos corriam, pra não ser nenhum o derradeiro, e, quando lá 

chigaram os criados, que estava ela morta num caixão já, muito bonito, 

assim com raminhos e assim, e parece que com uma fonte d'água à cabeceira. 

 
VARIANTE: 11a. o derradeiro (omite “e”). 

 

 

 D/117 Marques (1982) 215-216  

 

Versão de Gimonde, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Maria Miquelina Martins, 72 anos (em 1981), 27-8-1981 (repetida em 20-8-1982). 
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Recolhida por J.J. Dias Marques. Nota: A informante é irmã de Justina do Espírito 

Santo Martins (v. versão nº 4). 

 

(Versão nº 7) 

 

1. -  Delgada, ó Delgadinha da cintura delicada, 

2. bem podias, ó Delgada, ser minha namorada. 

3. - Não podia ser, ó meu pai, fazer a mãe malcasada. 

4. Levou-a pra uma torre, prà mais alta torre que havia,  

5. a comer lhe dava pesca e a bober água salgada. 

6. Delgada, com grande sede, à ventana se llegava. 

7. - Irmanas, que soides por certo, deia-m'uma pinga d'água! 

8. - Tira-te daí, maldita, tira-te daí, malvada; 

9. por causa de ti fazes a mãe malcasada! 

10. Delgada, com grande sede, à ventada se llegava. 

11. - Irmãos, que soides por certo, dai-m'uma pinguinha d'água! 

12. - Sim, ta dámos, ó irmã, se o pai não me matasse. 

13. Delgada, com grande sede, à ventana se llegava. 

14. Meu pai, que soides por certo, dai-m'uma pinguinha d'água! 

15. -Sim, ta dava, ó Delgada, se tu me cumprisses a palavra. 

16. - A vontade de Deus seja feita! 

 

A vontade de Deus! Ele entendeu qu'era a dele, mas era a de Deus! E ele atão 

mandou os criados a correr (pôs-lhe pena de vida) a levar-l'água, porque ela 

já estava na última. Um corria, outro corria, chegaram ambos ò par. E 

depois disseram os criados: 

 

17. -A Delgada morreu, mas não foi por falta d'água,  

18. à cabeceira dela havia uma fonte d'água sagrada. 

 

 
VARIANTES: 2a. Ó Delgadinha; 2b. ser a minha; 7a. Irmana; 7a. Irmãs; 7b. dai; 7b. dê; 

7b. pinguinha; 8. omite; 9. Sim, ta dámos, ó' irmã, se não fizesses a mãe malcasada; 11a. 

Ó irmão; 11a. Irmano; 11b. dá; 11b. pinga; 12a. dava; 12a. irmana; 12b. nos matasse; 14b. dê 

m'uma pinga; 15a. dou; 15b. se me cumpres; 17a. Um correu, outro correu; 18a. Delgada (omite 

“A”); 19. À cabeceira dela tinha uma fonte dela sagrada. 

 

 

 D/118 Marques (1982) 216-218  

 

N/NOTA: Corrigimos de acordo com a revisão de J. J. Dias Marques ao texto impresso. 

 

Versão de Rio de Onor, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Arcângela do Nascimento Ximeno, 81 anos. 26-8-1981. Recolhida por J.J. Dias 

Marques. 

 

(Versão nº 8)  

 

Um rei tinha três filhas. Uma era mais bonita qu'as outras e ele queria facer pouco 

daquela filha (chamava-se Delgadinha). E ele, depois, miteu-a numa sala. Nem le 
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dava de comer nem le dava de beber, nem lhe deixava dar de beber nem os criados, 

nem a mãe, nem os irmãos. 

Adepois, tanto tempo 'tev' alli, qu'ela, coitadinha, se morria c'a fome e co' a sede. E o 

cabrão do pai queria fazer pouco dela e ela não se deixava, porque podia [?] morrer 

naquela sala metida que não se deixou vencer do pai. Ela pedia à mãe que lhe desse 

de comer e de beber, e ela respondia-le que não le podia dar, qu'o homem qu'a 

matava. 

Adepois, sentia falar as su' irmãs, e ela saía a pedir que le dessem de beber e de 

comer: 

 

1. - Irmanas, que soides por cierto, daide-m'uma jarra de água! 

 

E elas diziam: 

 

2. - Não te la damos, porque nos mata pàpá. 

 

Pronto, até que, coitadinha, já nas horas da morte, foi qu'ela disse: 

 

3. Delgada, com gran sede, s'assomara a una ventana;  

4. vira sus irmanos por cierto jugando bolos de prata. 

5. - Irmanos, que soides por cierto, dade-m'uma jarra de água, 

6. qu'adepois dela beber, de Deus serei perdonada! 

 

E o cabrão do pai o qu'é que percebeu? Que dele seria enamorada! 

E depois já mandava os criados e as criadas acudir-le:  

 

7. - Correi, criados e criadas, a Delgadina dar água, 

8. unos com jarros de ouro e outros com jarros de prata!  

9. Por grande prixa que llegaram, Delgadina muerta estava. 

10. En los pés de Delgadina, nascia una fuente clara,  

11. e la cama de Delgadina d'anjitos estava cercada, 

12. e la cama de su rei padre de demónios acompanhada. 

 
VARIANTES: lb. dade-m'; 4b. buelos; 10b. nasceu; 11b. anjos estava 

acompanhada; 12b. demónios está cercada; 12b. estava cercada. 

NOTAS: De uma das vezes que, a meu pedido, a informante repetiu o romance, o 

v. 2 surgiu prosificado em: “E elas dixiam-le que não le podiam dar, que os [sic] 

matava o rei seu pai”. Ora o hemistíquio 2a. estaria silabicamente certo se, à semelhança 

da variante em prosa, fosse usado poder + dar: «Não te la podemos dar, porque nos mata 

pàpá», forma que, possivelmente, seria a inicial. 

É sempre pronunciado [x], à castelhana, o j das palavras “jarra” (lb. e 5b.), “jugando” 

(4b.), “jarros” (8 a. e b.) e “anjitos” b.), Na primeira parte (prosificada) do romance, o 

nome da heroína é inicialmente “Aldininha”, forma que, mais tarde, é corrigida para 

“Delgadinha”. 

 

 

 D/119 Ferré (1983) 22-23 [NRAM 390] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por NRAM 390.  

 

Versão da Serra d' Água, c. de Santana, Madeira.   
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Recitada por Iria Augusta de Freitas, 74 anos. Recolhida por Pere Ferré, em Novembro 

de 1982.  

 

1. Dona Aldina ( ... ) na sua sala dourada.  

2. - Bem puderas, dona Aldina, ser a minha namorada.  

3. - Não permita Deus do céu nem a Virgem consagrada, 

4. de ser eu a sua filha e a sua namorada.  

5. - Eu vou-te mandar prender naquela torre bem fechada;  

6. vou-te dar um pão por onça e um copo d' água salgada.  

7. Sete anos 'teve Aldina naquela torre bem fechada,  

8. 'o cabo dos sete anos dona Aldina solta estava.  

9. Foi-se logo a dona Aldina 'ò quarto onde o seu irmão estava. 

10. - Ó rico irmão da minha alma, valha-me co’ um copo d' água,  

11. qu' eu à fome não morria, mas à sede eu dou a alma.  

12. - Dona Aldina, água t' eu dera, água t' eu podia dar,  

13. mas se o nosso pai soubesse logo me mandava matar.  

14. Foi-se logo dona Aldina no quarto onde a sua mão estava.  

15. - Ó rica mãe da minha alma, dê-m’ um copinho d' água,  

16. qu' eu à fome não morria, mas à sede dou a alma.  

17. - Minha filha, água t' eu dera, água t' eu podia dar,  

18. mas s' o teu pai el-rei soubesse, logo me mandava matar.  

19. Por causa de ti, Aldina, sete anos mal casada.  

20. Foi-se logo dona Aldina ao quarto onde o seu pai estava.  

21. - Rico papai da minha alma, valha-me co’ um copo d' água,  

22. qu' eu à fome não morria e à sede dou a alma.  

23. - Correi ( ... ) correi, buscar água a dona Aldina,  

24. em garrafas de oiro em copos de prata fina  

25. e em garrafinhas de vidro p'ra refrescar Aldina  

26. e o primeiro que cá chegar uma tença ganhará!  

27. Quando a água cá chegou, dona Aldina morta estava  

28. com a fonte à cabeceira que Deus do céu lha minava  

29. e os anjinhos à roda dela, Nossa Senhora a amortalhava. 

30. Tinha uma carta na mão direita, uma carta bem cerrada,  

31. ai, o qu' a carta dizia, ai, o qu' a carta rezava:  

32. - Dona Aldina mais sua mãe no céu vai descansar  

33. e o seu pai p'r' o inferno p'ra toda a vida penar.  

34. - Vem-te cá, meu filho mais velho, pega-me neste reinado,  

35. qu' eu vou-me por esse mundo como um pobre desgarrado.  

36. - Fique-se, meu pai, não caminhe, pegue no vosso reinado,  

37. qu' esse pecado sem outro no céu será perdoado. 

 

 

 D/120 Fontes (1983a) 116  

 

Versão de Ribeira da Areia, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Recitado por Amélia Sequeira Ramalho, de 72 anos de idade, 20 de Julho de 1977. 

 

1. - Ó querido pai da minh'alma,  dai-m'uma gotinha d'água, 
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2. que eu tenho os meus bofes secos,  minha alma desconsolada, 

3. de comer o pão bolorento  e o peixe salgado 

4. […………….. ]  que o senhor pai me mandava. 

5. - Corram todos, corram todos,  vão à fonte buscar água; 

6. quem der água à princesinha fica rei de Portugal. 

7. Pedro, que era o mais esperto,  água le fora buscar, 

8. mas quando chegou  princesinha era finada. 

9. - Eu vou para o céu  c'o a minh'alma desconsolada 

10. e meu pai vai para o inferno co'a su'alma danada. 

 

 

 D/121 Fontes (1983a) 116-117  

 

Versão de Norte Grande, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Cantado por José Jacinto de Sousa, de 60 anos de idade, 19 de Julho de 1977. 

 

1. E um rei tinha três filhas  mais finas que a prata fina; 

2. namorou-se da mais moça  por ter o nome d'Aldina. 

3. - Ó Aldina da minh'alma,  dá-me uma gotinha d'água, 

4. qu'a minh'alma já traz sede  e a minha alma se apaga. 

5. Ia por ali abaixo  muito mais apaixonada 

6. e chegou a uma baranda  aonde a outra irmã 'tava. 

7. - Ó irmã da minh'alma,  dá-m' uma gotinha d'aua. 

8. E o papai jurou-m a vida  na ponta da sua espada. 

9. Ia por ali abaixo  e chegando a uma baranda 

10. e chegando uma baranda  aonda a outra irmã taba: 

11. - Ó minha irmã da minh'alma,  dá-m' uma gotinha d'aua, 

12. qu'a minh'alma já traz sede  e o mê coração se apaga. 

13. - Correm, moços, andem, moços,  vão à fonte buscar aua, 

14. neste pucarinho d'ouro  e trace d'ouro dourada. 

15. O primeiro que vinher  será rei de Portugale. 

16. - Ó meu paizinho da minh'alma,  nem já quero a voss'aua. 

17. A minh'alma está no céu, d‘uma rosa incarnada; 

18. a vossa está no inferno,  que o vós o tindes ganhado. 

 

 

 D/122 Fontes (1983a) 117-118  

 

Versão de Urzelina, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Recitado por Celeste Vitória das Dores, de 46 anos de idade. 7 de Agosto de 1977. 

 

1. Três filhas tinha o rei,   mais lindas do que à prata fina; 

2. namorou-se da mais moça  pelo nome ser Aldina. 

3. - Bem podia tu, Aldina,  seres minha dama um dia. 

4. - Pois as penas do inferno,  quem, meu pai, as passaria? 

5. - Pois as penas do inferno  por ti as passaria. 

6. Mandou-a botar numa torre  a comer pão e água, 

7. comer carne crua,  daquela mais serpilhada, 
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8. a comer pão bolorento,  a bober água salgada. 

9. Dali a quinze anos  o irmão por ali passava. 

10. - Ó meu irmão da minh'alma,  dá-me uma gotinha d'água, 

11. que o meu coração traz sede,   a minh'alma se apaga. 

12. - Ó minha irmã da minh'alma,  te posso dar água, 

13. que o papá jurou-m'a vida  na ponta da sua espada. 

14. - Ó minha irmã da minh'alma,  dá-me uma gotinha d'água, 

15. que o meu coração traz sede,   a minha alma se apaga. 

16. - Ó minha irmã da minh'alma,  eu não te posso dar água, 

17. que o papá jurou-me a vida na ponta da sua espada. 

18. Chegando a um quarto  dond'a sua mãe estava: 

19. - Ó minha mãe da minh'alma,  dá-me uma gotinha d'água, 

20. que o meu coração traz sede e a minha alma se apaga. 

21. - Vai-te daqui, filha, filha malfadada; 

22. por causa de ti, Aldina,  quinz'anos 'tou mal casada. 

23. Chegando a outro quarto  aonde o seu pai estava: 

24. - Ó meu pai da minh'alma,  dá-me na gotinha d'água, 

25. que o meu coração traz sede e a minha alma se apaga. 

26. - Correi, moços, correi, moços,  à fonte buscar água; 

27. aquele que cá chegar    será rei de Portugal. 

28. - Muito agradecido a sua água,  qu'o meu corpo está a morrer, 

29. e a minha alma está p'ra Deus  uma rosa encarnada. 

30. E a vossa 'tá no inferno.  [………………….] 

 

 

 D/123 Correia (1984) 293-294 [Correia (2003) 330-331] 

 

Versão de Quintanzinha de Mouratão, c. da Guarda, d. da Guarda. 

 

Recitada por Maria Joaquina, de 58 anos. Recolhida por Maria Leopoldina Esteves 

Leal, em 1 de Maio de 1979 (para a disciplina de Literatura Oral e Tradicional, 

Faculdade de Letras de Lisboa, orientada por João David Pinto-Correia – ano lectivo de 

1978-1979).[LOT – Ri nº 64 (1979)] 

 

1. - Aldininha, Aldininha,  quer(es) ser minha namorada? 

2. Eu douro te vestiria  e de prata te calçaria. 

3. O seu pai assim que o pôde   num mandou fazer mais nada. 

4. Mandou fazer uma torre   pr’Aldininha ser fechada (tch). 

5. Quanto mais alto subia,  mais a sede a apertava 

6. - Deus (ia)a salve, ó minha mãe  Deus le salve a sua alma, 

7. Em nome de Deus le peço  que me dê um jarro d’auga. 

8. - Por dar auga dava eu  filha da minha alma,  

9. Mas o pai logo jurou  na ponta daquela espada 

10. Quem desse auga a Aldininha  morria degolada. 

11. Quanto mais alto subia,  mais a sede a apertava. 

12. Avistou a sua mana mais nova  a coser numa almofada. 

13. - Deus te salve, ó minha mana  Deus te salve a tua alma. 

14. Em nome de Deus te peço  que me dês um jarro d’auga. 

15. - Por dar auga dava eu  irmã da minha alma,  

16. Mas o pai logo jurou  na ponta daquela espada 
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17. Quem desse auga a Aldininha  morria degolada. 

18. Quanto mais alto subia,  mais a sede a apertava. 

19. Avistou seu pai  no seu escritório assentado: 

20. - Deus o salve, ó meu pai  Deus le salve a sua alma, 

21. Em nome de Deus le peço  que me dê um jarro d’auga. 

22. - Vão criados e criadas  levar auga à Aldininha, 

23. O primeiro que cá chegar  terá uma prenda minha 

24. E o último que lá chegar  terá a cabeça cortada. 

25. Ó ele foi por Deus  ó por a Virgem Sagrada, 

26. Chigaram (tch) todos juntos  todos juntos à pancada. 

27. Aldininha já num quer auga à cabeceira da cama 

28. Tem que le trouxeram os anjos  por copos de prata fina. 

29. Aldininha já num quer auga à cabeceira da cama, 

30. A tem que la trogueram os anjos  por canos de prata vem. 

 

 

 D/124 Fontes (1984) 369-370 [Fontes I (1987) 463-464] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Fontes I (1987) 463-464 

                 Classificação de Fontes I: Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

 

Versão de Zava, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

Cantado por Amadeu dos Santos Brasileiro, de 80 anos de idade.  9 de Agosto 

de 1980 (26A543). 

 

1. Um pai tinha três filhas,  todas mais lindas que a prata, 

2. e a mais linda delas três  Silvaninha, minha amada.  

3. Mandou fazer uma torre  com as mais altas maravilhas 

4. e mandou-a meter nela  por trinta i-anos e um dia. 

5. Silvaninha entrou p'ra dentro  muito mais triste qu'estava, 

6. subiu à torre mais alta  só p'ra ver quem avistava. 

7. E avistou a sua mana mais velha  tribada (?) numa janela. 

8. - Deus te salve, ó minha mana,  Deus te salve a tua i-alma; 

9. seja por amor de Deus,  dá-me uma pinguinha d'água. 

10. - Eu a i-água não ta dou, minha mana muito honrada, 

11. que o papá jurou e disse  na ponta da sua espada:  

12. Quem der água à Silvaninha tem a cabeça cortada. 

13. Silvaninha entrou p'ra dentro  muito mais triste qu'estava, 

14. subiu à torre mais alta  só p'ra ver quem avistava.  

15. Avistou a sua mãe  na ponta duma varanda. 

16. - Deus te salve, ó minha mãe,  Deus le salve a sua i-alma; 

17. seja por amor de Deus,  dê-me uma pinguinha d'água.  

18. - Eu a i-água não ta dou,  minha filha muito honrada; 

19. e o papá jurou e disse  na ponta da sua espada: 

20. Quem der água à Silvaninha  tem a cabeça cortada.  

21. Silvaninha entrou p'ra dentro  muito mais triste qu'estava, 

22. assubiu à torre mais alta  só p'ra ver quem avistava. 

23. Avistou o seu papá  no jardim a passeare. 

24. - Deus o salve, á meu papá, Deus le salve a sua i-alma; 
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25. seja pol'amor de Deus,  dê-me ua pinguinha d'água. 

26. - Eu a i-água não ta dou,  minha filha bem perfeita; 

27. também tu não me destes  a tua mão direita. 

28. - Pegue lá a minha mão direita,  pegue a esquerda se a quere;  

29. eu só duro neste mundo  o tempo que Deus quisere.  

30. - Corram todos, cavalheiros,  a dar água à Silvaninha; 

31. o primeiro que lá chegar  levará uma prenda minha. 

32. O primeiro que lá chegou  encontrou-a já morta, 

33. arrodeada d'anjos  do centro até à porta. 

34. O segundo que lá chegou encontrou-a amortalhada,  

35. Nossa Senhora a vesti-la  e os anjos a acompanhá-la. 

 

 

 D/125 Marques/Silva (1984-1985) 113-114  
 

Versão de Granjal, c. de Sernancelhe, d. de Viseu.  

 

Inf. Albina Pinto e Alice..., ambas com 45 anos aprox. Col. Manuela Barros, Setembro 

de 1978, Granjal 2/1. 

 

1. Um pai que tinha três filhas,  todas lindas como a prata,  

2. e a mais linda delas todas,  Aldininha se chamava. 

3. Mandou fazer uma torre,  das mais altas que havia,  

4. pa lá meter Aldininha  sete anos e um dia. 

5. Chigou a uma janela,  das mais altas que lá tinha,  

6. e avistou sua mamã,  da sala para a cozinha.. 

7. - Ó mamã que Deus me deu,  dê-m' uma pinguinha d' água:  

8. a i-água alimenta a vida  e o coração e a i-alma. 

9. - Eu a i-água não te dou,  ó filha, eu bem ta dava;  

10. se o teu pai o soubesse,  teu pescoço me cortava. 

11. Chegou a outra janela,  mais alta que a torre tinha,  

12. e avistou a sua mana,  do quintal para a cozinha. 

13. - Ó mana que Deus me deu,  dê-m' uma pinguinha d'água;  

14. a i-água alimenta a vida  e o coração e a i-alma. 

15. - Eu a i-água não ta dou,  á mana, eu bem ta dava; 

16. s' o nosso papá soubesse, teu pescoço me cortava.  

17. Chigou a outra janela,  mais baixinha um bocadinho, 

18. e avistou o seu papá,  do quintal para o caminho. 

19. - Ó papá que Deus me deu,  dê-m' uma pinguinha d' água;  

20. a i-alma alimenta a vida  e o coração e a i-alma. 

21. Tome lá minha mão direita,  faça dela o que quisere,  

22. e agora vá-se gabar  que sou filha e mulher. 

23. Mandou criados e criadas  lubar água à Aldininha. 

24. - E a quem lá chigar primeiro  recebe uma prenda minha. 

25. Quando eles lá chigaram,  Aldininha estava morta, 

26. c' um reguinho d' água ao pé,  com sete anjinhos à porta. 

 

Variantes: 5b. que ela tinha; 24a. aquele que lá. 
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 D/126 Marques/Silva (1984-1985) 114  

 

Versão de Granjal, c. de Sernancelhe, d. de Viseu.  

 

Inf. Maria de Lurdes Pereira, 71 anos, e Alice..., 45 anos aprox. Col. Manuela Barros, 

Setembro de 1978, Granjal 5/2. 

 

1. Era um pai que tinha três filhas, todas três lindas cumo a prata,  

2. e a mais linda delas todas Valdevina se chamava. 

3. - Hoje aqui, ó Valdevina, hoje aqui há-des ser minha.  

4. - Isso não, ó meu papá, isso não, não pode ser. 

5. Tenho uma i-alma para dar a Deus, hei-de-la dar quando eu morrer.  

6. Mandou-le fazer um castelo, da mais alta maravilha, 

7. para meter Valdevina por dez anos e um dia. 

8. Valdevina subiu altas torres, só para ver s' avistava 

9. avistou a sua mana, numa cadeira 'assantada.  

10. - Eu te peço, minha mana, qui me dês um jarro d' água. 

11. - Eu a i-água, Baldebina, eu a i-água bem ta dava, 

12. mas o nosso pai jurou c' um revólver me mataba.  

13. Baldebina subiu altas torres, só para ver s' avistaba. 

14. Avistou o seu papá numa cadeira assentado. 

15. - Deus le salve, ó meu papá., Deus la salve a sua i-alma. 

16. Eu le peço, por amor de Deus, que me dê um jarro d' água. 

17. - Vamos subir, meus criados, vamos subir altas torres, 

18. levar água à Valdevina, qui morreu por seus amores. 

 

Eles ápois subiram todos e, quando chegaram lá, já a viram morta, já estava 

morta, e eles dixeram para ele: 

 

19. - Valdevina não quer água, porque Valdevina já morreu, 

20. o senhor……….  e ela vai para o Céu. 

 

       E ele foi para o Inferno. 

 
A informante de nome Alice recorda alguns versos, diferentes na sua versão: 

 

- Vão criados e criadas levar água à Valdevina,  

aquele que lá chegar primeiro terá uma prenda minha.  

Quando lá chegaram, Valdevina não quis água.  

Estava rodeada d' anjos desde o chão até à porta. 

 

 

 D/127 Marques/Silva (1984-1985) 115  

 

Versão de Escalhão, c. de Figueira de Castelo Rodrigo, d. da  Guarda. 

 

Inf. Maria da Conceição Patanas, 72 anos. Col. Manuela Barros e João Saramago, Julho 

de 1981, c. Escalhão 1/2. 

 

1. Era um rei que tinha três filhas, todas lindas cumo a prata; 

2. a mais nova delas todas Balbininha se chamava. 
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3. Foi ò quarto onde ela dormia, ò quarto donde ela estaba. 

4. - Daqui para diante hás-de ser a minha amada. 

5. - Isso não, não, ah meu pai, isso não, não pode ser. 

6. Quero dar a i-alma a Deus, quando estiber a morrer.  

7. Mandou fazer um convento das altas torres qu' habia, 

8. para meter a Balbina por dez anos e um dia, 

9. e o pão daba-le por onça e a i-água por medida 

10. e o bacalhau às arrobas pra le secar a bida.  

11. Subiu a uma ventana das altas torres qu' habia. 

12. Quem habia d' abistar? Uma irmã que ela tinha. 

13. - Ó mana da minha i-alma, ó mana da minha bida,  

14. dá-m' uma pinga d' água, 

15. qu' aqui se me seca o coração e a bida. 

16. - Eu te daba bem a i-água, ó triste, é triste de ti, coitada; 

17. mas, se m' el-rei nosso pai soubesse, até a cabeça me cortaba.  

18. Subiu a outra bentana das altas torres qu' habia. 

19. Quem habia d' abistar? Foi um irmão que ela tinha.  

20. - Ó irmão da minha i-alma, ó irmão da minha bida, 

21. aqui se me seca a i-alma e o coração e a bida.  

22. Dá-m' uma pinga d' água. 

23. - Eu te daba i-água, ó triste, ó triste de ti coitada, 

24. mas, s' o nosso pai soubesse, até a cabeça me cortaba. 

 

E depois ele, quando soube isto, o rei, quando soube, depois mandou: 

 

25. Corram todos, cabalheiros, a dar água à Balbininha. 

26. O primeiro que lá chigar recebe uma prenda minha. 

27. Quando eles lá chigaram, Balbininha estaba morta, 

28. estaba rodeada d' anjos do fundo até à porta. 

               (...) (...) 

 

 

 D/128 Marques/Silva (1984-1985) 115-116  

 

Santa Iria + Delgadinha 

 

N/NOTA: O editor não numera os versos enunciados pela segunda informante. 

 

Versão de Porto Mourisco, c. da Guarda, d. da Guarda. 

 

Inf. Maria dos Anjos, 60 anos aprox., e Alexandrina Maria, 55 anos. Cantava-se durante 

a ceifa. Col. Manuela Barros e João Saramago, Junho de 1979, c. Monteiros (Guarda) 

2/2. 

 

 

1. Estando Santa Irene à porta assentada, 

2. passa um passageiro, pediu-lhe pousada. 

3. - Se meu pai lhe der, está muito bem dada;  

4. deu-la a minha mãe, palabra mal dada. 

5. Mandou fazer um castelo, da mais alta torre que habia,  
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6. para meter Baldebina, por dez anos e um dia. 

7. - Corram todos os criados lubar água à Baldebina. 

8. O que lá chegar primeiro ganhará uma prenda minha! 

9. Baldebina não quer água qu' ela tem à cabeceira 

10. que lha trouxeram os anjos (...) 

 
Alexandrina Maria completa a versão dizendo: 

 

11.- Minha mãe da minha i-alma, dê-m' uma pinguinha d' água,  

12.que se me seca a bida e o coração e a i-alma 

 13.- Não te posso dar a i-água, minha filha bem hunrada,  

 14.qu' o teu papá o jurou na ponta da sua espada  

 15.quem desse água à Baldebina su cabeça le cortaba.  

16.Subiu prà janela mais alta, mais alta que a torre tinha;  

17.abistou o seu papá da janela da cozinha. 

18.- Ó papá da minha i-alma, dê-m' uma gotinha d' água,  

19.qu' aqui se me seca a bida e o coração e a i-alma. 

20.- Corram todos, meus criados, a dar água a Baldebina!  

21.O primeiro que lá chegar ganhará uma prenda minha!  

22.Baldebina não quer água, qu' ela à cabeceira a tinha,  

23.que la lebaram os anjos numa (...) 

 

 

 D/129 Marques/Silva (1984-1985) 116-117  

 

Versão de Pavia, c. Mora, d. de Évora. 

 

Cantado por Elisária Croca, 51 anos. Col. Joana Lopes Alves, Celeste Augusto e 

Gabriela Vitorino, Julho de 1981, c. Pavia 5/1. 

 

1. Quando o rei tinha três filhas, qual delas era a mais linda, 

2. a mais velha se chamava Senhora Dona Faustina. 

3. O seu pai a perseguia, para ver se ela o amava; 

4. lhe pediu sua mão direita e ela pra si foi negada. 

5. Mandou fazer uma torre toda de pedra calçada, 

6. para meter a Faustina sete anos degredada.  

7. Dava-lhe pão às onças, água de carne salgada. 

8. Ela s'biu à ventana, noutra mais alta qu' estava;  

9. avistou as suas manas, d' ouro e prata brilhavam. 

10. - Deus as salve, ó queridas manas, que Deus as quêra salvar.  

11. Eu lhes peço, queridas manas, que me dêiam um copo d'água. 

12. - Querida mana da minha alma, como te posso dar água,  

13. se o pai nos prometeu, com o bico da sua espada, 

14. quem desse água à Faustina teria a cabeça cortada ? 

15. Ela desceu à ventana, muito triste, apaixonada. 

16. - á não sou quem era dantes, sou uma pobre desenterrada!  

17. Ela subiu à ventana, outra mais alta qu' estava;  

18. avistou a sua mãe, passeava na sua sala. 

19. - Deus a salve, ó querida mãe, que Deus a quêra salvar.  

20. Eu lhe peço, querida mãe, que me dê um copo d'água. 
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21. - Querida filha da minha alma, como te posso dar água,  

22. se o pai nos prometeu, com o bico da sua ispada, 

23. quem desse água à Faustina teria a cabeça cortada ? 

24. Ela desceu a ventana, muito triste, apaixonada. 

25. - Já não sou quem era dantes, sou uma pobre desenterrada!  

26. Ela subiu a ventana, outra mais alta qu' estava,  

27. e avistou o seu pai, passeava com sua espada. 

28. - Deus o salve, ó querido pai, que Deus o quêra salvar. 

29. Eu lhe peço, querido pai, que me dê um copo d' água.  

30. - Querida filha da minha alma, como te posso dar água, 

31. s' eu pedi tua mão dirêita e ela pra mim foi negada ? 

32. - Aqui tem minha mão dirêita e a esquerda tãobem, se quer. 

33. Quando acabou de falar, caiu morta para o lado. 

34. - Corram já os jarros d' água, corram homens e mulheres! 

35. Quem não der água à Faustina terá a cabeça cortada! 

 
Nota: 8a. «ventana». A propósito deste termo, diz a informante: «Eu nem sei o que é uma 

ventana. Será uma torre ?». 

 

 

 D/130 Marques/ Silva (1984-1985) 117-118  

 

Versão de Mosteiros, Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores. 

 

Cantado por Maria José Almeida Ferreira, 50 anos aprox. Col. Celeste Augusto, 

Manuela Barros e Gabriela Vitorino, Maio de 1981, Mosteiros 12/1. 

 

1. - Selibana, se quisesses, eras tu a minha amada, 

2. de ouro andavas vestida, de prata andavas calçada. 

3. - Isto não, ó papai, não, é coisa que eu não farei,  

4. entregar corpo e alma à desgraça eu não farei! 

5. Selibana foi pra baixo, muito triste e apaixonada,  

6. encontrou as suas manas a bordarem almofadas. 

7. - Queridas manas, que eu vez' hoje, i-eu vos peço por minha alma, 

8. que ê vos peço por minha alma que me deis um copo d' água!  

9. - Selibana, não dou água, Selibana, não dou nada, 

10. que o papai me jurou, na ponta da sua ispada,  

11. quem desse água à Selibana i-a cabeça decipava. 

12. Selibana, foi pra baixo, muito triste apaixonada, 

13. encontrou os seus manos a jogar à padeirada. 

14. - Queridos manos que eu vez' hoje, eu vos peço por minha alma, 

15. que ê vos peço por minha alma que me dêis um copo d' água!  

16. - Selibana, não dou água, Selibana, não dou nada, 

17. que o papai nos jurou, na ponta da sua ispada, 

18. quem desse água à Selibana i-a cabeça decipava. 

19. Selibana foi pra baixo, muito triste e apaixonada, 

20. encontrou a sua mãe no sê jardim assentada. 

21. - Querida mãe, que eu vez' hoje, que é vos peço por minha alma,  

22. que ê vos peço por minha alma que me deis um copo d' água! 

23. - Selibana, não dou água, Selibana, não dou nada, 
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24. que o papai me jurou, na ponta da sua ispada, 

25. quem desse água à Selibana i-a cabeça decipava. 

             (...)                  (...) 

 
Variantes: 5a. Selimana; 7b. minha alma [sic]; 8b. e 22b. me dês. 

Nota: 13b. «padeirada» será, provavelmente, alteração de «espadeirada». 

 

 

 D/131 Marques/Silva (1984-1985) 118-119 

 

Versão de Rabo de Peixe, Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, Açores. 

 

Inf. Eugénia Gouveia, 61 anos. Col. Manuela Barros, Maio de 1981, Rabo de Peixe 6/2. 

 

1. - Adelina, se tu quisesses, eras minha namorada,  

2. de ouro andavas vestida, prata fina te calçava. 

3. - Isto é que nunca, é, meu pai, é coisa que eu nunca faço, 

4. que a minha alma é pra Deus não é pra dar à Diabo!  

5. Mandou fazer umas torres, das mais altas que havia, 

6. pra fechar a Adelina sete anos mais um dia.  

7. Ela mal que ouviu isto, logo foi dizer à mãe. 

8. - Ó filha, viste o vestido da primeira com'nhão.  

9. Foi-s' imbora a Adelina, muito triste, apaixonada, 

10. e encontrou os seus manos a jogar à patelada. 

11. - Queridos manos que sois meus, que a morte já está cerrada, 

12. pelo santo amor de Deus, dai-me um jarrinho d' água! 

13. - A Adelina não dou água, à Adelina não dou nada,  

14. que o papai logo te jurou, na ponta da sua ispada. 

15. Fo'-s' imbora a Adelina, muito triste, apaixonada,  

16. e encontrou as suas manas todas elas a bordar. 

17. - Queridas manas que sois minhas, que a morte já está cerarda,  

18. pelo santo amor de Deus, dai-me um jarrinho d' água! 

19. - À Adelina não dou água, à Adelina não dou nada, 

20. que o papai logo te jurou, na ponta da sua ispada.  

21. Fo'-s' imbora a Adelina, muito triste, apaixonada,  

22. e encontrou a sua mãe no seu jardim assentada. 

23. - Querida mãe que sois minha, que a morte já está cerrada,  

24. pelo santo amor de Deus, dai-me um jarrinho d' água! 

25. A Adelina não dou água, à Adelina não dou nada,  

26. que o maldito do tê pai 'té água tem fechada. 

27. Fo'-s' imbora a Adelina, muito triste, apaixonada.  

28. Encontrou aqueles anjos. 

29. - Queridos anjos que sois meus, dai-me um jarrinho d' água,  

30. que o maldito de mê pai que até i-água tem fechada. 

31. A mãe correu logo prà cozinha a chamar pelas criadas:  

32. - Criadas minhas a levar água à minha filha! 

33. Aquela que lá chigare recebe uma prenda minha.  

34. E aquela que lá chegou e a água lh' ofereceu: 

35. - A Adelina não quer água, que a Adelina já morreu!  

36. Os céus fecharam-se de luto e a terra estremeceu. 
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37. A Adelina não quer água, que a Adelina já morreu! 

 
Nota: 10b. «pàtelada», termo não dicionarizado, significará, muito provavelmente, o mesmo que 

«patela» (espécie de jogo da malha). 

 

 

 D/132 Mourinho (1984) 154-155 
 

Versão S. Pedro da Silva, c. Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Dito pela Tia Piedade Esteves. 1977.  

 

SILVANITA 

 

1. - Silvanita, Silvanita,  Silvanita, minha filha!  

2. Bem puderas Silvanita,  brincar comigo um dia!  

3. - Sim brincava ó meu pai,  oh quanto eu brincaria!  

4. Mas as penas do inferno  quem é que as sofriria?!... 

5. - Temos um Padre Santo em Roma,  que tudo perdoaria; 

6. Mas se él não perdoasse,  Silvana o sofriria. 

7. Mandou-a encastelar,  donde altas torres habia,  

8. davam-le a comer por onças   e a beber por medida.  

9. Assomou-se a uma jenela,  a uma jenela mui alta,  

10. viu estar a sua mãe  lavando ouro e prata. 

11. - Minha mãe, se o sois,   também o sereis na alma,  

12. por Aquél que 'stá na Cruz,  dai-me uma pinguinha d'auga!  

13. - Tir-te daí, perra traidora,  tir-te daí perra danada,  

14. que pela tua formosura,  fazes-me a mim malcasada!  

15. Assomou-se a outra jenela,  a outra jenela mui alta,  

16. viu estar a seu pai,  jogando o jogo das cartas.  

17. - Meu pai, se o sois,  também o sereis na (i) alma,  

18. por aguél que 'stá na Cruz,  dai-me uma pinguinha d'auga!...  

19. - Si ta dera ó Silbana,  se cumpriras coa palabra!  

20. - A palabra 'stá cumprida,  trazei-me ua jarra d'água!...  

21. - Correi, correi, meus criados, [……………..] 

22. Q' o redadeiro (1) q'lá chegar  morre na ponte de uma spada! 

23. O primeiro que lá chegou,  encontrou-a amortalhada, 

24. E tinha à sua cabeceira,  uma fonte de áuga clara. 

25. Quem na tinha amortalhado, foi a Birgem Sagrada. 

 
(1) – “Redadeiro” adjectivo mirandês igual a “derradeiro”, “último”. 

“O Romanceiro Português”de Leite de Vasconcelos transcreve para cima de meia centenas de 

D. Silvana. Esta é bastante diferente. 

 

 

 D/133 Bento (1985) 97-98  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Leça, c. de Matosinhos, d. do Porto. 
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1. - Aldininha quer's ser minha, quer's ser minha namorada?  

2. Eu só de oiro te vestia e de prata te calçava. 

3. O pai da Aldininha soube que a Aldininha namorava, 

4. mandou fazer  uma torre pra Aldininha estar fechada. 

5. Sete dias, sete noites, sem comer nem beber nada  

6. e ao fim das sete noites já a sede lhe apertava. 

7. Virou-se pra uma janela, mais alta que a torre tinha,  

8. de onde viu a mamã dela na varanda sentadinha. 

9. - Ó mamã que Deus me deu, pela sua boa-sorte, 

10. dê-me uma pinguinha d'água, serei sua até à morte. 

11. -  Eu dava-te,  ó  fi lha minha,  que a mim nada me custava,  

12. mas se o teu pai soubesse, 'té a cabeça me cortava! 

13. Virou-se pra outra janela, mais alta que a torre tinha, 

14. de onde viu a mana dela à janela da cozinha. 

15. - Ó mana que Deus me deu, pela tua boa-sorte, 

16. dá-me uma pinguinha d'água, serei tua até à morte. 

17. -  Eu dava-te,  ó  mana minha,  que a mim nada me custava,  

18. mas se o nosso pai soubesse, 'té a cabeça me cortava! 

19. Virou-se pra outra janela, mais alta que a torre tinha,  

20. de onde viu o papá dela na varanda da cozinha. 

21. Ó papá que Deus me deu, pela sua boa-sorte, 

22. dê-me uma pinguinha d'água, serei sua até à morte. 

23. - Eu dava-te, ó filha minha, que a mim nada me custava,  

24. mas, vê lá, se alguém soubesse, 'té a cabeça me cortava. 

25. Venham todos cavalheiros, dar água à Aldininha; 

26. o que lá chegar primeiro, casará co'a filha minha. 

27. O primeiro a lá  chegar foi o rei dos estudantes,  

28. abraçou-se à Aldininha, morreram naquele instante. 

 

 

 D/134 Campos/Almeida Fernandes/R. Pereira (1985) 125-128  

 

Versão de Ucanha, c. de Tarouca, d. de Viseu. 

 

Maria Ester Rebelo, 78 anos. 

 

1. - Aldininha, Aldininha, queres ser minha namorada?  

2. Quem de ouro a bestia e de prata [e] a calçaba? 

3. [E] o pai assim que soube disso p ô s - s e  l o g o  a  p i n s a r ,  

4. Mandou fazer uma torre p`rà Aldininha lá fechar. 

5. oito dias que lá ‘stebe,  sem comer nem buber nada. 

6. Mas ò fim dos oito dias,  a sede já l’apertava. 

7. Subiu a uma janela,só p´ra ber quem abistaba. 

8. Abistou a sua irmã que no jardim passeaba. 

9. - Ó irmã que Deus me deu(e), ó irmã da minha alma, 

10. Por amor de Deus te peço, que me dês um jarro d'água. 

11. - Daba, daba, irmã minha, daba-a de boa bontade.  

12. Mas o rigor do nosso pai(e) a cabeça me cortaba. 

13. Subiu a outra janela, qu' essa torre mesmo tinha,  

14. Abistou a sua mãe num almofada assentadinha. 
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15. - Minha mãe, que Deus me deu(e), minha mãe da minha alma,  

16. Por amor de Deus le peço, que me dê um jarro d'água. 

17. - Daba, daba, filha minha, daba-a de boa bontade.  

18. Mas o rigor do teu pai(e) a cabeça me cortaba. 

19. Subiu a outra janela, só p'ra ber quem abistaba.  

20. E abistou o seu pai  que no jardim passeaba. 

21. - Ó  meu pai, que Deus me'deu, ó meu pai da minha alma,  

22. Por amor de Deus le peço, que me lebe um jarro d' água.  

23. - Correi, ó soldados todos à água p’rá Aldininha. 

24. Aquele que chegar primeiro casará com filha minha. 

25. Aquele que chegou primeiro foi o rei dos porstestantes. 

26. Aldininha caiu p'rà lado, logo mesmo nesse instante. 

 

 

 D/135 Dinis (1986) 366-367  

 

Versão do c. de Paços de Ferreira, d. do Porto. 

 

(1950) 

 

ALDININHA 

 

1. - Aldininha, Aldininha, queres ser minha namorada? 

2. Eu de oiro te vestia e de prata te calçava. 

3. - Não quero vestido de oiro que outro tenho de cetim; 

4. o meu calçado é de prata, não há ninguém como a mim. 

5. O seu pai ouvindo isto não quis saber de mais nada … 

6. Mandou fazer uma torre pr’a aldininha estar fechada. 

7. Castigou-a oito dias sem comer nem beber nada, 

8. e ao fim dos oito dias já a sede lhe apertava. 

9. Assubiu a uma janela que aquela torre tinha; 

10. donde lá viu sua mana muito bem assentadinha. 

11. - Ó mana, ó minha mana, dá-me água, uma pinguinha … 

12. O coração só me arde, o coração com a alminha. 

13. -Dava, dava mana minha, dava de boa vontade; 

14. por via do nosso pai, quer-me o pescoço cortar… 

15. Assubiu a outra janela que aquela torre tinha; 

16. onde lá viu sua mãe muito bem arrumadinha. 

17. - Ó minha mãe, ó mãe minha, dai-me água, uma pinguinha, 

18. que me arde o coração, o coração e minh’alminha. 

19. - Dava, dava, minha filha, dava de boa vontade, 

20. mas por via de vosso pai que me corta a liberdade? 

21. Assubiu a outra janela que aquela torre tinha; 

22. Donde lá viu seu pai a escrever uma cartinha. 

23. - Ó meu pai que Deus me deu, dai-me uma pinguinha d’água; 

24. o coração se me arde, coração cheio de mágua. 

25. - Correi todos cavaleios, a dar água à Aldinha; 

26. o primeiro que chegar casará co’a filha minha. 

27. O primeiro que chegou foi o conde professor. 
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28. Aldininha cai em terra, cheia de paixão e dor. 

29. E quando seu pai chegou, alvoroçou-se o coração: 

30. caiu no meio do chão e negro como um carvão. 

 

 

 D/136 Dinis (1986) 367  

 

Versão do c. de Paços de Ferreira, d. do Porto. 

 

1. O seu pai ouvindo isto, e que ela namorava, 

2. mando fazer uma torre p'ra Aldininha estar cerrada. 

3. Aldininha ficou presa na maior torre que tinha;  

4. Donde via pai e mãe, na varanda da cozinha. 

5. - Ó mamã que Deus me deu, esta minha infeliz sorte, 

6. Dê-me uma pinguinha d'água, serei sua até à morte. 

7. - Dava, dava, ó minha filha, Isso a mim não me custava;  

8. Mas teu pai jurou matar-me com a ponta de uma espada. 

9. - Ó meu pai que Deus me deu, esta tão infeliz sorte, 

10. Dê-me uma pinguinha d'água serei sua até à morte. 

11. Agora o pai de Aldininha acudiu, quem tal diria...  

12. Dos criados, o primeiro com a filha casaria. 

 

 

 D/137 Guerreiro/Machado Guerreiro (1986) 76-79 [Galhoz (1987) 380-384]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Galhoz (1987) 380-384. Mantemos a disposição gráfica 

por melhor se adequar à presença do estribilho entre versos curtos. 

 

Versão de Vale de Alhinhos, f. de São Teotónio, c. de Odemira, d. de Beja. 

 

Cantado por Maria Oliveira, 65 anos. Ano de recolha: 1975. Narradora: Maria Emília 

Guerreiro. Colector: António Machado Guerreiro. 

 

FRAGMENTO DO ROMANCE DE D. SILVANA (polias.)  

       ..................... 

A E oh, valha-me Deus.  

1. Havia de estar ençarrada  

A. Oh, valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada.  

2. Sete anos e um dia  

A Oh, valha-me Deus. 

3. Não vê sol nem luz do dia.  

AI Valha-me Deus 

C E a Virgem Maria.  

4. Ao cabo dos sete anos  

A Oh, valha-me Deus. 

5. Silvana à janela s' assomava;  

AI Oh, valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

6. Estava a ver as suas manazinhas 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

385 

 

A Oh, valha-me Deus. 

7. Com didal d' oiro cosiam:  

AI Oh, valha-me Deus 

C E a Virgem Maria. 

8. - Deus as salve, ó manas minhas,  

A Oh, valha-me Deus. 

9. Manazinhas da minh' alma,  

AI Valha-me Deus 

B E a Virgem Sagrada. 

10. Peço pelo Deus do Céu  

A Oh, valha-me Deus. 

11. Me dêem uma pinguinha d'água.  

AI Valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada.  

12. - Cala-te lá, mana minha,  

A Oh, valha-me Deus. 

13. Manazinha mal criada,  

AI Valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada.  

14. Fizesses o gosto ò pai  

A E oh, valha-me Deus. 

15. Se querias estar regalada. 

AI Valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada.  

16. Arrecolheu-se a Silvana,  

A Oh, valha-me Deus. 

17. Munto triste, amagoada. 

AI Valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

18. Noutro dia, às mesmas horas,  

A Oh, valha-me Deus. 

19. Silvana à jenela s' assomava.  

AI Valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

20. 'Tava a ver a sua mãezinha  

A Oh, valha-me Deus. 

21. Escolhendo a prata do ouro: 

AI Oh, valha-me Deus                             | 

B Da Virgem Sagrada.                          | 

22. - Deus a salve, ó minha mãezinha,    |  (1)     

A Oh, valha-me Deus:                             | 

23. Ó maãzinha da minh' alma,             | 

AI Valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada.  

24. Peço pelo Deus do Céu  

A Oh, valha-me Deus. 

25. Que me dê uma pinguinha d' água;  

      AI Valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

26. Que eu à fome e eu à sede  
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A E oh, valha-me Deus. 

27. Se me está partindo a alma,  

AI Valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

28. - Cala-te lá, filha minha,  

A Oh, valha-me Deus. 

29. Filha minha mal criada,  

AI  Valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

30. Inda tens a tua mãe viva.  

A Oh, valha-me Deus. 

31. Dela fazes enteada.  

AI Oh, valha-me Deus  

B Da Virgem Sagrada. 

32. Arrecolheu  a Silvana,  

A Oh, valha-me Deus. 

33. Muito triste, amagoada;  

AI Valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

34. No outro dia, às mesmas horas,  

A Oh, valha-me Deus. 

35. Silvana à jenela s' assomava;  

AI Oh, valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

36. 'Tava a ver o sé paizinho  

A Oh, valha-me Deus. 

37.  Jogando o jogo das cartas: 

AI Oh, valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

38. - Deus o salve, ó meu paizinho,  

A Valha-me Deus. 

39.  Meu paizinho da minh' alma,  

AI Valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada 

40.  Peço pelo Deus do  Céu  

A Oh, valha-me Deus. 

41. Que me dê uma pinguinha d'água. 

AI Valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada.  

42. Desta hora pró fituro  

A Oh, valha-me Deus.  

43.  Sarei sua namorada.  

AI Valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada.  

44. - Alto, alto, meus criados,  

A Oh, valha-me Deus. 

45.  Esses que estão a meu mandado:  

AI Oh, valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

46. Vão levar água à Silvana,  
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A Valha-me Deus. 

47.  Pelo jarro que há dourado.  

AI Oh, valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

48. Esse último que lá chegári  

A Oh, valha-me Deus. 

49. Tem a morte, é degolado.  

A I Oh, valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

50. Quondo o primêro lá chegou  

A Oh, valha-me Deus. 

51. Já Silvana definava. 

AI Oh valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

52. Quondo o tercêro lá chegou,  

A Oh, valha-me Deus 

53.  A Nossa Senhora a amortalhava  

A I Oh, valha-me Deus. 

B Da Virgem Sagrada. 

54. Quondo o sigundo lá chigou,  

A Oh, valha-me Deus. 

55.  Os anjos pró Céu a levavam.  

AI Oh, valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

5. A alma das manas fica ardendo  

A Oh, valha-me Deus. 

57. E a mãe fica quémada;  

AI Oh, valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

58. E a do pai fica requemada,    

A Oh, valha-me Deus. 

59.  E a Silvana pró Céu a levavam. 

AI Oh, valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

60. Ia muito bem acompanhada  

A Oh, valha-me Deus. 

61.  E os anjinhos a elevavam.  

AI Oh, valha-me Deus 

B Da Virgem Sagrada. 

 
 (1) A narradora bisa estes versos. 

 

 

 D/138 Cortes-Rodrigues (1987) 333-334  
 

N/NOTA: Classificação de Cortes-Rodrigues (1987): Silvana (Ciclo da Mulher 

Perseguida) 

                   

Versão da Ilha de Santa Maria, Açores. 
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D. BRANCA 

 

1. Um rei que tinha três filhas,  todas três mui bem tratava  

2. A mais moça delas todas  D. Branca se chamava. 

3. - Filha minha, Dona Branca,  serás minha namorada. 

4. - Ai, quem comete uma filha,  salvação não esperava.  

5. - Fechem-me já D. Branca  naquela sala fechada; 

6. Se ela pedir de comer,  dêem-lhe carne salgada;  

7. Se ela pedir de beber,  dêem-lhe o que ela destilar.  

8. Chegou-se ao sétimo dia  a janela do quintal, 

9. Donde viu as suas manas  no balcão a passear. 

10. - Deus vos salve, minhas manas,  dêem-me cá um jarro de água  

11. Que eu à fome e à sede morro  com securas da minh'alma.  

12. - Cal'-te daí, D. Branca,  D. Branca malfadada, 

13. Por causa de ti, D. Branca,  vive a mãe tão mal casada.  

14. D. Branca virou p'ra dentro  com seus olhos de chorar,  

15. Tanto chorou D. Branca  que a sua saia alagava. 

16. Chegou-se no outro dia  à janela do quintal, 

17. Donde viu sua mãe, rainha,  no balcão a passear. 

18. - Deus vos salve, Mãe-Rainha,  dai-me cá um jarro de água  

19. Que eu fome e à sede morro  com securas da minh'alma. 

20. -  Cal'-te daí, D. Branca,  D. Branca malfadada, 

21. Por causa de ti, D. Branca,  vivo eu tão mal casada.  

22. Chegou-se no outro dia  à janela do quintal, 

23. Donde viu seu pai, o rei,  no balcão a passear. 

24. - Deus vos salve, meu pai-rei,  dai-me cá um jarro de água  

25. Que eu à fome e à sede morro  com securas da minh'alma.  

26. - Vão dar água à D. Branca,  que ela me pediu agora  

27. Nanja por copo de oiro,  nem também copo de prata, 

28. Seja por copo de vidro,  que lhe refresque aquela alma.  

29. Quando a aia lá chegou  D. Branca não bebia; 

30. Tinha na mão uma carta  e nessa carta dizia: 

31. «D. Branca está no céu  de corpo e alma também; 

32. Seu pai anda pelo mundo,  sua alma no inferno tem.» 

 

 

 D/139 Cortes-Rodrigues (1987) 335-336 

 

N/NOTA: Classificação de Cortes-Rodrigues (1987): Silvana (Ciclo da Mulher 

Perseguida) 

                  

Versão da Ilha de S. Miguel, Açores. 

 

VERSO DO REI BRANCO 

 

1. Rei Branco tinha três filhas  mais alvas do que a prata fina; 

2. A mais linda delas todas  chamava-se D. Aldina. 

3. - D. Aldina, D. Aldina,  D. Aldina da minh'alma, 

4. Tu queres ser a minha filha  e a minha namorada? 

5. - Isto não manda Deus do céu  nem a Virgem Consagrada 
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6. Que eu seja a vossa filha  e a vossa namorada.  

7. Mandou fazer altas torres  de pedra fina lagrada 

8. Para meter D. Aldina  sete anos lá fechada,  

9. A comer a carne crua e a beber água salgada.  

10. Lá ao fim dos sete anos, D. Aldina foi soltada,  

11. Subiu a umas torres  onde sua mãe morava. 

12. - Adeus, minha rica mãe,  tão querida, tão amada, 

13. Dá-me uma gotinha de água  que aqui se fina a minh'alma. 

14. - Vai-te embora, D. Aldina,  D. Aldina desgraçada, 

15. Se teu pai aqui estivesse  sete vidas te tirava. 

16. Foi-se D. Aldina embora  como pobre desgraçada  

17. Onde foi ter a umas torres,  onde suas manas moravam. 

18. - Adeus, minhas ricas manas,  tão queridas, tão amadas,  

19. Dai-me uma gotinha de água  que aqui se fina a minh'alma.  

20. -Vai-te embora, D. Aldina,  vai-te por essa estrada,  

21. Por causa de ti, Aldina,  nossa mãe está descasada.  

22. Foi-se embora D. Aldina  como pobre desgraçada, 

23. Onde foi ter a umas torres  onde seu pai lá morava.  

24. - Adeus, meu querido pai,  tão querido, tão amado,  

25. Dai-me uma gotinha de água  que aqui se fina a minh'alma.  

26. - Corram, corram cavaleiros,  a D. Aldina buscar água.  

27. Cavaleiros a correrem  e a D. Aldina a finar-se. 

28. - Recorda, querida filha,  recorda, dá-me uma fala! 

29. - Meu pai, eu vou para o céu,  como o Virgem Consagrada 

30. E meu pai para o inferno  com a alma condenada. 

 

 

 D/140 Ferré (1987) 75-76  

 

Versão de Monsanto, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco.  

 

Recitada por Hermínia Soares, 68 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 17/10/1983. 

 

1. - Adelina, queres ser minha, queres ser minha namorada?   

2. Eu de ouro te vestia e de prata te calçava. 

3. - Isso não, ó meu pai, […………………..]  

4. não quero fazer a minha mãe mal-casada. 

5. Mandou subir p'ra um convento dos mais altos que ali estava.  

6. Só lhe davam pão por onças e sardinha salgada. 

7. Subiu a uma ventana das mais altas que o rei dava, 

8. onde viu a sua irmã […………………….]  

9. - Ó irmã que Deus me deu mais a Virgem Consagrada,  

10. dessa água que aí tendes dai-me uma pinguinha de água. 

11. - Dava, dava, mana, dava, se o papá não ralhasse;  

12. quem der água a Adelina tem a cabeça cortada  

13. Subiu a uma ventana das mais altas que o rei dava  

14. onde viu sua mãe [……………………..]  

15. - Ó mamã que Deus me deu e a Virgem Consagrada,  

16. dessa bilha que aí tem dê-me uma pinguinha de água. 

17. - Vai-te daí, toutenegro, toutenegro entontada, 
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18. há sete anos, com hoje, que me fazes mal-casada. 

19. Subiu a outra ventana, das mais altas que o rei dava,  

20. onde viu o seu papá a jogar com o rei de espadas. 

21. - Ó papá que Deus me deu e a Virgem Consagrada,  

22. dessa bilha que aí tem dê-me uma pinguinha de água, 

23. que eu de hoje por diante serei sua namorada.  

24. - Altos, altos, meus criados, [ …………………] 

25. quem der água a Adelina ganhará uma coroa minha. 

 

 

 D/141 Ferré (1987) 76-77  

 

Versão de Malpica do Tejo, c. de Castelo Branco, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Alice Cabrita, 53 anos. Recolhida por José António Falcão e Pere Ferré, no 

dia 18/2/1985. 

 

1. - Sulivana, Sulivana, Sulivana, minha amada, 

2. bem puderas, Sulivana, seres a minha namorada.  

3. - Ser a sua namorada é coisa que Deus não quer, 

4. que eu nasci para sua filha, não para sua mulher.  

5. Mandou fazer uma torre das mais altas que havia, 

6. para meter Sulivana sete anos e um dia, 

7. aonde não visse ninguém nem tão-pouco a luz ao dia.  

8. Sulivana vem cá abaixo, muito triste, apaixonada, 

9. onde viu estar os seus manos no jogo da padeirada. 

10. - Ó manos, que sendes manos, numa hora tão sagrada, 

11. dai-me um candeeiro aceso e também um jarro de água. 

12. - Dava-te água, ó minha mana, dava-te água isso é que eu dava, 

13. nosso pai fez uma jura na ponta da sua espada: 

14. quem desse água à Sulivana a cabeça lhe cortava. 

15. Sulivana mais abaixo, muito triste, apaixonada, 

16. onde viu estar as suas manas a bordar numa almofada. 

17. - Ó manas, que sendes manas, numa hora tão sagrada, 

18. dai-me um candeeiro aceso e também um jarro de água. 

19. - Dava-te água, ó minha mana, dava-te água isso é que eu dava,  

20. nosso pai fez uma jura na ponta da sua espada: 

21. quem desse água à Sulivana e a cabeça lhe cortava. 

22. Sulivana mais abaixo, muito triste, apaixonada, 

23. onde viu estar sua mãe no seu jardim assentada. 

24. - Ó mãe, que é minha mãe, numa hora tão sagrada, 

25. dê-me um candeeiro aceso e também um jarro de água. 

26. -Dava-te água, ó minha filha, dava-te água isso é que eu dava,  

27. o vosso pai é tão maroto até a água tem fechada 

28. e há sete anos, vai para oito, que me fazes mal-casada. 

29. Sulivana mais abaixo, muito triste, apaixonada, 

30. onde viu estar o seu pai encostado à sua espada. 

31. - Ó pai, que é o meu pai, numa hora tão sagrada, 

32. dê-me um candeeiro aceso e também um jarro de água. 

33. - Dava-te água, ó minha filha, mas assim não ta dou, não,  
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34. que eu pedi-te a mão direita e tu me dissestes que não. 

35. - Tome a minha mão direita e a esquerda, se a quiser,  

36. já se pode ir a gabar que eu que sou sua mulher. 

37. - Corram todos os meus criados a dar água a Sulivanazinha,  

38. aquele que lá chegar primeiro recebe uma prenda minha.  

39. Sulivana não quer água, Sulivana já está morta, 

40. com um tanque de água aos pés e os anjos do céu em volta. 

 

 

 D/142 Ferré (1987a) 61-62  

 

Versão de Figueira de Castelo Rodrigo, c. de Figueira de Castelo Rodrigo, d. da Guarda.  

 

Cantada por Maria Joaquina Condenso, 58 anos. Recolhida por José António Falcão e 

Pere Ferré, no dia 19/2/1985. 

 

1. - Ó Faustina, ó Faustina, ó Faustina, filha minha,  

2. bem podias tu, Faustina, falar comigo sozinha. 

3. - Falava, meu pai, falava, falava que eu bem podia,  

4. mas as penas do inferno passava-as eu só num dia. 

5. Mandou fazer um convento mais alto que a luz do dia,   

6. para meter a Faustininha por dez anos e um dia. 

7. Dava-lhe o pão por onça e a água por medida, 

8. e o bacalhau às arrobas para lhe secar alma e vida. 

9. Assomou a uma janela que naquele convento tinha,  

10. quem havia de avistar? Uma irmã que tanto queria. 

11. - Irmã que agora és minha, já a hora é chegada, 

12. te peço por amor de Deus alcança-me um jarro de água. 

13. - Eu a água bem ta dava, a água bem ta daria,   

14. mas o pai deixou escrito na ponta da sua espada, 

15. quem desse água à Faustininha a cabeça lhe cortava.  

16. Assomou a uma janela que naquele convento tinha, 

17. quem havia de avistar? Uma mãe que tanto queria. 

18. - Minha mãe que agora é minha, já a hora é chegada, 

19. lhe peço por amor de Deus, alcance-me um jarro de água.  

20. - Eu a água não ta dou, ó minha filha malvada, 

21. já um ano, vai em dois, que me fazes mal-casada. 

22. Assomou a uma janela das mais cercantes que tinha, 

23. quem havia de avistar? O pai que tanto lhe queria.  

24. - Ó meu pai que agora é meu, já a hora é chegada, 

25. lhe peço por amor de Deus, alcance-me um jarro de água,  

26. que daqui para o futuro serei sempre sua amada. 

27. - Ala, ala, meus criados, a dar água à Faustininha, 

28. o primeiro que lá chegar receberá uma prenda minha. 

29. O primeiro que lá chegou, Faustininha estava morta,  

30. estava rodeada de anjos desde o cimo até à porta. 

31. - A Faustininha não quer água, não quer água, não quer nada, 

32. a alma dela está no céu e a do pai já está queimada.  

33. Duas bicas a correr e um tanque dela clara,  

34. Nossa Senhora a vesti-la e os anjos a alumiá-la. 
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 D/143 Ferré (1987a) 62-63  

 

Versão de Figueira de Castelo Rodrigo, c. de Figueira de Castelo Rodrigo, d. da Guarda.  

 

Cantada por Sofia Soares Cruz, 54 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 19/2/1985. 

 

1. - Ó Faustina, ó Faustina, ó Faustina, ó filha minha,   

2. bem podias tu, Faustina, falar sozinha comigo. 

3. - Podia, meu pai, podia, podia que eu bem o sei, 

4. mas as penas do inferno, meu pai, quem mas passaria? 

5. - As penas do inferno passava-as só eu num dia. 

6. Mandou fazer urna torre mais alta que a luz do dia, 

7. para lá meter a Faustina dez anos e um dia.  

8. Bacalhau era às arrobas, a água por medida, 

9. e o pão por onça, para lhe secar alma e vida. 

10. Pôs-se na janela mais baixa que aquela torre tinha, 

11. de lá avistou seu irmão a entrar para a cozinha. 

12. - Querido irmão que agora és meu, já a hora é chegada, 

13. por amor de Deus te peço que me dês um copo de água.  

14. - Eu a água não ta dava, à mana do coração, 

15. que o pai deixou escrito na ponta da sua espada, 

16. quem desse água à Faustina que a cabeça lhe cortava. 

17. Pôs-se na janela mais alta que aquela torre tinha,  

18. de lá avistou sua mãe a limpar a prata fina. 

19. - Querida mãe que agora és minha, já a hora é chegada,  

20. por amor de Deus lhe peço que me dê um copo d'água. 

21. - Eu a água não ta dou, minha filha malvada, 

22. há um ano, vai em dois, que me fazes mal-casada. 

23. Pôs-se na janela mais baixa que aquela torre tinha,  

24. de lá avistou seu pai a comer na prata fina. 

25. - Querido pai que agora é meu, já a hora é chegada,  

26. por amor de Deus lhe peço que me dê um copo d'água, 

27. que daqui para o futuro serei sempre sua amada. 

28. - Ala, ala, meus criados, a dar água à Faustininha, 

29. aquele que lá chegar primeiro recebe uma prenda minha.  

30. Aquele que lá chegou primeiro encontrou-a amortalhada, 

31. Nossa Senhora a vesti-la e os anjos a acompanhá-la.  

32. - A Faustina não quer água, tem-na lá à cabeceira, 

33. uma bica dela a correr, um tanque dela clara. 

34. A alma dela está no céu e a do pai está nos infernos. 

 

 

 D/144 Ferré (1987a) 63-64  

 

Versão de Figueira de Castelo Rodrigo, c. de Figueira de Castelo Rodrigo, d. da Guarda.  

 

Cantada por Maria Amélia Ferreira Lourenço, 50 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 

19/2/1985. 

 

1. - Ó Faustina, ó Faustina, ó Faustina, filha minha,  
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2. bem puderas tu, Faustina, falares comigo um dia. 

3. - Falava, meu pai, falava, falava que eu bem podia,  

4. mas as penas do inferno, meu pai, quem as passaria? 

5. - Mas as penas do inferno passava-as só eu num dia,  

6. bem puderas tu, Faustina, falar comigo sozinha. 

7. Mandou fazer uma torre mais alta que a luz do dia,  

8. para lá meter a Faustina dez anos e um dia. 

9. Só lhe dava pão por onça e água por medida, 

10. e o bacalhau às arrobas para lhe secar alma e vida. 

11. Pôs-se na janela mais alta que aquela torre tinha,  

12. de lá avistou sua mãe a limpar a prata fina. 

13. - Querida mãe que agora é minha, já a hora é chegada,  

14. por amor de Deus lhe peço que me dê um copo d'água. 

15. - Eu a água não ta dou, minha filha malvada, 

16. há um ano, vai em dois, que me fazes mal-casada. 

17. Pôs-se na janela mais alta que aquela torre tinha, 

18. de lá avistou seu irmão à entrada da cozinha. 

19. - Querido irmão que agora és meu, já a hora é chegada,  

20. por amor de Deus te peço que me dês um copo d'água. 

21. - Eu a água bem ta dava, ó mana do coração, 

22. mas o pai deixou escrito na ponta da sua espada, 

23. quem desse água à Faustina a cabeça lhe cortava.  

24. Pôs-se na janela mais alta que aquela torre tinha,  

25. de lá avistou o seu pai a comer na prata fina. 

26. - Querido pai que agora é meu, já a hora é chegada,  

27. por amor de Deus lhe peço que me dê um copo de água. 

28. - Eu a água não ta dou, minha filha malvada, 

29. pedi-te a tua mão direita, tu disseste que não ma davas. 

30. - Tome lá a minha mão, faça dela o que quiser, 

31. já se pode ir gabar que já sou sua mulher. 

32. - Ala, ala, meus criados, a levar água à Faustina, 

33. o primeiro a lá chegar recebe uma prenda minha. 

34. - A Faustina não quer água, tem-na lá à cabeceira, 

35. duas bicas a correr e um tanque dela clara, 

36. Nossa Senhora a vesti-la e os anjos a acompanhá-la. 

 

 

 D/145 Ferré (1987a) 64-65  

 

Versão de Prados, c. de Celorico da Beira, d. da Guarda. 

 

Cantada por um grupo de mulheres. Recolhida por José António Falcão e Pere Ferré na 

Rapa (concelho de Celorico da Beira), no dia 21/2/1985. 

 

1. - Aldininha, queres ser minha, queres ser minha namorada? 

2. Eu de ouro te vestia e de prata te calçava. 

3. Seu pai assim qu'o soube não quis saber de mais nada,  

4. mandou fazer uma torre p'r'à Aldininha ser fechada. 

5. Esteve lá sete dias dentro sem comer nem beber nada; 

6. lá ao fim de sete dias, fome e sede lhe apertava. 
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7. Foi p'r'à janela mais alta, mais alta qu'a torre tinha,  

8. avistou a sua mãe à janela da cozinha. 

9. - Deus te salve, ó minha mãe, Deus lhe salve a sua alma,  

10. pelo amor de Deus lhe peço que me dê um copo de água. 

11. - Dava, dava, ó minha filha, que não me custava nada  

12. e o papá logo jurou na ponta da sua espada: 

13. quem desse água à Aldininha de morrer dumagalada.  

14. Foi p'r'à janela mais alta, mais alta qu'a torre tinha,  

15. avistou a sua irmã da janela da cozinha. 

16. - Deus te salve, ó minha irmã, Deus te salve a tua alma, 

17. pelo amor de Deus te eu peço que me dês um copo de água.  

18. - Dava, dava, ó minha irmã, que não me custava nada 

19. e o papá logo jurou na ponta da sua espada: 

20. quem desse água a Aldininha morrer dumagulada. 

21. Foi p'ra uma janela mais alta, mais alta que a torre tinha,  

22. avistou o seu papá na janela da cozinha. 

23. - Deus te salve, ó meu papá, Deus le salve a sua alma, 

24. pelo amor de Deus lhe eu peço que me dê um copo de água.  

25. Foram criados e criadas levar água à Aldininha. 

26. - O primeiro a lá chegar recebe uma prenda minha.  

27. E o primeiro que lá chegou, já Aldininha estava morta,  

28. 'tava rodeada de anjos da janela até à porta; 

29. Aldininha não quer água, lá a tem à cabeceira, 

30. estava rodeada de anjos e a Virgem à dianteira. 

31. Aldininha não quer água, não quer água não quer nada,  

32. a alma dela está no céu e a do pai já está queimada. 

 

 

 D/146 Fontes I (1987) 445-446  

 

N / N O T A :  C l a s s i f i c a ç ã o  d e  F o n t e s :  SILVANA (Í-A) - Silvana (í-a) + 

Delgadinha (á-a).  

 

Versão de Baçal, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Cremilde Augusta Alves, de 77 anos de idade. 19 de Julho de 1980 

(6B406). 
 

1. - Silvana, ó Silvana,  Silvana, ó Silvaninha; 

2. contigo, ó Silvana,  eu brincara um dia. 

3. Brincaria, meu paizinho,  meu pai, quem não brincaria, 

4. mas as penas do inferno,  meu pai, quem nas sentiria? 

5.  - Há um Padre Santo em Roma que tudo perdoaria.  

6. - Mas as penas do inferno  Silvaninha as sentiria. 

7.  Mandou fazer um castelo posto na maravilha,  

8. para meter a Silvana  dez anos e um dia. 

9. A comida é por onças,  a i-água nunca a bebia. 

10. Chegou-se a uma janela,  janela donde avistava; 

11. viu estar o seu paizinho  jogando o jogo das cartas. 

12. - Por Deus te peço, ó meu paizinho,  por Deus e pela tua i -alma;  

13. venho pelo mando de Deus, que me deias um copo d 'água.  
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14. - Tira-te daí, Silvana,  Silvana e má criada; 

15. pedi-te a tua mão direita, disseste que ma não davas. 

16. - Darei-le agora a esquerda,  porque a esquerda não vale nada; 

17. se valesse alguma coisa,  decerto que la não dava. 

18. Chegou-se a outra janela,  janela donde avistava; 

19. viu estar as suas maninhas  cosendo em seda lavrada. 

20. - Por Deus te peço, minhas maninhas,  por Deus e por vossa i-alma, 

21. [……………………]  que me deias um copo d'água. 

22. - Daríamos-ta nós, Silvana,  Silvana da nossa i-alma, 

23. mas o teu pai tem-me-la jurado   na ponta da sua i-arma. 

24. - Correi, correi, estudantes,  a levar água à Silvaninha; 

25. o primeiro que lá chegar,  darei-le uma prenda minha. 

 

Quando lá chegaram, estava morta com uma fonte d'água à cabeceira. 

 

 

 D/147 Fontes I (1987) 446-447  

 

N / N O T A :  C l a s s i f i c a ç ã o  d e  F o n t e s : Silvana (í-a) + Delgadinha (á-a) 

 

Versão de S. Pedro da Silva , c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Recitado por Mariana da Piedade Esteves, de 93 anos de idade. 28 de Julho de 

1980 (13B+068). 

 

1. - Silvanita, minha filha, 

2. bem me puderas tu, Silvanita, brincar comigo um dia. 

3. Sim, brincara, ó meu pai,  oh quanto eu brincaria, 

4. mas as penas do inferno  quem é que as sofriria? 

5. - Temos um Padre Santo em Roma  que tudo perdoaria.  

6. - Mas se ele não perdoasse  Silvaninha sofriria. 

7. Mandou-a encastelare  dond'altas torres havia 

8. e dava-l'a comer por onças e a beber por medida. 

9. Assomou-se a uma jinela,  a uma jinela mui alta; 

10. vira estar a sua mãe lavando ouro e prata. 

11. - Minha mãe, se o sois,  tam'ém o sois na i-alma; 

12. por aquele que está na cruz,  dá-me ua pinguinha d'água. 

13. - Tire-te daí, perra traidora,  tire-te daí, perra danada, 

14. que pela tua formosura  fazes-me a mim mal casada.  

15. Assomou-se a outra jinela,  a outra jinela mui alta; 

16. vira estar o seu pai  jogando o jogo da espada. 

17. - Meu pai, se o sois,  tam'ém o sois na i-alma; 

18. por aquele qu'está na cruz,  dai-me ua pinguinha d'água. 

19. - Sim, ta dera, ó Silvana,  se cumprires co'a palavra. 

20. - A palavra está cumprida,  trazei-me ua jarra d'água. 

21. - Correi, correi, meus criados,  [……….…………..]  

22. que o derradeiro que lá chegar  morre na ponta duma espada. 

23. O primeiro que lá chegou  encontrou-a 'mortalhada.  

24. Tinha quem a 'mortalhasse,  foi a Virgem sagrada, 

25. e tinha à sua cabeceira  uma fonte d'água clara. 
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 D/148 Fontes I (1987) 447-448  

 

N / N O T A :  C l a s s i f i c a ç ã o  d e  F o n t e s : Silvana (í-a) + Delgadinha (á-a). 

 

Versão de Avelanoso, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Cantado (vv. 1-10) e recitado por Aurora Celeste Campos, de 73 anos de idade. 31 de 

Julho de 1980 (18A+011). 

 

1. - Delgadinha, Delgadinha, Delgadinha, minha amada;  

2. queres tu, ó Delgadinha,  comigo brincar um dia? 

3. - Brincar, ó meu pai, brincar,  por brincar eu não seria; 

4. mas as penas do inferno, meu pai,  quem nas sofreria?  

5. Há o Padre Santo em Roma  que tudo perdoaria. 

6. - E s'ele não no perdoasse  Silvana o sofriria. 

7. Mandou fazer urn castelo  mais alto que a maravilha 

8. para meter a Silvana, a Silvana, a sua filha. 

9. Para meter a Silvana set'anos e mais um dia. 

10. Bacalhau era às arrobas,  a i-água nunca a veria. 

11. A Silvana subiu outro castelo  mais alto que a maravilha, 

12. donde avistou suas irmãs  bordando umas almofadas. 

13. - Ó irmãs da minha vida, dai-me uma pinguinha d'água.  

14. - Bem ta daria eu, Delgadinha da minh'alma, 

15. mas o pai nos tem jurado  na ponta da sua espada: 

16. Quem desse água à Silvaninha  tem crime de mão cortada. 

 

Ò depois Silvana subiu. (Senhora: Ó depois é que subiu outro). Subiu mais al... 

ainda mais alto, e ò depois adonde encontrou seus irmãos: 

 

17. - Ó irmãos da minha vida,  dai-me ua pinguinha d'água. 

18. - Bem ta daria eu,  Delgadinha da minha alma,  

19. mas o pai nos tem jurado  na ponta da sua espada: 

20. Quem desse água à Silvaninha  tem crime de mão cortada.  

21. Silvana subiu, subiu,  donde avistou sua mãe. 

22. - Ó minha mãe da minha vida,  dê-me a pinguinha d'água.  

23. Bem ta daria eu,  sua fera, sua traidora; 

24. por vias de ti tem andado  o meu casamento fora. 

25. Há três anos, vai p'ra quatro,  que me fazes mal casada. 

 

Ò depois dizia... (Senhora: Ó depois subiu outro.) Ó depois subiu mais alto, 

aonde avistou o seu pai: 

 

26.  - Ó meu pai da minha vida,  dai -me a pinguinha.   

27. - Bem ta daria eu, Silvaninha da minh'alma; 

28. pedi-te a tua mão direita, nem a esquerda me quiseste dare. 

29. Aqui tem meu pai a direita e a esquerda se a precisare. 

30. - Correi, cavaleiros, correi com vasos d'ouro e de prata, 

31. levar água à Silvaninha,  que já está quase a finar. 

32. Foram a abrir o castelo,  avistaram-na amortalhada  

33. com uma fonte à borda dela e a Virgem sagrada.  
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Variantes: 9-11 Com a ajuda duma vizinha. —  27a t. daremos nós. 32-33 

Ditados pela vizinha. 

 

 

 D/149 Fontes I (1987) 448-449  

 

N/NOTA: Classificação de Fontes: Silvana (í-a) + Delgadinha (á-a) 

 

Versão de Macedo de Peso, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

 Recitado por Perpétua dos Prazeres Alves, de 55 anos de idade. Peso (c. de 

Mogadouro), 8 de Agosto de 1980 (25B498). 
 

1. - Faustina, ó Faustininha,  Faustininha, minha filha; 

2. bem podias, Faustininha,  brincar comigo um dia. 

3. - Eu pelo brincar, brincava,  ó papá da minha vida, 

4. mas as penas do inferno  hemo-las penar um dia. 

5. - As penas do inferno   eu por ti as penaria. 

6. Já que desque comigo não brincas,  à sede te mataria. 

7. Mandarei fazer uma torre  mais alta que às maravilhas 

8. para lá mandar meter Faustininha, sua filha. 

9. Mandava-le o pão por onças e a i-água por medida 

10. e o bacalhau às arrobas  para secar a Faustininha. 

11. Ela foi para o andar do meio  e assomou-se a uma janela; 

12. avistou os seus irmãozinhos falando c'uma donzela. 

13. - Ó meus queridos, ó meus irmãos,  dai-me ua pinguinha d'água,  

14. oh qu'assim se me seca a vida  e o coração e a i-alma. 

15. - Nós a i-água bem ta dávamos,  mas o pai disse e jurava:  

16. Quem desse água à Faustininha  tinha crime de mão cortada.  

17. Ela foi para o andar do cimo  e assomou-se a uma janela; 

18. lá avistou o seu paizinho  falando c'ua donzela. 

19. - Ó meu querido, ó meu papá,  dê-me uma pinguinha d'água,  

20. oh qu'assim se me seca a vida  e o coração e a alma, 

21. e daqui para o futuro serei sua namorada. 

22. Correram manos e criados  a dar água à Faustininha. 

23. Quando lá chegaram acharam-na amortalhada, 

24. Nossa Senhora a vesti-la  e mil anjos a acompanhá-la 

25. e ao seu lado direito uma fonte d'água clara. 

 

 

 D/150 Fontes I (1987) 449-450  

 

N/NOTA: Classificação de Fontes: DELGADINHA (Á-A) + Delgadinha (á-a) + 

Silvana (í-a). 

 

Versão de Gimonde , c. de Bragança, d. de Bragança. 

Recitado por Albertina de Lourdes Vaqueiro, de 36 anos de idade. 20 de Julho de 

1980 (AA+023). 
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1. Juliana, Juliana!  Juliana:  - Ó papá? 

2. - Queres tu, ó Juliana,  ser a minha namorada? 

3. Isso não, ó meu papá,  é coisa que Deus não quere, 

4. que eu sou a sua filha,  não sou a sua mulhere. 

5. Mandou fazer na torre  das mais altas que havia  

6. p'ra meter a Juliana  set'anos e mais um dia. 

7. Passou por lá seus criados  no jardim a passeare. 

8. - Criados, se vós sois meus,  dais-me um bocadinho d'água. 

9. - Não dou água à Juliana,  não dou água nem dou nada, 

10. que o seu pai fez ua jura  na ponta da sua espada:  

11. Quem desse água à Juliana  tinha a cabeça cortada. 

12. Passaram suas irmãs no jardim a passeare. 

13. - Irmãs do coração,  dai-me um bocadinho d'água. 

14. - Não dou água à Juliana,  não dou água nem dou nada;  

15. o maroto do papá  até a água tem fechada. 

16. Passou por ali o pai  no jardim a passeare. 

17. - Paizinho, se tu és meu,  dá-me um bocadinho d'água. 

18. Chamou pelos seus criados, que fossem a correr 

19. a dar água à Juliana; estava a acabar de morrer. 

 

Um anjo le falou: 

 

20. - Juliana não quer água, Juliana não quer nada;  

21. tem à sua cabeceira ua fonte dela clara. 

22. A i-alma dela está no céu e a do pai está condenada 
 

Variante: 22a A. i-arma. 

 

 

 D/151 Fontes I (1987) 450-451  

 

N/NOTA: Classificação de Fontes: Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

 

Versão de Guadramil , c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Mariana Preto, de cerca de 75 anos de idade. 18 de Julho de 1980 

(5A+025). 

 

1. Solidana, Solidana, tu és minha namorada. 

2. - Isso não, ó meu papai, é coisa que Deus não quere;  

3. eu sou a sua filhinha, não sou a sua mulhere. 

4. Mandou fazer uma torre das mais altas que havia  

5. para meter a Solidana oito anos e um dia. 

6. Passou por ali um irmão,  andava a passeare. 

7. - Ó irmão, por seres meu,  tua i-alma está sagrada; 

8. peço-te por favor  que me dês uma pinga d'água. 

9. - Não dou água, não dou água,  não dou água nem dou nada, 

10. que o ladrão de meu pai  até a água nos tem fechada. 

11. Passou por ali uma irmã  que a passear andava. 

12. Ó diz-me tu, irmã,  que a tua i-alma está sagrada; 

13. peço-te por favor  que me dês uma pinga d'água. 
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14. Não dou água, não dou água,  não dou água nem dou nada,  

15. qu'o ladrão de meu pai  até a água tem fechada. 

 

Passou por ali seu pai. 

 

16. - Peço-le, ó meu pai, qu'a sua i-alma está sagrada; 

17. peço-le por favor  que me dê um copo d'água. 

18. - Não dou água, não dou água, nem dou nada. 

19. Dou-te um copo d'água  se me dás a tua mão. 

 

 Dou-te a i-água se me dás a tua mão direita. Diz: 

 

20. - Dou-le a minha mão direita e a esquerda se a quer; 

21. peço-le por favor,  qu'eu sou a sua mulhere. 

22. Mandara os seus criados  à Solidana dar água. 

23. - O que mais à pressa chegar,  minha coroa tem ganhada, 

24. e o que mais demorar,  sua cabeça será cortada. 

25. Os criados, como novos,  […………………] 

26. reparavam-se uns para os outros,  e os outros esperavam. 

27. Ao chegar à cama da Solidana,  dela nascia uma fonte d'água. 

28. - Solidana tem morto,  mas não com sede d'água,  

29. porque à cabeceira de Solidana  nasce uma fonte d'água. 

30. A cama de Solidana d'anjos está acompanhada; 

31. a de seu pai, no inferno,  dos demónios está cercada. 

 

Variantes: 15a q. meu. — 19a Se não... Sagrada... Não te dou água... Dás-me a tua... — 

23a Correr... — 24a  q. chegar. 

 

 

 D/152 Fontes I (1987) 451-452  

 

N/NOTA: Classificação de Fontes: Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

 

Versão de Labiados, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por José Manuel Pais, de 24 anos de idade. 20 de Julho de 1980 

(88324). 

 

1. - Aldininha, á Aldininha,  queres ser minha namorada? 

2. Eu com ouro te vestia  e com prata te calçava. 

3. - Cale-se lá, ó meu pai,  isso não pode ser; 

4. eu sou a sua filha  e não sou sua mulher. 

5. O pai, assim que o soube,  que Aldininha namorava,  

6. mandou fazer uma torre  p'ra Aldininha ter fechada. 

7. Esteve lá uns oito dias  sem comer nem beber nada 

8. e ao fim dos oito dias   já a sede lh'apertava. 

9. Subiu-se a uma janela,  à mais alta que a torre tinha, 

10. e avistou a sua irmã  na varanda da cozinha. 

11. - Ó irmã da minha vida  ò da minha infeliz sorte,  

12. trazes-m'uma pinguinha d'água,  serei tua até à morte. 
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13. - Dava, dava, mana minha,  a mim pouco me custava;  

14. o papá deixou escrito  que o pescoço me cortava. 

15. Subiu-se a outra janela,  à mais alta que a torre tinha;   

16. avistou a sua mãe a bordar em prata fina. 

17. - Ó mãe da minha vida  ó da minha infeliz sorte, 

18. trazes-me uma pinguinha d'água,  serei sua até à morte. 

19. Dava, dava, filha minha,  a mim pouco me custava; 

20. o papá deixou escrito  que o pescoço nos cortava. 

21. Subiu-se a outra janela,  à mais alta que a torre tinha; 

22. avistou o seu irmão  na janela da cozinha. 

23. - Ó irmão da minha vida  ou da minha infeliz sorte,  

24. trazes-m'ua pinguinha d'água,  serei tua até à morte. 

25. - Dava, dava, mana minha,  a mim pouco me custava;  

26. o papá deixou escrito  que o pescoço me cortava. 

27. Mandou todos os caixeiros  levar água a Aldininha 

28. e o primeiro a lá chegar  casaria com Aldininha. 

29. O primeiro a lá chegar  foi o caixeiro viajante; 

30. ao dar água a Aldininha  ela morreu num instante. 

 

Variantes: 4a e. não s. — 17b o. mãe. 

 

 

 D/153 Fontes I (1987) 452-453  

 

Versão de Quintas do Vilar, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Cantado por César Augusto Bessa, de 77 anos de idade. 26 de Julho de 1980 

(11B367). 

 

1. Delgada, ó Delgadinha,  ó Delgadinha, ó Delgada;  

2. ainda só tinha doze i-anos,  já seu pai a namorava.  

3. Mandou fazer uma torre  para meter a Delgada: 

4. A comida que l'ele dava  era sardinha salgada; 

5. a bebida que l'ele dava  era a i-água da pescada. 

6. Ela subiu a janela  mais alta do que onde estava, 

7. avistou uma mana sua  numa escada assentada. 

8. - Ó mana, ó mana minha,  mana da minha i-alma, 

9. por amor de Deus te peço  que me dês um copo d'água. 

10. - Ó mana, ó mana minha,  mana da minha i-alma, 

11. [………………..]   como t'eu hei-de dar a i-água  

12. se tem o meu pai a vida  na ponta da sua espada? 

13. Subiu a outra janela mais alta que onde estava, 

14. avistou outra mana sua  numa escada sentada. 

15. - Ó mana, ó mana minha, ó mana da minha alma, 

16. pelo amor de Deus te peço que me dês um copo d'água. 

17. - Como t'eu hei-de dar a i-água, ó mana da minha i-alma?  

18. Tem o meu pai a vida  na ponta da sua espada. 

       …………………….  ……………………….. 

19. …………………….  Morreu a Delgada 

20. com um copo d'água à cabeceira que sabia que regalava. 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

401 

 

 

Variantes: 6a/b Repete o v. 3. - 12a  a. espada. -18a o. teu p. - 18b s. i-arma. 

 

 

 D/154 Fontes I (1987) 454  

 

N/NOTA: Classificação de Fontes: Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

Inclui notação musical, que omitimos 

 

Versão de Varge , c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Cantado por Maria Teresa de Almeida, de 17 anos de idade, com Virgínia da 

Conceição Almeida, de 21 anos, e Maria de Fátima Fernandes, de 15 anos. 17 

de Julho de 1980 (2A511). 

 

1. Era um rei, tinha três filhas,  todas belas como prata; 

2. a mais nova delas todas  Teresinha se chamava. 

3. Quando o seu papá soube  que Teresinha namorava  

4. mandou fazer uma torre  para ela estar fechada.  

5. Sete dias, sete noites,  Teresinha sem comer nada. 

6. Subiu à janela mais alta,  à mais alta que a torre tinha,  

7. onde viu a sua mamã  à baranda da cozinha. 

8. - Ó mamã que Deus me deu,  oh que tão infeliz sorte; 

9.  dê-me uma pinguinha d'água,  serei sua até à morte.   

10.- Minha filha,  dava-t 'água, nada disso m'importava;  

11. o ladrão do teu papá  jurou na ponta da espada.  

12. Sete dias, sete noites,  Teresinha sem comer nada. 

13. Subiu à janela mais alta,  à mais alta que a torre tinha, 

14. onde viu o seu papá  a brincar com princesinha. 

15. - Ó papá que Deus me deu,  oh que tão infeliz sorte;  

16. dê-me uma pinguinha d'água,  serei sua até à morte. 

17. - Correi, correi, cavaleiros,  a dar água à Teresinha; 

18. o primeiro que lá chegare  casará com filha minha. 

19. O primeiro que lá chegou,   já Teresinha estava morta, 

20. Nosso Senhor a vesti-la  com os anjinhos à sua volta.   

21. A alma da Teresinha está no céu a descansare  

22. e o ladrão do teu papá  está no inferno a queimar. 

 

 

 D/155 Fontes I (1987) 455  

 

N/NOTA: Classificação de Fontes: Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

 

Versão de Alvaredos, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Cândida Fernandes, de 45 anos de idade. 17 de Agosto de 

1980 (33B354). 

 

1.  - Aurindinha, Aurindinha, queres  ser minha namorada?  

2. Eu do ouro te vestia  e de prata te calçava. 
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3.  -  Eu não  posso ,  meu papá,   ser  a  sua  namorada;  

4.  não quero que a mamã  seja uma senhora mal casada.  

5. O pai, desque isto ouviu, uma torre manda fazer, 

6. p'ra fechar a Aurindinha nove dias sem beber. 

7. Subiu-se a uma janela  qu'ainda era bem acima,  

8. avistou a sua mãe sentada,  bem sentadinha. 

9.  - Minha mãe que Deus me deu, deia -m'um copinho d'água,  

10. que se seca este corpo,  este corpo, esta alma. 

11. - Dava, dava, minha filha,  dava-te de boa mente; 

12. o ladrão do teu papá  levou as chaves do nascente. 

13. Subiu a outra janela  qu'ainda era mais p'ra cima, 

14. avistou o seu papá passeando no jardim. 

15. -  Ó papá que Deus me deu, deia -m'um copinho d 'água,  

16. que eu f iz  uma promessa a Deus ser  a  sua namorada.  

17. -  Ó criados e criadas  levai água a Aurindinha; 

18. o primeiro que chegar terá uma prenda minha.  

19. Mas quando chegaram estava morta, amortalhada, 

20. c'uma pia d'água aos pés, não lhe precisava nada. 

 

 

 D/156 Fontes I (1987) 455-456  

 

N / N O T A :  C l a s s i f i c a ç ã o  d e  F o n t e s :  Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

 

Versão de Cerdedo , c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Angelina Alves, de 76 anos de idade. 15 de Agosto de 1980 

(32B+103). 

 

1. - Aldinha, ó Aldininha, filha do conde de Montalbar,  

2. […………….....] se quereis ser minha namorada, 

3. vestidinha andarás de prata,  d'ouro andarás calçada. 

4. Seu pai, que aquilo ouviu,  não espera mais nada; 

5. mandou fazer ua torre  p'r'à Aldinha ser fechada  

6. oito dias e oito noites  sem comer nem beber nada. 

7. Ao cabo de oito dias tinha a sede muito apertada. 

8. Subiu-se a uma varanda  mais alta que a torre tinha, 

9. viu estar a sua irmã  muito bem assentadinha. 

10. - Ua irmã que Deus me deu,  traz-m'uma pinguinha d'água, 

11. que se me seca o corpo  e o coração à alma. 

12. - Dava, dava, Galdininha,  dava de boa vontade, 

13. mas o ladrão do teu pai  da água levou as chaves. 

14. Subiu-se a outra torre subida de verde e 'marelo, 

15. vira andar o seu irmão  na praça a atirar ao ferro. 

16. - Um irmão que Deus me deu,  dá-m'uma pinguinha d'água, 

17. que se me seca o corpo  e o coração e a i-alma. 

18. - Dava, dava, Galdininha,  dava um copo d'água, 

19. mas o ladrão do teu pai  da água levou as chaves. 

            …………………….   ………………………….. 
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Nota: Com a ajuda do filho 

 

 

 D/157 Fontes I (1987) 456-457  

 

N / N O T A :  C l a s s i f i c a ç ã o  d e  F o n t e s :  Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

 

Versão de Gestosa, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Delmina dos Santos, de 46 anos de idade. 18 de Agosto de 1980 

(35A358). 

 

1. - Berbenita, Berbenita,  queres ser minha namorada? 

2. Eu de ouro te vestia  e de prata te calçava. 

3. Botou as mãos à cabeça  chamando-se desgraçada;  

4. o pai qu'aquilo viu  saiu fora à parada. 

5. Mandou fazer uma torre  das mais altas que tinha 

6. para meter a Berbenita  sete dias, sete noites sem comer. 

7. Subiu-se à torre mais alta,  mais alta que a torre tinha, 

8. avistou a sua mãe  muito bem assentadinha. 

9. - Ó minha mãe, se o é,  traga-me uma pinga d'água, 

10. que se me seca este corpo,  este corpo e esta i-alma.  

11. - Bem ta dava, minha filha,  dava-te de boa mente, 

12. mas o ladrão do teu pai  levou as chaves do nascente. 

13. Subiu-se à janela mais alta,  mais alta donde avistava; 

14. avistou os seus irmãos  na praça a jogar bilharda. 

15. - Ó meus irmãos, se o sandes,  trazei-me uma pinga d'água,  

16. que se me seca este corpo,  este corpo e esta i-alma. 

17. - Eu dava-te, Berbenita,  eu de boa mente ta dava;  

18. estás aí nessa torre,  fazes da minha mãe mal casada. 

19. Subiu-se à torre mais alta,  mais alta donde avistava, 

20. avistou o rei seu pai na praça a jogar às cartas. 

21. - Ó meu pai que Deus me deu, traga-me uma pinga d'água;  

22. já fui pedir licença a Deus  p'ra ser sua namorada. 

23. Onde estão os meus criados?  Vão dar água à Zulmirinha,  

24. uns nuns copos de vidro,  outros na prata mais fina. 

25. Quando chegou ao quarto dela  Zulmirinha já expirara. 

26. Na cama dond'ela estava  sete anjos a acompanhá-la, 

27. na cama do rei seu pai  sete diabos berravam. 

 
Variantes: 8a a. o seu pai. — 13a a. torre m. — 13b mais alta qu'a torre tinha. — 17a Bem ta 

dava; o marido: Dava-te de boa mente. — 18a mas estás a fazer; o marido corrige. — 18b d. 

nossa m. — 22a que se me se... — 26b Com a ajuda do marido. 

 

 

 D/158 Fontes I (1987) 457-458  

 

N / N O T A :  C l a s s i f i c a ç ã o  d e  F o n t e s : Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

 

Versão de Rebordelo, c. de Vinhais, d. de Bragança.  
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Recitado por Belmira da Conceição, de 63 anos de idade. 12 de Agosto de 1980 

(29B058). 
 

1. - Aldina, Aldininha, queres ser minha namorada? 

2. Eu d'ouro te vestia  e de prata te calçava. 

3. - Não, que não quero fazer  minha mãe mal casada.  

4. Mandou fazer uma torre  p'ra Aldininha ser fechada. 

5. Quem chegasse água à Aldininha,  quem era degolada.  

6. Subiu-se à torre mais alta,  àquela que a torre tinha, 

7. viu a sua irmã assentada na cozinha. 

8. - Ó irmã da minha vida,  por a minha infeliz sorte,  

9. dá-me um pinga d'água,  serei tua até à morte. 

10. - Não ta dou porque o pai diz  [……………….]  

11. quem chegasse água à Aldininha  que era degolada. 

12. Chegou à mais alta janela,  a mais alta que a torre tinha, 

13. viu o seu irmão  sentadinho na cozinha. 

14. - Ó irmão da minha vida,  por a minha infeliz sorte, 

15. dá-me a pinga d'água,  serei tua até à morte. 

 

         “- Não, não dou”. E ò depois sempre le pediu à mãe. E a mãe, e a mãe disse-le 

tam'ém que não. E diss'assim: 

 

16. - Venham criados e criados chegar água à Aldininha; 

17. primeiro que lá chegar  casará co'a minha filhinha. 

 

Variantes: 12a m. a. torre. — 13a v. a sua... 

 

 

 D/159 Fontes I (1987) 458-459  

 

Versão da Granja, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Rosa Garcia, de 82 anos de idade. 28 de Julho de 1980 

(13B544). 

 

1. - Delgadinha, Delgadinha,  Delgadinha bem delgada;  

2. queres tu, ó Delgadinha,  ser a minha namorada? 

3. - Isso não, ó meu pai,  senão a minha mãe me matara. 

4. Levou-a p'ra ira torre mais alta que a donde estava, 

5. levou-a p'ra ua torre, que nem a comer le dava: 

6. A comida que le dava  era sardinha salgada 

7. a bebida que le dava era água de pescada. 

8. A comida se l'acabou e a bebida se l'acabara. 

9. Levou-a p'ra outra torre  mais alta que donde estava; 

10. viu estar a sua mãe  sentada à porta a chorar. 

11. - Minha mãe da minha vida,  dai-me uma pinguinha d'água.  

12. - Eu a i-água, sim, ta dera,  se o pai não me matara. 

13. Levou-a p'ra outra torre  mai alta qu'onde estava,  

14. viu andar os seus irmãos  em estrada a passeare. 

15. - Irmãos da minha vida, dai-me uma pinguinha d'água;  
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16. o coração se me seca e o almo se m'acaba. 

17. - Mas a i-água, sim, ta déramos,  se o pai não nos matara. 

18. Levou-a p'ra outra torre  mais alta qu'onde estava, 

19. viu andar o seu pai  no jardim a passeare. 

20. - Ó meu pai da minha vida, dai-me uma pinguinha d'água; 

21. O coração se me seca  e minha i-alma se m'acaba. 

22. - Eu a i-água, sim, ta dera,  se cumprisses tua palavra. 

23. - Após beber a i-água  cumprirei com a palavra. 

24. - Alto, alto, meus criados,  a Delgadinha buscar água: 

25. O primeiro que vier  ganha soldada drogada; 

26. o último que viere  tem a cabeça cortada. 

27. Quando o primeiro chegou  a Delgadinha morta estava;  

28. debaixo dela saía  uma fonte d'água clara. 

 

Variantes: 5a viu andar... — 10a v. andar a. s. 

 

 

 D/160 Fontes I (1987) 459-460  

 

N / N O T A :  C l a s s i f i c a ç ã o  e m  F o n t e s  I (1987):  Delgadinha (á-a) + Silvana (í-

a) 

 

Versão de Argozelo, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Cantado por Maria Pires Chumbo, de 68 anos de idade. 3 de Agosto de 1980 

(CA493). 

 

1. - Solivana, Solivana! Solivana:  - Ó meu papá? 

2. - Queres tu, ó Solivana,  seres a minha namorada? 

3. Eu de ouro te vestia e eu de prata te calçava. 

4. - Pois isso não, ó meu pai,  é coisa que Deus não quere,  

5. pois eu sou a sua filha,  não sou a sua mulhere. 

6. Mandou fazer uma torre  mais alta que a maravilha 

7. para meter Solivana  oito anos e mais um dia. 

8. Avistou o seu irmão  no jardim que Deus lhe deu. 

9. Se tu és o meu irmão,  dá-me uma pinga d'água.  

10. - Não dou água à Solivana,  nem dou água nem dou nada;  

11. e o maroto do meu pai  até a i-água traz fechada. 

12. Avistou a sua irmã  no jardim que Deus lhe dava. 

13. - Irmãzinha, se és minha,  a vida já t'é sagrada; 

14. só te peço por favore  que me dês um copo d'água. 

15. - Não dou água à Solivana,  nem dou água nem dou nada; 

16. e uma que jurou o papá  na ponta da sua espada:  

17. Quem desse água à Solivana  o pescoço lhe cortava. 

18. Avistou o seu papá  no jardim que Deus lhe dava. 

19. - Ó paizinho, se é meu,  a vida já l'é sagrada; 

20. só lhe peço por favore  que me dê um copo d'água. 

21. - Não dou água à Solivana,  nem dou água nem dou nada; 

22. e eu pedi-te a mão direita  e tu sempre ma negaste. 

23. - Tome lá a minha mão direita  e a esquerda se a quere;  
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24. já se pode ir a gabare  que eu sou a sua mulhere. 

25. - Correi todos, meus criados,   a dar água à Solivana; 

26. e o primeiro que lá chegare  um prémio há-de ganhare. 

27. Respondeu o filho mais velho  da torre donde ele estava: 

28. - Solidana não quer água,  não quer água nem quer nada; 

29. a i-alma dela já está no céu,  a sua já está queimada. 

30. Ela não morreu à sede  nem tão-pouco à falta d'água; 

31. dentro da sua cabeça  uma fonte d'água manava. 

 

 

 D/161 Fontes I (1987) 460-461  

 

N / N O T A :  C l a s s i f i c a ç ã o  d e  F o n t e s :  Delgadinha (á -a)  +  S i lvana ( i -a)  

 

Versão de Campo de Víboras, c. de Vimioso, d. de Bragança.  

 

Recitado por Maria Alice Calvo Monteiro, de 40 anos de idade, natural de 

Algoso (c. de Vimioso). 30 de Julho de 1980 (17A095). 

 

1. - Ó Alda, ó Aldininha,  tu queres ser minha namorada?  

2. Eu de ouro te vestia  e de prata te calçava. 

3. - Eu por namorar não era,  não era, bem o sabia, 

4. pelas penas dos infernos,  que as temos de penar um dia. 

5. Mandou fazer uma ilha  mais alta que maravilha 

6. para meter dentro  sua filha Aldininha. 

7. Foi para o andar do fundo,  assomou-se a uma janela, 

8. avistou a sua mamã a falar com uma donzela. 

9. - Mamãe minha que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha d'água,  

10. que o meu corpo se dispara, meu coração deixa a alma. 

11. - Eu a i-água, sim, te a dava,  cara de perra danada; 

12. já há set'anos, vai p'ra oito,  que me fazes mal casada. 

13. Foi p'ra o andar do meio,  assomou-se a uma janela, 

14. avistou os seus irmãos  a jogar o jogo da pedra. 

15. - Manos meus que Deus me deu,  dai-me uma pinguinha d'água,  

16. que o meu corpo se dispara,  meu coração deixa a i-alma. 

17. - Eu a i-água bem te a dava  e a mim nada me custava,  

18. mas se o papá o soubesse  minha cabeça me cortava. 

19. Foi para o andar do cimo,  assomou-se a uma janela, 

20. avistou o seu papá  a brincar com uma donzela. 

21. - Papá meu que Deus me deu,  dá-me uma pinguinha d'água, 

22. que o meu corpo se dispara, meu coração deixa a i-alma. 

23. - Eu a i-água, sim, te a dava,  se me deres o que prometi. 

 

         E depois ela desistia. Que o seu prometido estava feito. 

 

24. - Corram, maçónicos meus, levar água à filha minha; 

25. o primeiro que lá chegar  levará uma prenda minha. 

26. Quando eles lá chegaram  Aldininha estava morta, 

27. Nossa Senhora a lavá-la,  os anjos a acompanhá-la. 

28. - Aldininha não quer água,  que a tem à cabeceira, 
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29. que la trouxeram os anjos do céu  e a Virgem na dianteira. 

 
Variantes: 3 — Isso não, ó meu pai, isso não podia ser. — 24a C. filhos. — 27a com... — 

29b p'r'à V. 

 

 

 D/162 Fontes I (1987) 461-462  

 

N / N O T A :  C l a s s i f i c a ç ã o  d e  F o n t e s :  Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

 

Versão de Bornes, c. de Macedo de Cavaleiros, d. de Bragança.  

 

Recitado por Emília de Jesus Melo, de 44 anos de idade. 5 de Agosto de 1980 

(23B418). 

 

1. - Aldininha, Aldininha,  queres ser minha namorada?  

2. Belo ouro te vestia,  bela prata te calçava. 

3. E o seu pai desque o soube  não quis saber mais nada: 

4. Mandou fazer tia torre  p'r'à Aldininha ser fechada. 

5. Subiu-se a uma janela  mais alta que a torre tinha, 

6. avistou a sua mana  à entrada da cozinha. 

7. - Ó mana que Deus me deu,  oh que tão infeliz sorte; 

8. dá-me ua pinguinha d'água  qu'eu estou na hora da morte. 

9. - Dava, dava, mana minha,  isso não me custava;  

10. o ladrão de nosso pai  jurou na ponta da espada. 

11. Subiu-se a outra janela  mais alta que a torre tinha, 

12. avistou a sua mãe  à entrada da cozinha. 

13. - Ó mamã que Deus me deu,  oh que tão infeliz sorte; 

14. dê-me na pinguinha d'água, que eu estou na hora da morte. 

15. - Dava, dava, filha minha,  isso nada me custava,  

16. mas o ladrão do teu pai  jurou na ponta da espada. 

17. Subiu-se a outra janela  mais alta que a torre tinha, 

18. avistou o seu papá  a escrever na escrevaninha. 

19. - Ó papá que Deus me deu,  oh que tão infeliz sorte; 

20. dê-me uma pinguinha d'água,  qu'eu estou na hora da morte. 

21. - Corram moços e criadas,  levar água à Aldininha;  

22. o primeiro que lá chegar  topará co'a filha minha. 

23. primeiro que lá chegou  um copo d'água lh'ofereceu.  

24. - Aldininha já está morta,  Aldininha já morreu. 

25. Chora o pai e chora a mãe,  choram padrinhos também,  

26. por ver a Aldininha  morta no cemitério d'além. 

 
Variante: 3b q. ouvir m. 
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 D/163 Fontes I (1987) 462  

 

N / N O T A :  C l a s s i f i c a ç ã o  d e  F o n t e s :  Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

 

Versão de Bruçó, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

Cantado por Firmino Augusto Carvalho, de 50 anos de idade. 9 de Agosto de 1980 

(26B503). 

 

1. - Aldininha, Aldininha, tu és minha namorada?   

2. Eu de preto te vestia  e de branco te calçava.  

3. Mandei fazer uma torre  das mais altas que havia 

4. p'Aldininha estar fechada  aonde ninguém a via. 

5. Aldininha foi p'ra dentro mais triste que o qu'estava, 

6.  'somou-se a uma janela onde a sua mana estava.  

7. - Ó mana, por Deus te peço que  me dês um copo d'água.  

8. …………….** minha alma despregava (?).  

9. - Dava, dava, mana minha, dava-te-a de boa vontade;  

10. o papai é um rei maldito, que a cabeça me cortava. 

11. E Aldininha foi p'ra dentro  mais triste que o qu'estava, 

12. 'somou-se a uma janela  onde a sua mãe estava. 

13.- Ó mãe, por Deus te peço  que me dês um copo d'água.  

14. - O papai é o rei maldito,  que a cabeça me cortava. 

 
Nota: O v. 8a não ficou bem gravado devido à passagem dum carro. 

 

 

 D/164 Fontes I (1987) 463  

 

Versão de Bruçó, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

Cantado por Maria Emilia de Castro, de 69 anos de idade. 9 de Agosto de 1980 

(DB942). 

 

1. - Aldininha, Aldininha, quer ser minha namorada?  

2. Eu de preto te vestia  e de branco te calçava. 

3. Aldininha foi p'ra dentro  mais triste que o qu'estava, 

4.  assomou-se a uma janela donde a sua mana estava.  

5.  - Ó irmã, por Deus te peço que me dês um copo d'água,  

6. qu'eu no meu coração sinto   a minha i -alma despegada.  

7. - Dava, dava, irmã minha,  dava-te de boa vontade; 

8. o papai é um rei maldito, qu'a cabeça me talhava. 

9. Aldininha foi p'ra dentro mais triste que o qu'estava,  

10. assomou-se a uma janela dond'a sua mamãe estava.  

11.- Ó mamã, por Deus lhe peço que me dê um copo d'água,  

12. que eu no meu coração sinto  minha i-alma despegada. 

13. - Dava, dava, filha minha, dava-ta de boa vontade;  

14. o papai é um rei maldito, qu'a cabeça me talhava. 

 
Variantes: 4b d. o seu.  7a d. filha m. — 14a e. o r. 
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 D/165 Fontes I (1987) 464-465  

 

N / N O T A :  C l a s s i f i c a ç ã o  d e  F o n t e s :  Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

 

Versão de Pombal, c. de Alfândega da Fé, d. de Bragança. 

 

Cantado por Maria de Lourdes Pires, de 48 anos de idade, Otília do Rosário 

Inês, de 53 anos, e Albertina da Conceição Pires, de 26 anos. 5 de Agosto de 

1980 (DA591). 

 

1. Era um rei que tinha três filhas,  todas lindas como a prata, 

2. e a mais novinha de todas  Teresinha se chamava. 

3. Assim que a sua mãe soube  Teresinha namorava, 

4. mandou fazer uma torre  p'r'à Teresinha estar fechada. 

5. Sete dias, sete noites,  Teresinha sem comer nada; 

6. lá ao fim das sete noites  a fome já lh'apertava. 

7. - Ó mamã que Deus me deu,  oh que tão infeliz sorte; 

8. deia-m'uma pinga d'água,  serei sua até à morte. 

9. - Dava, dava, minha filha,  oh que nada me custava; 

10. e o ladrão do teu papá jurou  no fundo da espada. 

11. - Ó papá que Deus me deu,  oh que tão infeliz sorte; 

12. deia-me ua pinga d'água,  serei sua até à morte. 

13. - Ide, ide, os cavaleiros,  a dar água à princesinha;  

14. e o primeiro que lá chegare  casará co'a filha minha. 

15. E o primeiro que lá chegou  Teresinha estava morta,  

16. Nossa Senhora a despi-la  e os anjinhos em volta. 

17. A i-alma de Teresinha está no céu a descansar 

18. e a i-alma do seu papá  está no inferno em brasa. 

 

 

 D/166 Fontes I (1987) 465-466  

 

N / N O T A :  C l a s s i f i c a ç ã o  d e  F o n t e s :  Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

 

Versão de Vilar Chão, c. de Alfândega da Fé, d. de Bragança. 

 

Recitado por Lucília de Lourdes Cortinas, de 43 anos de idade.  6 de Agosto de 

1980 (24A740). 

 

1. Era um rei que tinha três filhas,  todas lindas como a prata;  

2. a mais novinha de todas  Valdevina se chamava. 

3. Mandou fazer uma torre  mais alta que as maravilhas 

4. p'ra lá meter Valdevina  por dez anos e um dia. 

5. Subiu-se à torre mais alta  para ver quem avistava, 

6. avistou a sua mana  no jardim a passear. 

7. - Ó mana, ó minha mana,  só te peço um favor: 

8. Que me abondes um jarro d'água  p'ra apagar este calor. 

9. - Eu a i-água não te a abondo, [……………………]  

10. nem de ti quero sabere,  que o papá mas tem juradas: 

11. Quem desse água a Valdevina,  o pescoço le cortava.  
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12. Subiu-se à torre mais alta  para ver quem avistava, 

13. avistou a sua mãe  numa janela assomar. 

14. - Ó minha mãe, minha mãe,  só lhe peço um favor: 

15. Que me abonde um jarro d'água  p'r'apagar este calor. 

16. - Eu a i-água não te a abondo,  que o papá mas tem juradas: 

17. Quem desse água a Valdevina,  o pescoço le cortava. 

18. Subiu-se à torre mais alta  para ver quem avistava, 

19. avistou o seu paizinho  numa varanda assentado. 

20. - Ó meu pai, ó meu paizinho, só lhe peço por favor:  

21. Que me abonde um jarro d'água  p'r'apagar este calor. 

22. - Eu a i-água não te a abondo,  nem de ti quero saber; 

23. pedi-te tua mão direita,  tu não ma quisestes dar. 

24. - Pegue lá minha mão direita  e a esquerda se a quer;  

25. eu ainda estou solteirinha,  serei para quem Deus quiser. 

26. - Corram, corram, cavaleiros,  levar água à Valdevina; 

27. primeiro que lá chegar  receberá prenda minha. 

28. O primeiro que lá chegou  Valdevina encontrou morta, 

29. arrodeada d'anjos,  coberta do céu à porta. 

 
Variante: 6b numa varanda assen... 

 

 

 D/167 Fontes I (1987) 466-467  

 

N / N O T A :  C l a s s i f i c a ç ã o  d e  F o n t e s :  Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

 

Versão de Fornos, c. de Freixo de Espada-à-Cinta, d. de Bragança. 

 

Recitado por Amélia da Canhota Pena, de 14 anos de idade. 11 de Agosto de 1980 

(28A198). 

 

1. Quando vinha a recolher-se  mais tristinha que o qu'estava, 

2. subiu a umas altas torres  só p'ra ver quem avistava.  

3. Avistou a sua mamã  numa janela assomada. 

4. - Deus le salve, minha mamã,  Deus le salve a sua i-alma;  

5. por amor de Deus dê-me uma pinguinha d'água. 

6. - Eu ta dava, minha filha,  minha filha muito honrada,  

7. mas teu pai jurou na ponta da sua espada 

8. que quem desse água à Valdevina  tinha a cabeça cortada. 

9. Valdevina arrecolheu-se  mais tristinha que o qu'estava; 

10. subiu-se a umas altas torres só p'ra ver quem avistava. 

11. Avistou a sua irmã  numa janela assomada. 

12. Deus le salve, minha irmã,  Deus le salve a sua i-alma;  

13. por amor de Deus dá-me uma pinguinha d'água. 

14. - Não ta dava, minha irmã, minha irmã, não ta dava, 

15. mas o pai jurou  na ponta da sua espada: 

16. Quem desse água a Valdevina que tinha a cabeça cortada. 

17. Valdevina admirou-se,  mais tristinha que o qu'estava; 

18. subiu-se a umas altas torres só p'ra ver quem avistava. 

19. Avistou o seu papá no jardim a passear. 
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20. - Deus le salve, meu papá, Deus le salve a sua i-alma;  

21. por amor de Deus, dá-me uma pinguinha d'água. 

22. - Bem ta dava, minha filha, minha filha muito honrada; 

23. pedi-te a tua mão direita,  disseste que não ma davas. 

24. - Tome lá a minha mão direita e a esquerda se a quer;  

25. ainda vivo neste mundo enquanto Deus quiser. 

26. - Corram, corram, cavalheiros,  a dar água a Valdevina;  

27. o primeiro que aqui chegar receberá uma prenda minha. 

28. Quando os cavalheiros chegaram Valdevina estava morta,  

29. arrodeada de mil anjos  desde o céu até à porta. 

 

 

 D/168 Fontes I (1987) 467-468  

 

N / N O T A :  C l a s s i f i c a ç ã o  d e  F o n t e s :  Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

 

Versão de Carviçais, c. de Torre de Moncorvo, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria das Dores Xavier, de 49 anos de idade, com a ajuda do 

filho de 12 anos, o qual estava com pressa para ir trabalhar para o campo. 

Fornos (c. de Freixo de Espada-à-Cinta), 11 de Agosto de 1980 (28Al26). 

 

1. Aldininha entrou p'ra dentro  mais triste do que ela estava; 

2. subiu à torre mais alta  só p'ra ver quem avistava. 

3. Avistou seu querido irmão  no jardim a botar água. 

4. Por amor de Deus te peço,  dá-me uma pinguinha d'água. 

5. - Dava-te água, minha irmã,  minha irmã tão desgraçada, 

6. mas o papá o jurou  co'a sua rica espada: 

7. Quem desse água a Valdivinha  que tinha a cabeça cortada. 

8. Valdivinha entrou p'ra dentro  mais triste do que ela estava; 

9. subiu à torre mais alta  só p'ra ver quem avistava. 

10. Avistou sua querida mãe  no jardim a deitar água. 

11. Pelo amor de Deus vos peço,  deia-me uma pinguinha d'água. 

12. Dava-t'água, minha filha,  minha filha tão desgraçada, 

13. mas o papá o jurou  co'a sua rica espada: 

14. Quem desse água a Valdivinha  que tinha a cabeça cortada.  

15. Valdivinha entrou p'ra dentro  mais triste do que ela estava; 

16. subiu à torre mais alta  só p'ra ver quem avistava. 

17. Avistou seu querido pai  no jardim a passeare. 

18. - Pelo amor de Deus lhe peço, ó pai,  deia-me uma pinguinha d'água. 

19. Dava-t'água, minha filha,  minha filha tão cruele, 

20. mas eu pedi-te a mão direita  e tu deste-a ao Manuele. 

21. Tome lá a mão direita  e a esquerda se a quere. 

22. - Correi moças e mocinhos  a dar água a Valdevinha; 

23. a primeira que la dere  recebe uma prenda minha.  

24. Quando os rapazes chegaram [………………..]  

25. tinha uma fonte à cabeceira  que corria rios d'água. 

26. Estava coberta d'anjos,  [………………..] 

27. Nossa Senhora a vesti-la,  sete i-anjos a acompanhá-la. 
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Variante: 3a q. pai. 

 

 

 D/169 Fontes I (1987) 468-469 

 

N / N O T A :  C l a s s i f i c a ç ã o  d e  F o n t e s :  Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

 

Versão de Souto da Velha, c. de Torre de Moncorvo, d. de Bragança. 

 

Recitado por Adília Augusta Lázaro, de 74 anos de idade. Carviçais (c. de Torre de 

Moncorvo), 11 de Agosto de 1980 (28A+053). 

 

 

1. Era um pai que tinha três filhas,  todas lindas com'à prata; 

2. a mais nova delas todas  Valdivina se chamava  

3. O pai, que era traidor,  […………………..]  

4. foi ao quarto donde dormia, à sala dond'ela estava. 

5. Pediu-le a sua mão direita  e ela disse que nem a esquerda le dava.  

6. Mandou fazer na torre  mais alta que a maravilha 

7. para meter Valdevina   set'anos e mais um dia. 

8. O pão era à onça e a água por medida, 

9. o bacalhau às arrobas,  para lhe secar a vida. 

10. Assomou-se a uma janela  mais tristinha do qu'estava, 

11. avistou a sua mãe numa cadeira sentada. 

12. - Ó mamã da minha vida,  ó mamã da minha alma, 

13. lhe peço por favore que me deia uma pinga d'água. 

14. […………….. ]  - Eu por ta dar bem ta dava, 

15. mas o teu pai deixou escrito na ponta da sua espada: 

16. Quem desse água à Valdivina  que tinha a cabeça cortada. 

17. Acolheu-se p'ra dentro    mais tristinha do qu'estava, 

18. assomou a outra janela,  lá p'ra ver quem avistava. 

19. Avistou a sua irmã  a bordar numa almofada. 

20. - Ó mana da minha vida,  ó mana da minha i-alma; 

21. eu te peço por favor, dá-me urna pinguinha d'água. 

22. […………………….]  - Eu por ta dar bem ta dava; 

23. o papá deixou escrito na ponta da sua espada: 

24. Quem desse água à Valdivina  tinha a cabeça cortada.  

25. Arrecolheu-se p'ra dentro  mais tristinha do qu'estava; 

26. assomou-se a uma janela  só p'ra ver quem avistava. 

27. Avistou o seu pai,  trabalhadores guardava. 

28. - Ó papá da minha vida,  ó papá da minha alma;  

29. le peço por favor,  dê-me uma pinguinha d'água, 

30. que d'hoje para diante  serei sua namorada. 

31. - Correi, correi, cavalheiros,  a dar água a Valdivina; 

32. o primeiro que lá chegar  ganhará urna prenda minha. 

33. O primeiro que lá chegou,  Valdivinha estava morta, 

34. toda rodeada d'anjos.  [………………………..]  

35. Quando ela lá chegou,  Valdivinha amortalhada, 

36. Nossa Senhora a vestia,  Nossa Senhora a acompanhava,  

37. e ao cimo da cabeceira  um tanque de água clara. 
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Variantes: 4b f. a s. onde ela e. — 8a O. bacalhau e.— 25a Assomou-se... — 34a A neta sabe 

outra variante mas a avó não a aceita. — 36a Nossa Senhora, um tanque d'água à cabeceira. 

 

 

 D/170 Galhoz (1987) 359  

 

Versão de Pitões, c. de Montalegre, d. de Vila Real.  

 

Cantado por Maria da Cunha, 60 anos. Ano de recolha: 1978. Colector: Manuel Viegas 

Guerreiro. [gravado] 

 

MOTE DE ADELINA (polias.) 

 

1. Adelina quer ser minha namorada,  quer ser minha namorada, 

2. Eu de ouro a vestia,  eu de prata a calçava. 

3. O pai assim que o soube,  que Adelina namorava, 

4. Mandou fazer uma torre  p'rà Adelina estar fechada. 

5. Ò fim de sete dias  fome e sede a apertava. 

6. -Minha mãe, que Deus me deue,  dê-me uma pinguinha d'água. 

7. - Minha filha, te hei-de dar água,  o teu pai já me jurou, 

8. Que o coração me cortava  com a ponta da espada. 

9. - Correi todos meus criados  a levar água a Adelina. 

10. O primeiro que lá chegar  casa com uma filha minha. 

11. Quando os criados chigaram,  e os Anjos .........  

12. Adelina não quer água 

13. Qu' Adelina já morreu,  ........................ 

14. Nossa Senhora a vesti-la  e os Anjos a alumiar. 

 

 

 D/171 Galhoz (1987) 360 [RTO (2009) 119-120] 

 

Versão de  Montouto, c. de Vinhais, d. de Bragança.  

 

Informador: Hermínio Augusto Fernandes, 47 anos. Ano de recolha: 1975. Colector: 

Plano «Trabalho e Cultura» - Equipa T/5. [gravado) 

 

AURINDINHA (estróf.) 

 

1. - Aurinda, Aurindinha,  queres ser minha namorada? 

2. Eu di ouro te bestia eu de prata de calçaba. 

3. Seu pai, desde que isso oubiu,  e uma torre mandou fazer, 

4. Para ter a-i-Aurindinha  sete dias sem comer. 

5. Sete dias sem comer, sem comer nem beber água. 

6. E ò cabo dos sete dias  Aurindinha pediu água. 

7. - Minha mãe, minha mãezinha,  dêa-me uma pinguinha de água, 

8. Que este corpo corta a bida  e ò coração não tem nada. 

9. - Bem ta daba minha filha,  daba-te de boamente, 

10. Mas o ladrão do teu pai  lebou as chabes do nacente. 

11. -Correi todos, meus meninos,  lebar água à-i-Aurindinha: 
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12. O primeiro que lá chegar  casará com uma filha minha. 

13. -Tocam-nos sinos em Prada,  ai, Jesus, quem morreria?! 

14. Foi a Dona-i-Aurindinha,  com a pena que trazia. 

 

 

 D/172 Galhoz (1987) 361  

 

Versão de Peredo, c. de Macedo de Cavaleiros, d. de Bragança.  

 

Colector: Luís Filipe Lindley Sintra.[sem gravador] 

 

 (polias.) 

 

1. - Adelina, Adelina,  queres ser minha namorada? 

2. Eu de ouro te vestia  e de prata te calçava. 

3. Mas o pai assim que soube  não mandou fazer mais nada, 

4. Mandou fazer uma torre  pr'Adelina estar fechada. 

5. Mas ao fim de sete dias  da Adelina estar fechada, 

6. Ela chegou à janela  a pedir um copo de água. 

7. - Minha irmã, que Deus me desse,  dê-me uma pinguinha d'água, 

8. Fome e sede já m'apertam  neste corpo e nesta alma. 

9. - Dava, dava, minha filha,  se teu pai me não chamasse, 

10. Co'a ponta da espada  meu coração me espetasse.  

11. - Corram todos meus criados a dar água à Adelina, 

12. O primeiro que lá chegar  casará com minha filha. 

13. O primeiro que lá chegou  logo a encontrou morta 

14. Arrodeada de anjos  desde o céu até à porta. 

 

 

 D/173 Galhoz (1987) 362 [RTO (2009) 114-115] 

 

Versão de  Caçarelhos, c. de Vimioso, d. de Bragança.  

 

Ano de recolha: 1975. Colector: Plano “Trabalho e Cultura” - Equipa T/I. [gravado] 

 

A DELGADINHA (a-a) 

 

1. - Delgadinha, Delgadinha  Delgadinha, bem delgada, 

2. Queres tu, ó Delgadinha, ser a minha namorada? 

3. - Não quero, meu pai, não quero  fazer a mãe mal casada. 

4. Mandou fazer uma torre  com sete chaves fechada, 

5. Pra meter a Delgadinha,  sem comer nem beber água. 

6. A comida que lhe dava  era sardinha salgada. 

7. A bebida que lhe dava  era a-i-água de pescada. 

8. Subiu a uma ventana  mais alta que aonde estava, 

9. Onde avista seu irmão  na praça a jogar na barra: 

10. - Ó irmão da minha vida,  dá-me uma pinguinha d'água. 

11. Já há sete anos que aqui estou  sem comer nem beber água. 

12. - Eu a-i-água sim, te a dava  se o meu pai não me ralhara. 

13. Subiu a outra ventana,  mais alta que aonde estava, 
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14. Onde avista a sua mãe  numa cadeira assentada. 

15. - Ó minha mãe da minha vida,  dá-me uma pinguinha d'água. 

16. Já há sete anos que aqui estou  sem comer nem beber água.  

17. - Eu a-i-água sim, te a dava, se não me fizeras mal casada. 

18. Subiu a outra ventana,  mais alta que aonde estava,  

19. Onde avistou o seu pai na praça, a jogar a espada: 

20. - Ó pai da minha vida,  dá-me uma pinguinha d'água. 

21. Já há sete anos que aqui estou  sem comer nem beber água. 

22. -Eu a-i-água sim, te a dou,  se me comprires a palavra. 

23.  - A palavra está comprida,  depois de ber a-i-água. 

24. Mandou dois soldados  levar água à Delgadinha : 

25. - O primeiro que lá chegári  ganhará a minha espada; 

26. O último que lá chegári  ganha a cabeça cortada. 

27. Chegaram ambos ao pári:  Delgadinha amortalhada! 

28. E aos pés da Delgadinha  uma fonte de água clara. 

29. No quarto da Delgadinha  um coro de anjos cantava, 

30. E no quarto de seu pai  onde mil diabos berravam. 

31. - Delgadinha, Delgadinha,  Delgadinha bem delgada. 

 

 

 D/174 Galhoz (1987) 363  

 

 Versão de Lagoaça, c. de Freixo-de-Espada-à-Cinta, d. de Bragança. 

 

Colector: Luís Filipe Lindley Cintra. [sem gravador]. 

 

 (i-a, a-a) 

 

1. -  Ó Faustina, ó Faustina,  ó Faustina, filha minha, 

2. Bem podias tu, Faustina, brincar um dia comigo. 

3. - Eu por brincar, bem brincava,  ó papá da minha vida, 

4. Mas as penas do Inferno,  papá, quem as passaria? 

5. - Se queres brincar, brinca,  eu cá ainda o dizia, 

6. Porque as penas do Inferno,  por ti eu as passaria. 

7. Mandou fazer um castelo,  mais alto que a maravilha, 

8. Para meter Faustininha,  por dez anos e um dia,  

9. Dava-lhe o pão por onças,  e a água por medida, 

10. E o bacalhau às arrobas,  para lhe secar a vida. 

11. Ela subiu a uma janela,  adonde um mano via, 

12. A brincar com uma donzela, ........................... 

13. - Ó mano da minha vida, dá-me uma pinguinha d'água, 

14. Que aqui se me seca a alma, o coração e a vida. 

15. - Eu por dar, bem te a dava, ó mana da minha vida, 

16. Mas o papá jurou e disse na ponta da sua espada, 

17. Quem desse água à Faustininha que tinha pena de mão cortada. 

18. Quando subiu mais acima e avistou uma criada; 

19. - Peço-te pela tua vida  e mais pela tua alma, 

20. Que tragas à Faustininha um copinho d'água. 

21.  - Eu por dar, bem lha dava, só por ser ama minha, 

22. O seu papá jurou e disse  na ponta da sua espada, 
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23. Quem desse água à Faustininha, deixava de ser sua criada. 

24. - Ó papá da minha vida,  dê-me uma pinguinha d'água, 

25. Que daqui em diante, serei sua namorada. 

26. - Correi moços e criadas,  levar água à Faustininha, 

27. O primeiro que lá chegar,  receberá grande prenda minha. 

28. Quando os criados chegaram,  já água não precisava, 

29. Estava Nossa Senhora a vesti-la,  e os anjos a acompanhá-la, 

30. Os canos da i água eram tantos,  por cima dela a regá-la. 

 

 

 D/175 Galhoz (1987) 364 [RTO (2009) 120-121] 

 

Versão de  Moreira do Rei, c. de Trancoso, d. da Guarda. 

 

Informadora: Arminda Amaral Veiga, 46 anos. Ano de recolha: 1979. Colector: Michel 

Giacometti. [gravado] 

 

BALBININHA (polias.) 

 

1. Um pai que tinha três filhas, todas lindas como a prata, 

2. A mais linda delas todas,  Balbininha se chamava. 

3. - Balbininha, ó minha filha,  hás-de ser a minha amada. 

4. -Isso não, ó meu paizinho,  isso não, não pode ser 

5. Antes queria ser matada,  do que tal crime sofrer. 

6. Mandou fazer um convento  mais alto do que o que havia 

7. Pra meter a Balbininha  por dez anos e um dia. 

8. Dava-lhe o pão por onça  e a água por medida, 

9. O bacalhau às arrobas  pra mais lhe secar a vida. 

10. Subiu numa terbentana  mais alta do'que a que estava,  

11. Onde avistou sua mãe  numa cadeira assentada. 

12. - Deus vos salve, ó minha mãe,  Deus vos salve a vossa alma.  

13. Por amor de Deus vos peço  que me deis um jarro d' águal 

14. -Isso não, ó minha filha,  isso não, não pode ser. 

 

 

 D/176 Galhoz (1987) 366-367 [RTO (2009) 118-119] 

 

Versão de  Folgosinho, c. de Gouveia, d. da Guarda.  

 

Informadora: Maria do Céu Tenreiro, 60 anos. Ano de recolha: 1973. Colector: Michel 

Giacometti. [gravado] 

 

ROMANCE DE ALVININHA (polias.) 

 

1. - Alvininha, (e) Alvininha,  Alvininha, ó minha amada, 

2. Quem de ouro te vestia  e de prata te calçava! 

3. Seu papá 'sim qu' ouviu isto não se importou de mais nada, 

4. Mandou fazer uma torre  prà Alvininha estar fechada. 

5. Esteve lá sete dias dentro,  sem comer nem buber nada. 

6. Lá ao fim dos sete dias  Alvininha (e) abalava. 
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7. Foi prà mais alta janela,  que aquela torre tinha. 

8. Lá avistou as suas manas,  entre a sala, e a cozinha. 

9. - Deus te salve, ó minha mana,  Deus te salve a tua alma, 

10. Pelo Deus do céu te peço  que me dês um copo d' água. 

11. - Pois sim, sim, ó Alvininha, nada disso me custava, 

12. E o papá o tem jurado na ponta da sua espada: 

13. Quem desse água à Alvininha  morria duma facada! 

14. Ela dali abalou, muito triste, apaixonada, 

15. Encontrou a sua mãe no jardim bem assentada. 

16. -Deus a salve, ó mamã, Deus le salve a sua alma, 

17. Pelo Deus do céu le peço  que me dê um copo d' água ! 

18. - Dava, dava, ó Alvininha,  nada disso me custava,  

19. E o papá o tem jurado na ponta da sua espada. 

20. Ela dali abalou muito triste, apaixonada, 

21. Encontrou o seu papá no jardim bem assentado. 

22. -Deus o salve, ó meu papá, Deus le salve a sua alma,  

23. Pelo Deus do céu le peço  que me dê um copo d’água!  

24. – S’ele tu, ó Alvininha,  inda estás pela palavra,  

25.  Quem de ouro te vestia e de prata te calçava!  

26. Venham criados e criadas dar água à (e) Alvininha,  

27. ‘quela que chegar diante receberá prenda minha.   

28. Alvininha não quer água,  já (o) a tem à cabeceira,  

29. Está rodeadinha d’anjos, a Virgem na dianteira! 

 

 

 D/177 Galhoz (1987) 368-369  

 

Versão de  Unhais da Serra, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco.  

 

Informadora: Maria Emília Gaudêncio, 72 anos. Ano de recolha: 1975. Colectora: Maria 

Pinto dos Santos. 

 

QUADRA (DO REI E DAS SUAS 7 FILHAS) (a-a, a) 

 

1. O rei tinha sete filhas todas sete de maravilha 

2. A mais nova delas todas  chamava-se a Delgadinha. 

3. Seu pai se enamorou dela,  ela lhe disse que era casada. 

4. Mandou fazer-lhe uma torre  às sete chaves fechada. 

5. Foi subindo a Delgadinha  muito triste e magoada 

6. Onde viu estar as manas  a bordar uma almofada. 

7. - Ó manas por vossa vida,  ó manas por vossa alma, 

8. ....................................  ou me dais um jarro de água, 

9. Que se seca o meu corpo,  desaparece a minha alma. 

10. - Ó mana, eu dava, eu dava  se não fosse o pai jurar 

11. Quem desse água á Delgadinha  cabeça lhe há-de degolar. 

12. Foi subindo a Delgadinha  muito triste e magoada 

13. Onde viu estar os seus manos  a jogar o jogo da espada. 

14. - Ó manos por vossa vida,  ó manos por vossa alma, 

15. Ou me dai uma pinguinha  ou me dai um jarro de água, 

16. Que se seca o meu corpo  desaparece a minha alma.. 
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17. - Eu dava mana, eu dava  se não fosse o pai jurar 

18. Quem desse água à Delgadinha,  a cabeça lhe degolar. 

19. Foi subindo a Delgadinha  muito triste e magoada. 

20. Onde viu estar sua mãe  na cozinha alumiada. 

21. - Minha mãe pela sua vida,  minha mãe pela sua alma, 

22. Ou me dai uma pinguinha  ou me dai um jarro de água, 

23. Que se seca o meu corpo  desaparece a minha alma. 

24. - Foge-me daí coruja negra, foge-me daí malfadada, 

25.  Há sete anos, vai para oito  por causa de ti estou mal casada. 

26. Foi subindo a Delgadinha  muito triste e magoada 

27. Onde viu estar seu pai  a fazer uma grande caçada. 

28. - Pai pela sua vida,  ó pai pela sua alma, 

29. Ó me dê uma pinguinha  ò me dê um jarro de água, 

30. Que se seca o meu corpo  desaparece a minha alma. 

31. - Corram todos meus soldados,  vão dar água à minha filha, 

32. Aquele que for o primeiro  prendas de oiro há-de ganhar, 

33. Aquele que for o último  os joelhos lhe hei-de cortar. 

34. - A sua filha não quer água,  a sua filha não quer nada,  

35. Tem uma fonte à cabeceira  e a Virgem amortalhá-la. 

 

 

 D/178 Galhoz (1987) 373-374 [RTO (2009) 121-123 

 

Versão de  Gáfete, c. do Crato, d. de Portalegre. 

 

Informadoras: Maria José Crespo de Abreu, 47 anos/Maria Marques Crespo, 75 

anos.Ano de recolha: 1975. Colector: Plano “Trabalho e Cultura” - Equipa A/1 

[gravado] 

 

DÉCIMA DO REI (a-a) 

 

1. O Rei tinha quatro filhas,  o Rei tinha quatro amadas, 

2. A mais nova delas todas  Delgadinha se chamava. 

3. Um dia estavem ao jantar,  o seu pai p'ra ela olhava: 

4. - P'ra onde é que olha, ó meu pai?  

5. - Olho p'r'a tua cara tão clara, 

6. - Olho p'ra ti, minha filha,  que hás-de ser a minha amada. 

7. -Como posso eu ser sua amada,  pois se eu sou a sua filha? 

8. Ó meu pai, seja sincero,  não nos queira dar má vida. 

9. Foi-se dali Delgadinha,  muito triste, desconsolada, 

10. Mandou-a fechar num quarto,  sem comer, nem beber nada. 

11.  Foi-se dali, Delgadinha,  muito triste desconsolada, 

12. Lá ao fim dos nove meses  à mesma sala tornava, 

13. Onde viu estar suas manas,  com bolas d'oiro jogavam. 

14. - Manas, pela Virgem Maria,  manas, pela Virgem Sagrada, 

15.  Haja fome, que não haja sede,  peço que vos dêem um jarro d' água. 

16. Já te dava um jarro d' água,  querida irmã da nossa alma, 

17. O malvado do nosso pai,  até a água nos tem fechada. 

18. Foi-se dali Delgadinha,  muito triste, desconsolada, 

19. Lá ao fim dos nove meses  à mesma sala tornava, 
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20. Onde viu estar sua mãe,  com almofadas d' oiro bordava. 

21. - Mãe, pela Virgem Maria, mãe, pela Virgem Sagrada, 

22. Haja fome, que não haja sede,  que me dêem um jarro d' água. 

23. - Vai-te daqui, pérola negra,  vai-te daqui, malfadada, 

24. Há seis anos, vai p'ra sete,  que me fazes mal casada!  

25. Foi-se dali, Delgadinha,  muito triste, desconsolada, 

26. Lá ao fim dos nove meses  à mesma sala tornava, 

27.  Onde viu estar o seu pai, com bolas d' oiro jogava. 

28.  -Pai, pela Virgem Maria, pai,  pela Virgem Sagrada,  

29. Haja fome, que não haja sede,  que me dêa um jarro d' água. 

30. -Já te dava um jarro d' água  se tu me desses o teu corpo. 

31. - Pai, aqui tem o meu corpo, faça dele o que quiser. 

32. Uma voz lhe respondeu,  uma voz se ouviu dizer, 

33. Delgadinha não tem sede,  Delgadinha não quer água, 

34. Tem à sua cabeceira uma fonte d' água clara. 

35. Já os sinos do Céu chamavam,  já os sinos do Inferno bradavam, 

36. -A minha alma vai para o Céu  e a sua morre abrasada! 

 

 

 D/179 Galhoz (1987) 379  

 

Versão de  Aldeia Nova de S. Bento, c. de Serpa, d. de Beja. 

 

Cantado (F.). Colector: Luís Filipe Lindley Cintra. 

 

 (estróf.) 

 

1. -Idalina queres ser minha,  queres ser minha namorada? 

2. Que eu de ouro te vestia  e eu de prata te calçava. 

3. -Tu bem sabes minha filha  que eu não te posso dar água 

4. Porque o teu pai me jurou  pela ponta da espada. 

5. -Corram todos meus criados  a dar água a Idalina 

6.  E o que lá chigar primeiro  ganhará uma prenda minha.  

7. Ganhará uma prenda minha se um copo d'água oferecere. 

8. Idalina não quer água,  Idalina vai morrer. 

9. - Idalina já morreu  já morreu que eu bem na vi, 

10. Levava saia bordada  e caixão de amarefim. 

 

 

 D/180 Galhoz (1987) 379-380 [RTO (2009) 116-117] 

 

Versão de  Santana da Serra, c. de Ourique, d. de Beja.  

 

Ano de recolha: 1975. Colector: Plano «Trabalho e Cultura»-Equipa A/ 3.  [gravado] 

 

IDALINA (polias.) 

 

1. - Idalina, Idalina,  tu és minha namorada, 

2. Só de ouro te vestia,  só de prata te calçava. 

3.  Ai, ser sua namorada,  é coisa que Deus não quer, 
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4. É melhor que vá fazer  caso da sua mulher! 

5. (E) o pai da Idalina  não mandou fazer mais nada, 

6. Mandou fazer altas torres  p'ra a Idalina estar fechada. 

7.  (E) subiu a uma janela,  mais alta que a torre lá tinha, 

8. (E) avistou o seu irmão  da janela da cozinha: 

9. - Irmão que Deus me deu,  dá-me uma gotinha de água, 

10. Que eu à fome não morrerei, só a sede me escalava. 

11. - Dar-te água, ó irmãzinha,  nada disso me custava, 

12. (E) o ladrão do nosso pai  tem a água bem fechada! 

13. (E) ela para trás se voltou,  toda triste e apaixonada. 

14. Subiu a outra janela,  mais alta que a torre lá tinha,  

15. (E) avistou a sua mãe  da janela da cozinha: 

16. - Minha mãe que Deus me deu,  dá-me uma gotinha de água, 

17. Que eu à fome não morrerei, só a sede me escalava. 

18. -Dava-te água, ó filha minha,  nada disso me custava,  

19. (E) o ladrão do nosso pai  tem a água bem fechada. 

20. (E) ela pra trás se voltou,  toda triste e apaixonada.  

21. Subiu a outra janela  mais alta que a torre lá tinha, 

22. (E) avistou o seu papá  da janela da cozinha: 

23. - Papá que Deus me deu,  dá-me uma gotinha de água, 

24. Que eu à fome não morrerei, só a sede me escalava. 

25. Tome lá min'a mão direita  (e) a esquerda também, se quiser,  

26. Já se pode ir gabando  que já sou sua mulher. 

27. (E) o primeiro que lá chegou  foi o seu amor constante, 

28. Logo a Idalina acabou naquele instante. 

 

 

 D/181 Galhoz (1987) 387  
 

Localidade: Sítio de Borno, f. de Querença, c. de Loulé, d. de Faro.  

 

Informadora: Filipa de Sousa Faísca. Ano de recolha: 1982. Colector: M. Viegas 

Guerreiro. [gravado] 

 

ALDINHA (estróf.) 

 

1. - Ó minha querida mãe,  dê-me uma pinguinha de água, 

2. Pela alma da Aldinha  para o Céu vai destinada. 

3. - Dava-te água, minha filha, nada disso me custava, 

4. Se o teu pai não apontasse com a ponta da espada. 

5. - Ai, ó meu querido pai, dê-me uma pinguinha de água, 

6. Pela alma da Aldinha para o Céu vai destinada. 

7. - Vão depressa, homens todos, dar água aquela donzela, 

8. O primeiro que lá chegar é que casará com ela. 

9. Quando lhe foram dar água, já ela estava morta, 

10. Ao pé duma fonte de água, cercada de Anjos à volta. 
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 D/182 Galhoz (1987) 389-390  

 

Versão de  Sítio dos Corcitos, f. de Querença, c. de Loulé, d. de Faro.  

 

Informadora: Maria Antónia Estêvão, 55 anos.  Ano de recolha: 1955. Colector: M. 

Viegas Guerreiro. [sem gravador]. Romance cantado nos terços. 

 

ROMANÇO DE D. ALDINA (polias.) 

 

1. - Ó Aldina, ó Aldina, serás minha namorada, 

2. Que eu de ouro te vestia e de prata te calçava.  

3. O seu pai, que soube disso,  nã quis saber de mais nada, 

4. Mandou fazer uma torre  p'ra Aldina ser fechada. 

5. Assubiu a uma janela,  mais alta que a torre tinha, 

6. Avistou a sua mana à janela da cozinha: 

7. - Ó mana, que Deus me deu,  dá-me uma pinguinha d'água 

8. Que eu à fome me defino  e à sede me secava. 

9. - Tudo isso eu fazia  e nada disso me custava, 

10. S'o papá não m'arrastasse  pela ponta da espada. 

11. Assubiu a outra janela,  mais alta c'a torre tinha, 

12. E avistou a sua mamã  à janela da cozinha. 

13. - Ó mamã ....................  ................................. 

14. Assubiu a outra janela  mais alta que a torre tinha 

15. E avistou o seu papá à janela da cozinha. 

16. - Corram ricos, corram pobres  a ir dar água à Aldina, 

17. O primeiro que lá chegar  casará com filha minha. 

18. O primeiro que lá chegou  foi o seu amado querido, 

19. Quando ele lá chegou,  já ela tinha morrido. 

20. O pai que faz isto a uma filha devia ser queimado. 

21.  Nem por santos, nem por Deus devia de ser perdoado. 

 
Nota: versos 7 e 8 são fórmula repetida na continuação do romance; repetem no verso 13 

 

 

 D/183 Galhoz (1987) 393-394  

 

Versão de  Odeleite, c. de Castro Marim, d. de Faro.  

 

Ano de recolha: 1953 ou 1954. Colector: Luís Filipe Lindley Cintra. [sem gravador] 

 

 (estróf.) 

 

1. - Idalina, queres ser minha, queres ser minha namorada? 

2. Eu de ouro te vestia, e eu de prata te calçava. 

3. O pai dela assim que soube,  não mandou fazer mais nada, 

4. Mandou fazer uma torre  p'ra Idalina ser fechada. 

5. - Ó mamã, que Deus me deu,   dê-me uma pénguinha d'água, 

6. Esta sede já me aperta,  este corpo e esta alma. 

7. -Tu bem sabes, minha filha, qu'eu não te posso dar água, 

8. O teu papá me jurou, pela ponta da espada. 
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9. - Ó papá que Deus me deu,  dê-me uma pènguinha d'água, 

10. Esta sede já m'aperta,  este corpo e esta alma. 

11. - Corram todos meus criados,  a dar água à Idalina, 

12. O que lá chegar primeiro,  ganhará uma prenda minha. 

13. O que lá chegou primeiro,  copo d'água lh'ofereceu, 

14. Idalina não quer água, Idalina já morreu. 

 

 

 D/184 Galhoz (1987) 396-397  
 

Versão de  Sítio da Serra d'Água, f. de Santana, c. de Santana, d. Funchal.  

 

Informadora: Iria Augusta de Freitas, 67 anos. Ano de recolha: 1975. Colectora: Emília 

Cabeleira. [gravado]. (Romance declamado) 

 

D. ALDINA (a-a, a-o)  

 

1. Estava D. Aldina na sua sala dourada. 

2. - Bem puderas, D. Aldina,  ser a minha namorada! 

3. - Não permita Deus do Céu, nem a Virgem consagrada, 

4. Ser eu a sua filha,  e a sua namorada. 

5. - Eu vou-te mandar prender, naquela torre bem fechada, 

6. Vou-te dar um pão por onça  e um copo d' água salgada. 

7. Sete anos 'teve Aldina,  naquela torre fechada, 

8. E ao cabo dos sete anos,  D. Aldina solta estava. 

9. Foi-se logo a D. Aldina  pel' onde o seu irmão estava. 

10. - Rico irmão da minl:' alma  valei-me com um copo d'água; 

11. Eu à fome não morria,  mas à sede eu dou a alma. 

12. - Minha irmã, água t'eu dera,  água t' eu podia dar, 

13. Mas se o nosso pai soubesse,  logo me mandava matar. 

14. Foi-se logo D. Aldina  ao quarto onde a sua mãe estava.  

15. -Rica mamãe da minh' alma  valei-me comum copo d'água, 

16. Qu' eu à fome não morria,  mas à sede eu dou a alma. 

17. - Minha filha, água t'eu dera, água t'eu podia dar, 

18. Mas se teu pai el-rei soubesse,  logo me mandava matar. 

19. Por causa de ti Aldina,  sete anos mal casada. 

20. Logo foi Aldina  ao quarto onde o pai estava. 

21. - Rico papá da minh' alma,  valei-me com um copo d' água, 

22. Qu' eu à fome não morria  e à sede dou a alma. 

23. - Correi, vrassais, correi!  buscar água a D. Aldina. 

24. Nem em garrafas de ouro,  nem em copos de prata fina, 

25. É em garrafinhas de vidro,  para refrescar Aldina. 

26. O primeiro que cá chegar uma tença ganhará. 

27.  Quando a água cá chegou,  D. Aldina morta estava, 

28. Com uma fonte à cabeceira,  que Deus do céu 1' aminava. 

29.  Os anjos à roda d'ela,   Nossa Senhora amortalhada. 

30. D. Aldina tinha uma carta na mão direita, e uma carta bem  cerrada. 

31. - Ai, o ca carta dizia. Ai, o ca carta rezava. 

32. D. Aldina mais su' mãe,  no céu está a descançar, 

33. E seu pai vai pr'o Inferno,  pra toda a alma penar. 
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34. - Vem-te cá, meu filho mais velho,  pega-me neste reinado, 

35. Eu vou-me por esse mundo,  cm' um pobre desgarrado. 

36. - Fiquei-me, meu pai, não vá!  Pegue no vosso reinado, 

37. Qu'esse pecado sem outro no céu será perdoado. 

 
Nota: vv. 34-35 cf.  Édipo Rei; vv 36-37 - como o incesto não se perpetrou a sentença não é 

irrevogável. 

 

 

 D/185 Ana Martins/Ferré (1988) 82-83  

 

Versão de Selmes, c. de Vidigueira, d. de Beja. 

 

Recitada por Ermelinda da Assunção Barrocas Catarino, 39 anos. Recolhida no dia 

24/8/1988.  

 

1. O conde D. José, por ser o conde maior, 

2. três filhas que Deus lhe deu, todas mais lindas que o sol. 

3. A sua filha Faustina, por ser a mais engraçada, 

4. foi a que seu pai escolheu para ser a sua namorada. 

5. Mandou fazer uma torre mais alta que a tirania,  

6. para encerrar Faustina, sete anos e um dia. 

7. Davam-lhe pão às onças, também carne salgada.  

8. Sobe acima a Faustina, numa ventana mais alta, 

9. onde avistou sua mãe, cordão de ouro, anel de prata.  

10. - Deus a salve, ó rica mãe, rica mãe da minha alma, 

11. só te peço, por amor de Deus, que me dê um jarro de água. 

12. - Deus te salve, ó rica filha, rica filha da minha alma, 

13. [……………….] não te posso dar água,  

14. que o vosso pai já jurou, à ponta da sua espada, 

15. quem desse água à Faustina ia morrer degolada. 

16. Sobe acima a Faustina, noutra ventana mais alta, 

17. onde avistou seu irmão, preparado de gravata. 

18. - Deus o salve, ó rico mano, rico mano da minha alma, 

19. só te peço, por amor de Deus, que me dê um jarro de água.  

20. - Deus te salve, ó rica mana, rica mana da minha alma, 

21. [……………….] não te podemos dar água,  

22. que o nosso pai já jurou, à ponta da sua espada, 

23. quem desse água á Faustina que ia morrer degolada.  

24. Sobe acima a Faustina, a uma ventana mais alta, 

25. onde avistou seu pai, preparado de gravata. 

26. - Deus o salve, ó rico pai, rico pai da minha alma, 

27. só lhe peço, por amor de Deus, que me dê um jarro de água. 

28. - 'Inda você me aparece, ó sua grande malvada. 

29. Tanta água que o mar leva, só um sorvo lhe abundava. 

30. - Corram jarros, corram jarros, também as salvas de prata, 

31. que a sua filha Faustina já é sua namorada. 

             (….)           (...) 
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 D/186 Ana Martins/Ferré (1988) 83-84  

 

Versão de Vila Ruiva, c. de Cuba, d. de Beja. 

 

Recitada por Rosalina Garcia, 72 anos. Recolhida por Maria Luisa Nunes Ribeiro e 

Maria de Fátima Sousa Prazeres em 1981. 

 

1. O conde de Vila Flor, por ser o conde maior, 

2. três filhas que Deus lhe deu, todas mais lindas que o sol. 

3. Sua filha a Delgadilha, por ser a mais engraçada,  

4. seu pai a convencia para ser sua namorada. 

5. - Para ser sua namorada, meu pai, porque não seria? 

6. Mas as penas do inferno, meu pai, quem as passaria? 

7. Mandou fazer uma torre das mais altas que havia, 

8. onde a mandou encerrar, sete anos e um dia. 

9. O pão era por onça, a carne era salgada, 

10. a sede era tão grande que a água do mar não fartava. 

11. Subiu a uma janela, uma janela muito alta, 

12. onde avistou suas manas bordando a ouro e prata. 

13. - Ó minhas manas da minha alma, dêem-me um jarro de água. 

14. - Ó minha querida irmã, quem te pudesse dar água, 

15. mas o nosso pai jurou, à ponta daquela espada, 

16. quem desse água à Delgadilha tinha a cabeça degolada. 

17. Recolheu-se a Delgadilha, muito triste amargurada, 

18. as lágrimas eram tantas, a sua sala regava 

19. Subiu a outra janela, outra janela mais alta 

20. onde avistou sua mãe bordando numa almofada. 

21. - Ó minha querida mãe, dê-me um jarro de água. 

22. - Ó minha querida filha, se eu te pudesse dar água, 

23. mas o vosso pai jurou, à ponta daquela espada, 

24. quem desse água à Delgadilha tinha a cabeça degolada. 

25. Recolheu-se a Delgadilha, muito triste amargurada,  

26. as lágrimas eram tantas, a sua sala regava. 

27. Subiu a outra janela, outra janela mais alta, 

28. onde avistou seu pai jogando às cartas na praça. 

29. - Ó meu pai da minha alma, dai-me um jarro de água. 

30. - Cala-te daí, minha filha, cala-te daí malvada,  

31. pedi-te a tua mão direita, não me a quiseste dar. 

32. - Aqui tem, meu pai, a direita e a esquerda se quiser, 

33. aqui tem o meu corpo, faça dele o que quiser. 

34. - Corram, meus criados, corram a dar água à Delgadilha, 

35. o que lá chegar primeiro terá a corte ganhada, 

36. o que lá chegar em último tem a cabeça cortada.  

37. Quando os criados lá chegaram, já estava morta na sala, 

38. os anjos eram tantos que para o céu a levavam 

39. e os demónios eram tantos que o pai no ar o levavam. 
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 D/187 Ana Martins/Ferré (1988) 84-85  

 

Versão de Vila Ruiva, c. de Cuba, d. de Beja. 

 

Recitada por Josefa Maria Ramalho, 73 anos. Recolhida por Maria Luisa Nunes Ribeiro 

e Maria de Fátima Sousa Prazeres em 1981. 

 

1. O conde de Vila Flor, por ser o conde maior, 

2. três filhas que Deus lhe deu, todas mais lindas que o sol. 

3. Sua filha Delgadilha, por ser a mais engraçada, 

4. o seu pai a convenceu para ser a sua amada. 

5. - Meu pai, porque não serei, meu pai, porque não seria? 

6. Mas as penas do inferno só meu pai as passaria. 

7. Mandou fazer uma torre, uma torre sem demasia, 

8. onde a mandou enterrar, sete anos e um dia. 

9. O pão era por onça, […………………..]  

10. comia bacalhau salgado e água não a bebia.  

11. Assomou a uma janela, a uma janela muito alta, 

12. onde viu suas irmãs bordando a ouro e prata. 

13. - Ó minhas irmãs da minha alma, dêem-me um copo de água. 

14. - Minha irmã da minha alma, quem te pudera dar água,  

15. mas o nosso pai jurou, à ponta daquela espada, 

16. quem desse água à Delgadilha tinha a cabeça cortada. 

17. Assomou a outra janela ainda, outra janela mais alta, 

18. onde encontrou seus irmãos, no Rossio, jogando à barra. 

19. - Ó meus irmãos da minha alma, dêem-me um copo de água. 

20. - Ó querida irmã da minha alma, quem te pudera dar água, 

21. mas o nosso pai jurou, à ponta daquela espada, 

22. quem desse água à Delgadilha ter a cabeça cortada. 

23. Assomou a outra janela, outra janela mais alta, 

24. onde viu a sua mãe bordando numa almofada. 

25. - Ó querida mãe da minha alma, dê-me um copo de água. 

26. - Ó querida filha da minha alma, quem te pudesse dar água, 

27. mas o teu pai jurou, à ponta daquela malvada, 

28. quem desse água à Delgadilha tinha a cabeça cortada. 

29. Formou-se outra janela, outra janela mais alta, 

30. onde assomou à janela e viu seu pai jogando à barra.  

31. - Ó meu pai da minha alma, dê-me um copo de água. 

32. - Pedi-te a tua mão direita, nunca ma quisestes dar. 

33. - Aqui tem a direita, minha esquerda se quiser, 

34. aqui tem o meu corpo inteiro, faça dele o que quiser. 

35. - Vão dar água à Delgadilha, que ela já é minha amada. 

36. Quando lá chegou, Nossa Senhora a amortalhava, 

37. os anjos eram tantos que para o céu a levavam, 

38. diabos eram tantos que pelos ares o pai levavam. 
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 D/188 Ana Martins/Ferré (1988) 85-86  

 

Versão de Baleizão,  c. de Beja, d. de Beja. 

 

Recitada por Isabel Conhito, 76 anos. Recolhida por Esmeralda Bugio Lopes e Ana 

Maria Martins, no dia 21/9/1980. 

 

1. Tinha três filhas mais lindas, todas mais lindas que o sol, 

2. a sua filha Faustina de amores andava tratando.  

3. Mandou-le fazer uma torre mais alta que a tirania, 

4. p'ra degradar a Faustina, sete anos e um dia. 

5. - Ai de mim, triste Faustina, ai de mim, triste coitada, 

6. mandarem-me o pão às onças, também a carne salgada, 

7. a água não ma mandarem, ai de mim, triste coitada. 

8. Assubi a uma ventana, outra ventana mais alta, 

9. onde avistou sua irmana, cordão de ouro, anel de prata. 

10. - Deus te salve, ó minha irmana, ricas manas da minha alma,  

11. por amor de Deus le peço que me dê um jarro de água. 

12. - Como queres que te eu dê água, rica mana da minha alma,  

13. se o nosso pai já jurou, à ponta da sua espada, 

14. quem desse água à Faustina há-de ser logo digolada. 

15. - Ai de mim, triste Faustina, ai de mim, triste coitada, 

16. mandarem-me o pão às onças, também a carne salgada, 

17. a água não ma mandarem, ai de mim, triste coitada. 

18. Assubi a uma ventana, outra ventana mais alta,  

19. onde avistou sua mãe, cordão de oiro, anel de prata. 

20. - Deus a salve, ó minha mãe, rica mãe da minha alma, 

21. por amor de Deus le peço que me dê um jarro de água. 

22. - Como queres que te eu dê água, rica filha da minha alma,  

23. se o nosso pai já jurou, à ponta da sua espada, 

24. quem desse água à Faustina era logo digolada. 

25. - Ai de mim, triste Faustina, ai de mim, triste coitada, 

26. mandarem-me o pão às onças, também a carne salgada, 

27. a água não ma mandarem, ai de mim, triste coitada. 

28. Assubi a uma ventana, outra ventana mais alta, 

29. onde avistou o seu pai, preparado de gravata. 

30. - Deus o salve, ó meu pai, rico pai da minha alma,  

31. por amor de Deus le peço que me dê um jarro de água. 

32. - 'Inda você me aparece, ó sua grande malvada, 

33. 'inda você me aparece aqui a pedir-me água? 

34. - Aqui tem minha mão direita e a esquerda se me a quiser,  

35. a sua filha Faustina já é sua mulher. 

36. - Subam já os jarros de água, também as salvas de prata,  

37. que a minha filha Faustina já é minha namorada. 

38. - Venha a Senhora da Luz p'ra me estar alumiando,  

39. venha a Senhora da Mortalha p'ra me estar amortalhando, 

40. venha a Senhora da Guia para o céu me ir guiando,  

41. que eu morro vou para o céu, meu pai cá fica penando. 
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 D/189 Ana Martins/Ferré (1988) 86-87  

 

Versão de Baleizão, c. de Beja, d. de Beja. 

 

Recitada por Ana Luisa Henriques, 57 anos. Recolhida por Esmeralda Bugio Lopes Ana 

Maria Martins, no dia 21/9/1980. 

 

1. Três filhas que Deus le deu, todas mais lindas que o sol,  

2. Faustina por ser mais nova, por ser a mais engraçada,  

3. foi a que seu pai escolheu para sua namorada. 

4. Mandou fazer uma torre mais alta que a tirania, 

5. p'ra fechar sua Faustina, sete anos e um dia. 

6. Mandava-le o pão às onças, também a carne salgada,  

7. para mais martírio dela, a água não la mandava.  

8. Jurou, fez uma jura, à ponta da sua espada, 

9. quem desse água à Faustina que era logo degolado. 

10. Subiu a uma ventana, outra ventana mais alta,  

11. encontrou a sua mãe, cordão de oiro, anel de prata. 

12. - Deus a salve, ó minha mãe, minha mãe da minha alma, 

13. por amor de Deus le peço que me dê um jarro de água 

14. - Como queres que te eu dê água, minha filha desgraçada,  

15. se o falso do teu pai a água nos traz fechada, 

16. jurou, fez uma jura, à ponta da sua espada, 

17. quem desse água à Faustina que era logo degolado.   

18. Subiu a uma ventana, outra ventana mais alta,  

19. encontrou o seu irmão, preparado de gravata. 

20. - Deus te salve, ó meu rico mano, meu rico mano da minha alma, 

21. por amor de Deus te peço que me dês um jarro de água.  

22. - Não te posso dar água, minha mana desgraçada, 

23. que o falso do nosso pai a água nos traz fechada,  

24. jurou, fez uma jura, à ponta da sua espada, 

25. quem desse água à Faustina que era logo degolado.  

26. Faustina se retirava, muito triste amargurada. 

27. - Três irmãs que Deus me deu, fui a mais desgraçada.  

28. Fui subir a uma ventana, outra ventana mais alta, 

29. encontrou a sua irmã, cordão de oiro, anel de prata. 

30. - Deus te salve, minha mana, rica mana da minha alma, 

31. por amor de Deus te peço que me dês um jarro de água. 

32. - Como queres que te eu dê água, minha mana desgraçada, 

33. se o falso do nosso pai a água nos traz fechada,  

34. jurou, fez uma jura, à ponta da sua espada, 

35. quem desse água à Faustina que era logo degolado.  

36. Fui subir a outra ventana, outra ventana mais alta,  

37. encontrou o seu pai, preparado de gravata. 

38. - Tome lá minha mão direita e a esquerda se a quiser, 

39. que a sua filha Faustina já está por sua mulher. 

40. - Corram jarros, corram jarros, também as salvas de prata, 

41. que a minha filha Faustina já é minha namorada. 

42. - Venha a Senhora da Luz p'ra me estar alumiando, 

43. venha a Senhora da Mortalha p'ra me estar amortalhando,  
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44. venham os anjinhos todos p'ra me estar acompanhando, 

45. venha a Senhora da Guia para no céu me ir guiando. 

 

 

 D/190 Ana Martins/Ferré (1988) 87-89  

 

Versão de Baleizão, c. de Beja, d. de Beja. 

 

Recitada por Rufina Rodrigues, 57 anos. Recolhida no dia 24/8/1988. 

 

1. Vindo o Conde São José, por ser lo conde maior, 

2. três filhas que Deus le deu, todas mais lindas que o sol.  

3. A sua filha Faustina, por ser a mais engraçada, 

4. logo ele a escolheu p'ra ser sua namorada. 

5. Ela, como era seu pai, disse logo que não queria. 

6. Mandou-lhe fazer uma torre mais alta que a tirania,  

7. p'r'à Faustina ir morar, sete anos e um dia. 

8. Mandava-le o pão às onças e mandava a carne salgada  

9. e a água não la mandava, olha ela, triste coitada.  

10. Um dia, por se ver muito triste, apaixonada, 

11. foi subir uma ventana, uma ventana tão alta, 

12. onde avistou suas manas, cordão de ouro, anel de prata. 

13. - Deus as salve, ó minhas manas, ricas manas da minha alma,  

14. por amor de Deus lhes peço que me dêem um jarro de água. 

15. - Não te podemos dar água, rica mana da minha alma,  

16. porque o falso do nosso pai até a água traz fechada. 

17. Ele jurou, fez uma jura, à ponta da sua espada, 

18. quem desse água à Faustina p'ra ser logo degolada. 

19. Ela recolheu-se p'ra dentro, muito triste, apaixonada.  

20. -  Ai de mim, triste Faustina, ai de mim, triste coitada. 

21. de três irmãs que Deus me deu, eu fui a mais desgraçada.  

22. Outro dia lá subiu, muito triste, apoquentada, 

23. foi subir outra ventana, outra ventana mais alta, 

24. onde avistou sua mãe, cordão de ouro, anel de prata. 

25. - Deus a salve, minha mãe, rica mãe da minha alma, 

26. pelo amor de Deus lhe peço que me dê um jarro de água. 

27. - Eu não te posso dar água, rica filha da minha alma,  

28. porque o falso do teu pai até a água traz fechada. 

29. Ele jurou, fez uma jura, à ponta da sua espada, 

30. quem desse água à Faustina p'ra ser logo degolada. 

31. Ela recolheu-se p'ra dentro, muito triste, apaixonada. 

32. Ai de mim, triste Faustina, ai de mim, triste coitada, 

33. de três irmãs que Deus me deu, eu fui a mais desgraçada.  

34. Outro dia lá subiu, muito triste, apoquentada, 

35. foi subir outra ventana, outra ventana mais alta,  

36. onde avistou o seu pai, preparado de gravata. 

37. - Deus o salve, ó meu pai, rico pai de minha alma, 

38. pelo o amor de Deus lhe peço que me dê um jarro de água.  

39. - 'Inda você aí está, sua grande malcriada? 

40. - Tome lá a minha mão direita e a esquerda se quiser,  
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41. a sua filha Faustina já hoje é sua mulher. 

42. - Corram já os jarros de água, corram nas salvas de prata,  

43. que a minha filha Faustina já é minha namorada. 

44. - Eu não quero a sua água, eu dela não tenho falta, 

45. que eu, aos pés da minha cama tenho um rio de água clara,   

46. e tenho a Senhora da Luz que me está alumiando 

47. e a Senhora da Consolação que me está aconsolando.  

48. Eu, santa, vou p'r'ó céu, meu pai cá fica pensando. 

 

 

 D/191 Ana Martins/Ferré (1988) 89-90 

 

Versão de S. Matias, c. de Beja, d. de Beja. 

 

Recitada por Mariana Rosa Borges, 59 anos. Recolhida por Maria Luísa Nunes Ribeiro 

e Maria de Fátima Sousa Prazeres em 1981. 

 

1. O conde José Albino, por ser o conde maior, 

2. três filhas que Deus lhe deu, todas mais lindas que o sol. 

3. A sua filha Faustina, por ser a mais engraçada,  

4. o seu pai a cobiçou para ser sua namorada. 

5. Mandou-a pôr numa torre mais alta que a tirania,  

6. aonde ela não avistasse a claridade do dia. 

7. Mandava-lhe o pão às onças e a carne também salgada.  

8. Subiu uma ventana, outra ventana mais alta, 

9. aonde avistou sua irmã, cordão de ouro e relógio de prata. 

10. - Deus te salve, ó minha irmã, ó minha irmã da minha alma, 

11. pelo amor de Deus te peço que me dês um jarro de água. 

12. - Como queres que eu te dei água, ó minha irmã da minha alma, 

13. se o nosso pai já jurou, à ponta da sua espada,  

14. quem desse água à Faustina era logo degolada. 

15. - Ai de mim, triste Faustina, ai de mim, triste coitada, 

16. tanta pinga que o mar tinha, nem uma pinga lhe abonava. 

17. Manda-lhe o pão às onças e a carne era salgada.  

18. Subiu outra ventana, outra ventana mais alta, 

19. aonde avistou sua mãe, cordão de ouro, relógio de prata. 

20. - Deus te salve, ó minha mãe, ó minha mãe da minha alma, 

21. por amor de Deus te peço que me tragas um jarro de água. 

22. - Como queres que eu te dei água, rica filha da minha alma, 

23. se o vosso pai jurou, à ponta da sua espada, 

24. quem desse água à Faustina era logo degolada. 

25. Subiu outra ventana, outra ventana mais alta,  

26. aonde avistou seu pai […………………….]  

27. - Deus te salve, ó meu pai, ó meu pai da minha alma, 

28. pelo amor de Deus lhe peço que me dei um jarro de água. 

29. - Ainda você me aparece, ó sua grande malvada, 

30. ainda você me aparece na frente pedindo um jarro de água?  

31. - Tome a minha mão direita, ou a esquerda se quiser,  

32. que a sua filha Faustina já é sua mulher. 

33. - Chovam já os jarros de água, também as salvas de prata,  
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34. a minha filha Faustina já a sede não a mata. 

35. Quando a água lá chegou, já a Faustina era final. 

36. A alma da sua filha, de anjos cercada, 

37. e a do seu pai, de fogo abrasada. 

 

 

 D/192 Ana Martins/Ferré (1988) 90-91  

 

Versão de Santa Bárbara de Padrões, c. de Castro Verde, d. de Beja. 

 

Recitada por Henriqueta Salvador, 76 anos. Recolhida por Maria Luisa Nunes Ribeiro e 

Maria de Fátima Sousa Prazeres em 1981. 

 

1. - Adelina, minha filha, se tu fosses minha amada, 

2. eu de ouro te vestia e de prata te calçava. 

3. - Não quero, meu pai, não quero, são coisas que Deus não quer,  

4. é melhor que vá fazer caso da sua mulher. 

5. O seu pai ouvindo isto, não se importou de mais nada, 

6. mandou fazer altas torres para Adelina ser fechada. 

(…)                                       (…) 

7. Subiu a uma janela, a mais alta que a torre tinha,  

8. avistou a sua irmã na janela da cozinha. 

9. - Ó irmã que Deus me deu, dá-me uma pinguinha de água, 

10. que eu à fome não morreria, só à sede estou escaldada. 

11. - Dava-te água, irmã minha, nada disso me custava, 

12. mas o maldito do papá até a água traz fechada.  

13. Subiu ainda a outra janela mais alta que a torre tinha, 

14. avistou a sua mãe na janela da cozinha. 

15. - Minha mãe que Deus me deu, dá-me uma gotinha de água, 

16. que eu à fome não morria, só à sede estou escaldada.  

17. - Dava-te água, ó minha filha, nada disso me custava, 

18. o maldito do teu pai até a água traz fechada. 

19. Subiu a outra janela ainda mais alta que a torre tinha, 

20. avistou o seu papá na janela da cozinha. 

21. - Ó meu pai que Deus me deu, dá-me urna gotinha de água,  

22. que eu à fome não morria, só à sede estou escaldada.  

23. Dava-te água, ó minha filha, nada disso me custava, 

24. pedi-te a tua mão direita, disseste que não ma davas. 

25. - Já lhe dou a mão direita e a esquerda se quiser,  

26. já se pode ir gabando que eu sou sua mulher. 

27. - Subam altos, meus criados, levar água à Adelina,  

28. o primeiro que lá chegar casará com filha minha. 

29. O primeiro a lá chegar era o seu amor constante,  

30. Adelina deu um ai, acabou naquele instante. 
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 D/193 Anastácio (1988) 76-77  

 

Versão de Afonso Vicente, c. de Alcoutim, d. de Faro. 

 

Recitada por Maria Florência. Recolhida por Maria Leonor Mestre, no dia 24/10/84. 

 

1. Estando a dona Silvana na sua sala sentada, 

2. com um pente d'ouro na mão seu cabelo penteava.  

3. Vindo seu pai da caça à noite, d'amores a cometia. 

4. - Bem podias tu, Silvana, brincares comigo um dia.  

5. - Ó meu pai, eu sim, brincava, ó meu pai, eu brincaria, 

6. pelas penas do Inferno, ó meu pai quem passaria?  

7. - Passaria-las tu, Silvana, e eu também as passaria. 

8. Mandou fazer uma torre das mais altas que havia, 

9. para meter dona Silvana por sete anos e um dia. 

10. A comida era salgada, a água nem uma pinga. 

11. Assoma Silvana um dia acima da sua torre; 

12. vê estar seu querido mano tocando uma guitarra. 

13. - Deus te salve, ó meu mano, dando-te à Virgem Sagrada, 

14. manda pelos teus criados dar-me uma pinga d'água 

15. que meu coração se arranca e minha alma de sede estala. 

16. - Ainda que eu queira não posso, minha mana, dar-te água. 

17. O nosso pai é tão traidor que a água nos traz fechada. 

18. Assoma Silvana um dia acima da sua torre; 

19. [………………………]   bordando uma almofada. 

20. - Deus vos salve, minha mãe, dando-te à Virgem Sagrada, 

21. manda-me pelos teus criados dar-me uma pinga de água 

22. que meu coração se arranca e minha alma de sede estala. 

23. - Deus te salve, ó minha filha, dando-te à Virgem Sagrada, 

24. ainda que queira não posso, minha filha, dar-te água.  

25. Vosso pai é tão traidor que a água nos traz fechada. 

26. Assoma Silvana um dia ao alto da sua torre. 

27. - Deus te salve, ó meu pai, dando-te à Virgem Sagrada, 

28. manda-me pelos teus criados dar-me uma pinga de água 

29. que o meu coração se arranca e minha alma de sede estala.  

30. - Dou-te água, dona Silvana, s'inda estás pela palavra. 

31. - Meu divino querido pai, acuda-me com a água,  

32. desta hora para diante eu serei a sua amada. 

33. - Acima, acima, meus criados, dêem água a dona Silvana.  

34. Não lhe dêem por cocharro, nem por copo de latão, 

35. dêem-lhe por um de ouro, que regue o seu coração. 

36. O primeiro que lá chegar, uma coroa de ouro lhe hei-de dar. 

37. O último que lá chegar, o pescoço lhe hei-de cortar. 

38. - Como lhe havemos dar água se ela está amortalhada 

39. e tem à sua cabeceira uma linda fonte de água? 
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 D/194 Anastácio (1988) 78  

 

Versão de Malfrade, c. de Alcoutim, d. de Faro. 

 

Recitada por Maria Rosa Lourenço, 30 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere 

Ferré no dia 15/8/84. 

 

1. - Idalina queres ser minha, queres ser minha namorada?  

2. Eu de ouro te vestia e de prata te calçava. 

3. - Não quero, meu pai, não quero, que são coisas que Deus não quer  

4. é melhor que vá fazer caso da sua mulher. 

5. O papá da Idalina não mandou fazer mais nada:  

6. mandou fazer altas torres p'ra Idalina ser fechada. 

7. Subiu à outra janela, mais alta que a torre tinha,  

8. avistou sua irmã dela da janela da cozinha. 

9. Ó irmã que Deus me deu, dá-me uma pinguinha d'água;  

10. à fome não morrerei, mas à sede 'tou escalada. 

11. - Dava-te água, irmã minha, nada disso me custava,  

12. o ladrão do nosso pai até a água tem fechada. 

13. Subiu à outra janela, mais alta que a, torre tinha,  

14. avistou sua mamã dela da janela da cozinha. 

15. - Ó mamã que Deus me deu, dá-me uma pinguinha d'água;  

16. à fome não morrerei, mas à sede 'tou escalada. 

17. - Dava-te água, filha minha, nada disso me custava,  

18. o ladrão do vosso pai até a água tem fechada. 

19. Subiu à outra janela, mais alta que a torre tinha,  

20. avistou o seu papá dela da janela da cozinha. 

21. - Ó papá que Deus me deu, dá-me uma pinguinha d'água; 

22. à fome não morrerei, mas à sede estou escalada. 

23. - Dava-te água, filha minha, nada disso me custava,  

24. eu pedi-te a mão direita, disseste que não me a davas. 

25. - Toma lá a mão direita e a esquerda se quiser,  

26. já se pode ir gabando que já sou sua mulher. 

27. - Corram, corram, meus criados, a dar água à Idalina:  

28. o primeiro que cá chegar, casará com filha minha. 

29. O primeiro que lá chegou era o seu amor constante.  

30. Já morreu a Idalina, mesmo agora neste instante. 

 

 

 D/195 Anastácio (1988) 79  

 

Versão de Malfrade, c. de Alcoutim, d. de Faro. 

 

Recitada por Carla Cristina Teixeira Lourenço, 7 anos. Recolhida por Vanda Anastácio 

e Pere Ferré no dia 15/8/84. 

 

1. - Idalina, Idalina, queres ser minha namorada?  

2. De ouro te vestia e de prata te calçava. 

3. - Eu não quero, meu pai, não quero, que isso é que ninguém quer, 

4. é melhor que vá fazendo caso da sua mulher. 
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5. O papá da Idalina não mandou fazer mais nada, 

6. mandou fazer altas torres pa'Idalina ser fechada. 

7. Subiu a alta janela, mais alta que a torre tinha, 

8. avistou a irmã dela da janela da cozinha. 

9. - Ó irmã que Deus me deu, dá-me uma pinguinha d'água, 

10. à fome não morrerei, mas à sede 'tou escalada 

11. - Dava-te água, filha minha, nada disso me custava, 

12. o ladrão dos seus pais até a água tem fechada.  

13. Subi à outra janela, mais alta que a torre tinha, 

14. avistou a mamã dela da janela da cozinha. 

15. - Ó mamã que Deus me deu, dá-me uma pinguinha d'água, 

16. à fome não morrerei, mas à sede 'tou escalada. 

17. - Dava-te água, filha minha, nada disso me custava,  

18. o ladrão do seus pais até a água tem fechada. 

19. Subi à outra janela, mais alta que a torre tinha,  

20. avistou o papá dela da janela da cozinha. 

21. - Ó papá que Deus me deu, dá-me uma pinguinha d'água,  

22. à fome não morrerei, mas à sede 'tou escalada. 

23. - Dava-te água, filha minha, nada disso me custava,  

24. pedi-te a tua mão direita disseste que não ma davas. 

25. Tome lá a esquerda se quiser [……………………]  

26. Já se pode ir gavando que eu já sou sua mulher  

27. - Corram, corram, meus criados, a dar água à Idalina,  

28. o primeiro que cá chegar casará com filha minha. 

29. O primeiro que lá chegou, era o seu amor constante.  

30. Já morreu a Idalina mesmo agora deste instante. 

 

 

 D/196 Anastácio (1988) 84 [Carinhas (1996) 87]  

 

Versão de Aljezur, c. de Aljezur, d. de Faro. 

 

Recitada por Adélia Rosado, 76 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré no 

dia 11/8/84. 

 

1. Silvana se passeava por um corredor que tinha; 

2. também cantava, melhor dançava, melhor romances dizia.  

3. O seu pai como maroto amores lhe acometia. 

4. - Meu pai, as penas do inferno quem é que as passaria?  

5. - Passava-as eu, minha filha, uma por cada dia. 

6. Ele mandou-a fechar numa torre p'ra estar lá sete anos e um dia, 

7. [………………………] ao cabo de sete anos e um dia, 

8. a Silvana se assomava à mais alta janela que havia. 

9. Via estar a sua mãe a fazer        (…) 

10. - Deus te salve, ó minha mãe, ó minha mãe da minh'alma, 

11. [……………………….] dá-me uma gotinha d'água, 

12. que eu à fome e à sede, já me está cortando a alma. 

13. - Água t’eu dava, ó minha filha, dava-te e não me custava nada,  

14. mas se o teu pai jurou-me pela ponta da espada 
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se fosse dar água que a matava. 

 

15. - Irmãos da minha alma, dêem-me uma gotinha d'água  

16. que eu à fome e à sede, já me está cortando a alma. 

 

No fim viu estar o pai e depois disse-lhe para ele le mandar dar água. 

 

17. que amanhã por todo o dia serei sua namorada 

 

E depois o pai mandou-le dar água, e depois vieram os criados com um jarro de 

ouro para ela beber água, vieram cá e já ela estava morta. 

 

18. […………………..]   Nossa Senhora amortalhava 

19. e os anjos eram as tochas que para o céu alumiavam  

20. e por baixo dela já passavam jarros de água. 

 

 

 D/197 Anastácio (1988) 85 [Carinhas (1996) 88]  

 

Versão de Aljezur, c. de Aljezur, d. de Faro.  

 

Recitada por Adélia Vieira Serrão, 72 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere 

Ferré no dia 11/8/84. 

 

1. - Adelina há-des ser minha, há-des ser minha amada.  

2. Hei-de te vestir d'ouro, hei-de te calçar de prata. 

                         (…)   (…) 

3. Adelina escada acima, muito triste, apaixonada,  

4. viu estar as suas manas a bordar uma almofada.  

                          (…) (…) 

 

 

 D/198  Fontes (1989-1990) 61 

 

Versão recolhida em Toronto (Lomba da Povoação, São Miguel, Açores). 

  

Recitada por Maria Amaral, 47 anos, 13 de Junho de 1984. 

 

NOTA:   Classificação em Fontes (1989-1990): Silvana (í-a) + Delgadinha (á-a) 

   

1. O nosso rei tinha três filhas,   brancas nem de prata fina; 

2. o pai gosta da mais moça   porque se chamava Aldina. 

3. - Bem pudera tu, Aldina,   seres a minha namorada, 

4. que de ouro andavas vestida   e de prata andavas calçada. 

5. - Deus nunca permita isso   nem na hóstia consagrada, 

6. de ê ser a sua filha,   também sua namorada. 

7. O pai, quando ouviu isso,   não tratou de agradar, 

8. que ao cabo dos sete   D. Aldina foi tirar, 

9. ond'ela foi p'ra um quarto   onde a rica mana estava. 

10. - Rica mana da minh'alma,   dá-m'uma gotinha d'água, 
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11. qu'ê tenho os meus bofes secos   e a minha alma se apaga 

12. d'ê comê a carne crua   e de beber água salgada, 

13. de comer pão bolorento   qu'o santo pai me mandava. 

14. - Como eu te posso dar água,   D. Aldina malfadada, 

15. se o santo pai me jurou   que a cabeça me cortava? 

.......................   ...................... 

 

 

 D/199 Marques (1989a) 94-95 [Marques (1993) 17]  

 

Versão de Lousa, c. de Loures, d. de Lisboa.  

 

Adelina Feliciana, 83 anos 

 

1. - Sulivana fosse minha, fosse minha namorada, 

2. de ouro andavas vestida e de prata andavas calçada. 

3. - Isso não, ó meu pai, não, isso é coisa que não fazia.  

4. Dar um passo ao Inferno é coisa que Deus não queria. 

5. - Mando fazer uma torre bem alta, de onde só veja a luz do dia.  

6. O pão será venenoso e a água nunca mais viria. 

7. Sulivana escada abaixo, muito triste, apaixonada, 

8. Viu as suas manas a bordar numa almofada. 

9. - Queridas manas do coração, queridas manas da minha alma,  

10. pelo amor de Deus lhe peço que me dê um copo de água. 

11. - Dar-te água, minha querida, mana, o nosso pai já jurou,  

12. dar água à Sulivana o pescoço degolou. 

13. Escada acima, escada abaixo, Sulivana apaixonada,  

14. encontrou os seus manos a jogar à espadeirada. 

15. - Querido mano do coração, querido  mano da minha alma,  

16. pela luz de Deus lhe peço que me dê um copo de água. 

i. - O nosso pai já jurou 

17. quem desse água à Sulivana o pescoço degolou.  

18. Sulivana, muito triste, assubiu as escadas, 

19. encontrou o seu pai. (...) 

20. - Querido pai do coração, querido pai da minha alma, 

21. pelo amor de Deus lhe peço que me dê um copo de água.  

22. Correm todos os meus criados dar água à minha filha! 

23. O primeiro que lá chegar ganhará uma prenda minha!  

 

Depois, uma das irmãs respondeu: 

 

24. - Sulivana não quer água, Sulivana não quer nada. 

25. A alma dela vai para o Céu e a do pai será queimada. 

 
Variantes –5a. Manda-te... (engano da informante, logo emendado como vai no texto); 9. inverte a 

ordem dos hemistiquios (engano da informante, logo emendado como vai no texto; 10a. pela lei 

d.; 11. Isso não, o n. p. j. j.; 12a. quem desse à.; 13 e 22. omite; 23a. omite os; 23b. levar à.; 24a. 

q. cá c. 

Nota – 7b. e 13b. apaixonada tem aqui, naturalmente, o sentido antigo de "amargurada". 
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 D/200 Marques (1989a) 95-96 (Marques (1993) 18]  

 

Versão da Murteira, c. de Loures, d. de Lisboa. 

 

Sofia Maria, 67 anos. Murteira, 11-1-1986. Recolha de J. J. Dias Marques. 

 

1. – Aldininha, queres ser minha, queres ser minha namorada? 

2. Se Aldininha fosse minha, de oiro a vestia, de prata a calçava. 

3. Seu pai, quando tal soube, não mandou fazer mais nada:  

4. mandou fazer uma torre para Aldininha estar fechada. 

5. A Aldininha assubiu a uma janela mais alta que a torre tinha,  

6. para avistar suas manas na janela da cozinha. 

7. - Ó manas que Deus me deu, daram[?]-me uma pinguinha de água. 

8. A fome e a sede já me aperta, coração me deixa a alma. 

9. - Ó mana, não te dou água, ó mana, não te dou nada. 

10. O maroto do nosso pai até a água traz fechada. 

11. A Aldininha assubiu a outra janela mais alta que a torre tinha,  

12. para avistar sua mãe na janela da cozinha. 

13. -  Minha mãe que Deus me deu, dê-me uma pinguinha de água. 

14. A fome e a sede já me aperta, coração me deixa a alma. 

15. - Corram todos os meus criados para dar água à Aldininha! 

16. O primeiro que lá chegar recebe uma prenda minha! 

17. O primeiro que lá chegou foi dar com a Aldininha morta. 

18. - Corram todos, meus criados, a Aldininha vai para a morga!  

19. A Aldininha vai para a morga, a Aldininha já morreu 

20. por culpa do seu pai. Quem vai julgá-lo sou eu. 

 

Variantes – 6a. a. as s.; 12a. a. a s. 

 

 

 D/201 Carvalho Rodrigues (1990) 89-90  
 

Versão de Peraboa, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

A DELGADINHA 

 

1. O rei tinha três filhas  todas três afidalgadas;  

2. A mais velha delas todas  Delgadinha se chamava. 

3. O seu pai a combatia  para ser a sua amada: 

4. - Cale-se aí, ó meu pai,  Deus não oiça tal palavra! 

5. Ele a fechou numa torre,  às sete chaves fechada.  

6. Dava-lhe o pão pela onça,  à água do mar salgada. 

7. Subiu a uma ventana,  outra ventana mais alta,  

8. Donde viu 'star suas manas 

9. Com agulhas de ouro  e um dedal de prata. 

10. - Manas, pela vossa vida,  pela vossa vida sagrada,  

11. Me deis um candil aceso,  também um jarro de água! 

12. - Mana nossa, ta daríamos,  ó mana do coração! 

13. Nosso pai mês (1) 'stá a jurar  pelo golpe da espada  

14. Aquele que te desse água  a cabeça tem cortada. 
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15. Ela subiu a 'ma ventana,  outra ventana mais alta,  

16. Onde viu 'star os seus manos  a jogar jogo de espada. 

17. - Manos, pela vossa vida,  pela vossa vida sagrada,  

18. Me deis um candil aceso,  também um jarro de água! 

19. - Nosso pai está jurando  pelo golpe da espada,  

20. Àquele que te desse água,  a cabeça tem cortada. 

21. Ela subiu a 'ma ventana,  outra ventana mais alta,  

22. Onde viu 'star sua mãe  lavando (2) ouro e prata. 

23. - Minha mãe, pla sua vida,  pla sua vida sagrada, 

24. Dê-me um candil aceso,  também um jarro de água! 

25. -Vai-te dai, parajudia,  parajudia desgraçada!  

26. Por causa de ti, parajudia, 'stive sete anos mal casada! 

27. Ela subiu a 'ma ventana,  a outra ventana mais alta,  

28. Onde viu estar seu pai  jogando o jogo da espada. 

29. - Meu pai, pla sua vida,  pla sua vida sagrada,  

30. Me dê um candil aceso,  também um jarro de água,  

31. Que eu, de hoje em diante,  eu serei a sua amada! 

32. - Alto, alto, cavalheiros,  vão dar água à Delgadinha!  

33. Aquele que lá chegar diante,  prenda de ouro terá ganhada.  

34. Aquele que lá chegar de trás,  a cabeça tem cortada. 

35. Logo lá chegaram todos,  todos à mesma pancada,  

36. Já a alma de Delgadinha  cos anjos do Céu cantava. 

37. Uma avó que ela tinha  ela muito já chorava: 

38. - Todos morreram à fartura,  tu morreste sem ter água! 

 
(1)  Forma popular e muito vulgar em vez de nos. 

(2)  Será lavrando, no sentido de bordando, como aliás se pode inferir da versão 8.7. - 

Delvadinha: «a bordar em prata fina». 

 

 

 D/202 Carvalho Rodrigues (1990) 90-91 
 
 

Versão do Ferro, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

ALDININHA 

 

1. Um pai tinha três filhas,  todas lindas como a prata;  

2. A mais linda delas todas  Aldininha se chamava. 

3. - Aldininha, ó minha filha,  tu hás-de ser a minha amada! 

4. - Isso não, ó meu papá,  lá isso não pode ser! 

5. Quero dar contas a Deus,  a Deus, quando eu morrer. 

6. Mandou fazer uma torre,  das mais altas que havia,  

7. Pra lá meter Aldininha  por dez anos e um dia. 

8. Pôs-lhe o pão por onça  e a água por medida;  

9. O bacalhau, às arrobas  para lhe secar a vida. 

10. Ela chegou à janela  mais alta que a torre tinha,  

11. Avistou a sua mãe  da sala para a cozinha. 

12. - Ó mamã que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha de água,  

13. Que a água alimenta a vida,  o coração e a alma! 

14. - Eu, a água, não ta dou,   eu, a água, não ta dava, 
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15. O ladrão do teu papá  a água me tem fechada. 

16. Viu passar sua irmã  da varanda para a sala: 

17. - Ó mana que Deus me deu,  dá-me uma pinguinha de água! 

18. - Eu, a água, não ta dou,  eu, a água, bem ta dava...  

19. Se o nosso papá soubesse,  o pescoço me cortava. 

20. Lobrigou o seu papá  da sala para o corredor (1): 

21. - Ó papá que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha de água! 

22. - Eu, a água, não ta dou; 

23. Pedi(-te a) tua mão direita,  tu não ma quiseste dar. 

24. - Tome a minha mão direita,  faça dela o que quiser:  

25. Inda se pode gabar  que eu fui sua mulher. 

26. - Corram todos, cavalheiros,  levar água à Aldininha!  

27. O que lá chegar primeiro  recebe uma prenda minha. 

28. Quando eles lá chegaram,  estava Aldininha morta, 

29. Com um reguinho de água ao pé,  anjinhos (do cimo) até à porta. 

 
(1) Ou: Do corredor para a sala. 

 

 

 D/203 Carvalho Rodrigues (1990) 91-92  

 

Versão do Ferro, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

ADELINA 

 

1. - Adelina prometeu  de ser minha namorada:  

2. Eu de oiro a vestia  e de prata a calçava. 

3. O seu pai quando soube,   não esperou por mais nada:  

4. Mandou fazer uma torre   pra Adelina estar fechada.  

5. Assim esteve sete anos  sem ninguém lhe levar nada. 

6. Ela subiu à janela  mais baixa que a torre tinha  

7. Quando viu a sua mamã   na janela da cozinha: 

8. - Ó mamã que Deus me deu!   Ó mamã da minha alma!  

9. Dê-me a candeia com luz   e dê-me um jarro de água. 

10. - Eu ta dava, minha filha,  se o teu pai não jurasse  

11. Com a ponta da espada   que o pescoço degolava. 

12. Subiu a outro andar    mais alto que a torre tinha,  

13. Quando viu as suas manas   a tecer cambraia fina. 

14. - Ó manas que Deus me deu!   Ó manas da minha alma!  

15. Dai-me uma candeia com luz   e dai-me um jarro de água. 

16. - Eu ta dava, mana minha,   se o meu pai não jurasse  

17. Com a ponta da espada   que a cabeça degolava. 

18. Subiu à outra janela  já do último andar: 

19. Vinha seu pai com as tropas,   vinham para a matar. 

20. - Ó meu pai que Deus me deu!  Ó meu pai da minha alma!  

21. Dê-me uma candeia com luz  e dê-me um jarro de água. 

22. - Vão todos os meus soldados   levar água à Adelina; 

23. O que lá chegar primeiro  ganhará uma prenda linda. 

24. O primeiro que lá chegou  copos de água lhe ofereceu:  

25. - Adelina não quer água   Adelina já morreu. 
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26. Vinde, ó pai de Adelina,   vinde se quiserdes ver:  

27. Ao redor de Adelina,   chafariz de água a correr. 

28. Vinde, ó mãe de Adelina,   vinde já a caminhar, 

29. Se qu'reis ver Nossa Senhora  a Adelina a amortalhar! 

30. Ó irmãs de Adelina,  vinde também, caminhai (1)  

31. Se qu'reis ver quatro anjos   para a Adelina levar! 

32. Tudo se deitou a andar,   tudo deitou a correr 

33. Porque a alma de seu pai   'stava no inferno a arder. 

 
(1)  A forma popular é caminhar. 

 

 

 D/204 Carvalho Rodrigues (1990) 93-94  

 

N/NOTA: Contém notação musical, que omitimos. 

 

Versão do Ferro, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

SILVANINHA 

 

1. O rei tinha duas filhas (1),  não as deixava casar; 

2. Capitão gostava duma,  logo o mandou desterrar. 

3. Mandou fazer uma torre  como outra igual não havia;  

4. Ao fim da torre estar pronta (2),   fechou (3) 1á a sua filha. 

5. Mandou lá fechar a filha  sem poder comer nem beber.  

6. Assim passou algum tempo,  sem dela querer saber. 

7. Ela pôs-se a uma janela   mais alta que a torre tinha;  

8. Pedia 'ma pinguinha de água  que tinha a boca sequinha: 

9. - Ó manas que Deus me deu,  dai-me uma pinguinha de água:  

10. Já tenho o coração seco  e também a minha alma. 

11. - Eu ta dava minha mana,   maninha da minha alma!  

12. Se o nosso pai o soubesse,  a cabeça me cortava. 

13. - Ó avô que Deus me deu,   dê-me uma pinguinha de água!  

14. Já tenho o coração seco  e também a minha alma. 

15. - Dava-te água, minha filha,   que não me custava nada.  

16. Teu pai disse quem ta desse   o pescoço degolava. 

17. - Ó meu pai que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha de água!  

18. Já tenho o coração seco  e também a minha alma. 

19. - Corram todos, meus soldados,  a dar água à Silvaninha!  

20. O que lá chegar primeiro  casará com filha minha. 

21. Quando os soldados chegaram,  arrombaram logo a porta.  

22. Foram dar com Silvana...  Silvaninha estava morta. 

23. Ela já estava morta,  de azul claro amortalhada;  

24. E de anjos e de velas  estava toda rodeada. 

 
(1) Ou: Sete filhas tinha o rei.  

(2) Ou: Feita. 

(3) Ou: Meteu. 

 

 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

440 

 

 D/205 Carvalho Rodrigues (1990) 94-95  

 

Versão do Ferro, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

A DELGADINHA 

 

(Depois dos versos ímpares canta-se sempre em coro: «Valha-me Deus» (1º coro) a 

seguir aos versos pares diz-se: «Valha-me Deus e a Virgem Sagrada!» (2º coro): 

 

1. Era um pai com sete filhas, (1º coro)  

2. Todas sete afidalgadas: (2º coro)  

3. A mais nova delas todas (1º coro)  

4. Delgadinha se chamava. (2ºcoro) 

 

 

1. Era um pai com sete filhas,  todas sete afidalgadas: 

2. A mais nova delas todas  Delgadinha se chamava. 

3. O seu pai a ofendeu  se qu'ria ser sua amada. 

4. - Não quero, meu pai, não quero, quero ser mulher honrada! 

5. Mandou fazer uma torre  a sete chaves fechada:  

6. Sete anos e sete dias,  Delgadinha encerrada (1). 

7. Logo ao fim dos sete anos,  Delgadinha apareceu. 

8. Subiu a uma ventana,  logo lá viu as suas manas. 

9. - Manas, pela vossa vida,  e também p'la vossa alma,  

10. Abrangei-me alg'ma (2) coisinha,   ao menos um jarro de água! ... 

11. - Abrangia, mana, abrangia,   nada disso nos custava;  

12. Se o nosso pai o soubesse,   a cabeça nos cortava. 

13. Subiu a outra mais alta,  logo viu a sua mãe: 

14. - Abranja-me alg'ma coisinha,   ao menos um jarro de água! 

15. - Retira-te, ó minha filha,   minha filha, ó malvada! 

16. Por causa de ti, minha filha,   é que eu estou mal casada. 

17. Subiu a outra ventana   mais alta que a torre tinha;  

18. Logo dali viu seu papá   à janela da cozinha (3). 

19. - Meu pai, pela sua vida,   também pela sua alma, 

20. Abranja-me alg'ma coisinha,   ao menos, um jarro de água! 

21. Seu pai, assim que a ouviu,   mandou criados e criadas (4);  

22. O primeiro que lá chegasse   coa Delgadinha casava.  

23. Quando eles lá chegaram,  nada disso precisava. 

24. Formou-se ali, ao redor,   um lindo chafariz de água;  

25. Nossa Senhora a vesti-la,  e os anjinhos a levá-la. 

 
(1) Ou: Sem comer nem beber nada.  

(2) Alguma. 

(3) Ou: Jogando a pintadinha.  

(4) Ou: Os criados já mandava.  
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 D/206 Carvalho Rodrigues (1990) 95-96  

 

Versão do Ferro, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

ALDININHA 

 

1. - Aldininha, Aldininha,  Aldininha, minha amada (1)!  

2. Eu de oiro te vestia  e de prata te calçava. 

3. Seu pai assim que ouviu isto, não quis saber de mais nada:  

4. Mandou fazer uma torre  prà Aldininha estar fechada. 

5. 'Steve lá dezoito meses, sem comer nem beber (2) água;  

6. No fim de dezoito meses  é que a sede lhe apertava. 

7. Foi-se pôr a uma janela  mais alta que a torre tinha  

8. Onde estavam suas manas  a lavar a jarra fina (3). 

9. - Ó manas que Deus me deu,  dai-me uma pinguinha d'água!  

10. Tenho o meu coração seco  inda mais a minha alma. 

11. - Não dou água, Aldininha,  Aldininha, minha amada; 

12. O meu pai fez uma jura na ponta duma espada: 

13. Quem desse água à Aldininha,  a cabeça lhe cortava. 

 
(1) Ou: És a minha namorada.  

(2) Ou: boer (pop.). 

(3) Ou: A lavar a loiça fina. 

 

 

 D/207 Carvalho Rodrigues (1990) 96  

 

Versão do Ferro, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

DELVADINHA 

 

1. Subiu a uma janela  mais alta que a torre tinha,  

2. Onde viu a sua mãe a limpar 'ma jarra fina. 

3. - Ó mamã da minha alma,  dê-me uma pinguinha de água!  

4. Tenho o meu coração seco  e também a minha alma! 

5. - Dava, dava, Delvadinha,  dava-te uma bofetada;  

6. Por causa de ti, malvada,  do teu pai sou maltratada. 

7. Subiu a outra janela mais alta que a torre tinha,  

8. Onde viu as suas manas  a bordar a prata fina. 

9. - Ó manas da minha alma (1),  dai-me uma pinguinha de água!  

10. Tenho o meu coração seco  e também a minha alma! 

11. - Dava, dava, Delvadinha,  se o nosso papá deixara ... 

12. Que ele fez uma jura  na ponta da sua espada: 

13. Quem desse água à Delvadinha,  o pescoço degolava. 

14. Subiu a outra janela,  virada pró alecrim,  

15. Quando viu o seu papá  a passear no jardim: 

16. - Ó papá da minha alma,  dê-me uma pinguinha de água!  

17. Tenho o meu coração seco  E também a minha alma. 

18. - Ala! Ala! Meus criados,  vão dar água à Delvadinha!  

19. O primeiro que lá chegar  receberá prenda minha (2). 
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20. - Delvadinha não bebe água  ela à cabeceira a tinha:  

21. Uma fonte ao pé dela,  'ma fonte de prata fina. 

22. Delvadinha não bebe água,  Delvadinha já é morta:  

23. Toda rodeada de anjos  da cab'ceira até à porta. 

 
(1) Ou: Ó manas que Deus me deu.  

(2) Ou: Casa cuma filha minha. 

 

 

 D/208 Carvalho Rodrigues (1990) 97  

 

N/NOTA: Contém notação musical, que omitimos 

                  

Versão do Ferro, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

(Cantada e dramatizada nos recreios das escolas, em roda) 

 

ADELINA 

 

1. Adelina, Adelina,  se queres ser minha namorada,  

2. Eu de oiro te vestia  e de prata te calçava! 

3. Mas, assim que o pai o soube, não quis saber de mais nada.  

4. Mandou fazer uma torre  pra a Adelina estar fechada. 

5. Mas, ao fim de sete dias,  fome e sede já apertavam;  

6. Chegou-se a uma janela  a pedir um copo de água. 

7. - Ó mamã que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha de água!  

8. Fome e sede já me apertam  neste corpo e nesta alma. 

9. - Dava-te água, minha filha,  se o teu pai não mo jurasse  

10. Que a ponta da sua espada  no coração me lançasse. 

11. - Ó papá que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha de água!  

12. Fome e sede já me apertam  neste corpo e nesta alma. 

13. - Corram todos, meus criados,  a dar água a Adelina! 

14. O primeiro que lá chegar, casará com filha minha. 

 

 

 D/209 Carvalho Rodrigues (1990) 98  

 

Versão do Ferro, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

OUTROS VERSOS DUMA VERSÃO SIMILAR MAS INCOMPLETA 

 

          ………………………… 

 

1. O seu pai a combateu para ser a sua amada: 

2. - Não quero, meu pai, não quero, quero ser mulher honrada. 

        ………………………… 

3. -Manas, pela vossa vida, mais pela vida sagrada,  

4. Dai-me uma candeia acesa  e um jarrinho de água. 

 

       E, já desesperada, disse: 
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5. E dizei ao nosso pai  que eu serei a sua amada. 

6. - Não te damos candeia acesa  nem te damos jarro de água. 

 

 

 D/210 Carvalho Rodrigues (1990) 98-99  

 

Versão do Ferro, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

Ó ADELAIDE! ADELAIDINHA! 

 

1. - Ó Adelaide! Adelaidinha!  Queres ser a minha amada?  

2. Eu de oiro te vestia  e de prata te calçava! 

3. Mandou fazer uma torre   prà Adelaide ser fechada.  

4. Esteve dezoito dias  sem comer nem beber nada. 

5. Chegou a uma janela  mais alta, que a torre tinha,  

6. Onde viu estar suas manas   lavando ouro e prata fina: 

7. - Ó manas que Deus me deu,  dai-me uma pinguinha de água!  

8. Também 'ma candeia acesa   prà alumiar a minha alma! 

9. - Bem ta dava, minha mana,  a nós nada nos custava ...  

10. Mas o pai fez uma jura  na ponta desta espada:  

11. A quem desse água à Adelaide   a cabeça degolava. 

12. Subiu a outra janela  mais alta, que a torre tinha,  

13. Onde viu estar seus manos   jogar ouro e prata fina. 

14. - Ó manos que Deus me deu,  dai-me uma pinguinha de água!  

15. Também 'ma candeia acesa  prà alumiar a minha alma! 

16. - Bem ta dava, minha mana,  que a nós nada nos custava ...  

17. Mas o pai fez uma jura  na ponta da sua espada: 

18. A quem desse água à Adelaide  a cabeça degolava. 

19. Chegou a outra janela mais alta, que a torre tinha,  

20. Onde viu 'star sua mãe  a lavar as jarras finas: 

21. - Ó mãe que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha de água!  

22. Também 'ma candeia acesa  prà alumiar a minha alma! 

23. Chegou a outra janela  mais alta, que a torre tinha,  

24. Onde viu estar seu pai  à janela da cozinha: 

25. - Ó meu pai que Deus me deu,  dê-me uma pinguinha de água!  

26. Também 'ma candeia acesa  prà alumiar a minha alma! 

27. - Ala! Ala, meus criados!   vão dar água à Adelaidinha!  

28. O que lá chegar primeiro   casará com filha minha! 

29. - Meu patrão, venha a ver   que a Adelaide já está morta,  

30. Cos anjinhos ao redol  e Nossa Senhora à porta. 

31. Delaidinha não quer água,   Delaidinha não quer, não!  

32. Tem uma fonte dourada   ao lado do coração. 

 

 

 D/211 A. Sousa/D. Sousa/F. Oliveira (1993) 45  

 

Versão da Madeira. 

 

CALDEIRINHA (Recitado) 
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1. - Caldeirinha, Caldeirinha, minha filha, muito amada 

2. Bem podias, Caldeirinha, seres a minha namorada 

3. - A Deus do Céu eu promete e à hóstia consagrada 

4. Que eu hei-de ser a sua filha, não hei-de ser namorada 

5. Começou a Caldeirinha no seu pranto a chorar 

6. Avistou um criado no palácio a passear 

7. Vinde, mê criado, acudai-me c’um jarro d’água 

8. Qu’eu à sede mais à fome a Deus entreg’a minh’alma 

9. - Água, menina, eu le dava e água tornava-lh’a dar 

10. Mas se o teu pai rei soubera, logo me manda matar 

11. Começou a Caldeirinha no seu pranto a chorar 

12. Avistou um criado no palácio a passear 

13. Vinde, mê criado, acudei-me com um jarro d’água 

14. Eu à sede mais à fome entreg’a minha alma 

15. - Água, menina, eu le dava e água tornava-lh’a dar 

16. Mas se o seu pai rei soubera, logo me manda matar 

17. Começou a Caldeirinha no seu prant’a chorar 

18. Avistou üa pretinha no palácio a passear 

19. - Vinde, minha pretinha, acudei-me com um jarro d’água 

20. Qu’eu à sede mais à fome eu entreg’a minha alma 

21. - Eu à menina le dava,  água tornava-lh’a dar 

22. Mas se o pai rei souber, logo me manda matar 

23. - Vaia dizer ao meu pai que eu sou a sua namorada 

24. - Vinde, meus criados todos, à pressa, não devagar 

25. Levar água à Caldeirinha, p’á Caldeirinha não estalar 

26. - Eu nã quer’água, Caldeirinha já morreu 

27. Caldeirinha quer é enterro, que mesmo o seu pai lhe deu. 

 

 

 D/212 Micaela Soares (1993) 46 

 

Versão da Zambujeira do Mar, c. de Odemira, d. de Beja. 

 

Informante: Lucinda da Conceição 

 

1. Fui convidar a Solivana pra ser minha namorada,  
2. De ouro andava vestida, de prata andava calçada. 
3. - ÓMaria, ó Maria, o que a nossa Solivana queria!  
4. Dormir comigo uma noute ou brincar comigo um dia. 
5. - S'esse caso é verdade ela auga nunca mais beberia.  
6. Encerrad  numa casa, sete anos e um dia, 
7. E ao fim dos sete anos, Solivana qu'aparecia. 
8. Chegara à sua janela, muito triste, apaixonada, 
9. Viu andar as suas manas, a passear no jardim. 

10. - Guard'às Deus, á manas minhas, manazinhas da minha alma! 
11. Eu por amor de Deus les peço que me dêem um jarro d'água! 
12. - Jarro d'água quem te dera, mana da minha alma! 
13. O nosso pai, onte à noite, à ponta

,
 da sua espada:  

14. Quem desse água à Solivana que morria degolada. 

15. Solivana voltou, muito triste, apaixonada. 
16. No outro dia, chegou à janela, como dantes costumava. 
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17. Viu andar os seus manos, no jardim, a passear. 

18. - Guard'òs Deus, manos meus, manozinhos da minha alma!  

19. Eu por amor de Deus peço que me dêem um jarro d'água! 

20. - Jarro d'água quem te dera, manazinha da minha alma!  
21. Temos um ladrão dum pai qu' inté a água traz fechada.  
22. A Solivana voltou, muito triste, apaixonada. 
23. No outro dia, chegou à janela, como dantes costumava. 
24. Viu andar a sua mãe, no jardim, a passear. 
25. - Guard'à Deus, mãe minha, mãezinha da minha alma! 
26. Qu'eu por amor de Deus le peço que me dê um jarro d'água! 
27. - Jarro d'água quem te dera, perna de caveira! 
28. Inda tinhas tua mãe viva, já querias ser interesseira.  
29. A Solivana voltou, muito triste, apaixonada. 
30. No outro dia, voltou à janela, como dantes acostumava.  
31. Viu andar o seu pai a fazer uma caçada. 
32. - Guard'ò Deus, ó pai meu, paizinho da minha alma! 
33. Eu pelo amor de Deus le peço que me dê um jarro d'água! 
34. - Corram todos meus criados àquela fonte d'ouro e marfim!  
35. Aquele primeiro que lá chegar ganha uma prenda de mim.  
36. Soliana já morreu, não quer água, nem quer nada, 
37. Uma fonte d'água à cabeceira, e nada le faltava. 
38. Solivana está no céu a de seu api já está queimada. 

 

 

 D/213 Rosado (1993) 174-176  

 

Versão de Querença, c. de Loulé, d. de Faro. 

 

Cantada. 

 

1. - Bem podia, bem podia a Sulibana ser a minha ser a minha namorada 

2. De ouro de ouro andava vestida e de prata andava calçada. 

3. - Bem podia, bem podia, ó pai, podia bem, podia bem, podia poderia  

4. Mas isso não isso não, meu pai, não, isso era coisa que eu nunca fazia  

5. Mas isso não isso não, meu pai, não, isso era coisa que eu nunca faria. 

6. Meteria-me meteria-me numa torre, à fome e à sede, à fome e à sede estalaria  

7. Mas isso não, isso não, meu pai, não, isso era coisa que eu não fazia 

8. Mas isso não, isso não, meu pai, não, isso era coisa que eu nunca faria. 

 

Depois meteram-na numa torre e ela pôs-se a dizer: 

 

9. -Vinde cá, vinde cá, ó minha mãe, minha mãe minha mãe da minha alma.  

10. Ai vinde dar vinde dar um jarro d'água  pela divina Cruz Sagrada 

11. Vinde dar vinde dar um jarro d'água pela divina Cruz Sagrada. 

12. - Não dou água, não dou água, minha filha, minha filha, minha filha da minha 

alma, 

13. que o teu pai disse quem desse água à Sulibana teria a cabeça cortada, 

14. que o teu pai disse quem desse água à Sulibana teria a cabeça cortada. 

15. - Vinde cá, vinde cá, ó minhas manas, ó minhas manas minhas manas da minha 

alma 

16. Vinde dar, vinde dar um jarro d'água pela divina Cruz Sagrada. 

17. Vinde dar, vinde dar um jarro d'água pela divina Cruz Sagrada. 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

446 

 

18. -Não dou água, não dou água, minha mana, minha mana minha mana da minha 

alma  

19. O pai disse quem desse água a Sulibana teria a cabeça cortada. 

 

Depois já quase morta começou a dizer ao pai: 

 

20. -Vinde cá, vinde cá, ó meu pai, ó meu pai o meu pai da minha alma  

21. vinde dar vinde dar um jarro d'água que eu serei a sua namorada. 

22. Vinde dar'vinde, dar um jarro d'água que eu serei a sua namorada. 

23. - Corram todos corram todos meus criados a dar água a dar água a Sulibaninha,  

24. Aquele que chegar lá primeiro ganhará ganhará uma prenda minha. 

25. Sulibana, Sulibana não quer água, não quer água, não quer água não quer nada  

26. A alma dela, a alma dela está no céu e  a do pai já está queimada. 

 

 

 D/214 Rosado (1993) 177 

 

Versão de Querença, c. de Loulé, d. de Faro. 

 

Cantada. 

 

1. - Ó minha querida mãe, dê-me uma pinguinha de água, 

2. pois a alma da Aldinha para o céu foi destinada  

3. - Dava-te água minha filha nada disso me custava,  

4. se o teu p
i
ai não apontasse com a ponta da espada.  

5. - Ai, ó minha querida mana, dá-me uma pinguinha de água, 

6. pois a alma da Aldinha Para o céu vai destinada.  

7. - Dava-te água, minha mana, nada disso me custava,  

8. se o pai não apontasse com a ponta da espada  

9. - Ai, ó meu querido pai, dá-me uma pinguinha d'água,  

10. pois a alma da Aldinha para o céu vai destinada  

11. -Vão depressa homens todos dar água aquela donzela 

12. e o primeiro que lá chegar é que casará com ela.  

13. Quando lhe foram dar água já ela estava morta 

14. Ao pé duma fonte d'água cercada d'Anjos à volta. 

 

 

 D/215 Cardigos/Marques (1994a) 15 

 

Versão de Funchais, freg. de Querença, c. de Loulé, d. de Faro. 

 

Informante: Palmira Cavaco, 75 anos. 20 de Março de 1994. 

 

ROMANCE DE DELGADINHA 

 

Era um pai que tinha duas filhas. Já era amante duma, da mais velha, e queria ser 

amante da mais nova, mas ela não assinou (?). Cantava muito bem essa mocita e 

andava cantando, fazendo as limpezas em casa. 

 

1. Vinha Ana Silvana pelo corredor acima, 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

447 

 

2. se ela bem cantava, melhor remâncio dizia. 

3. Seu pai, que estava a ouvir, todo nele se enlevava. 

4. - Bem podias tu, silvana, filha minha da minha alma, 

filha da minha alegria, 

5. dormires comigo uma noite, brincares comigo um dia. 

6. - Eu dormir sim, dormiria e eu brincar sim, brincaria, 

7. mas as penas do Inferno, meu pai, quem as passaria? 

8. - As penas do Inferno as passo eu cada dia. 

9. - Pois passe-as lá o meu pai, que eu passá-las não as queria. 

10. - Altos meus criados, esses que estão a meu mandado, 

11. arrastem-me a  Ana Silvana para esse alto encerrada. 

12. Em fim de sete meses, Silvana era aparecida. 

 

Apareceu às pessoas dela. Primeiramente à mãe, e a mãe estava numa cama 

entrevada. 

 

13. - Adeus, ó minha querida mãe, minha mãe que tanto me queria, 

14. dê-me uma pinguinha de água, uma pinguinha de água fria. 

15. - Eu bem te podia dar água, querida filha da minha alma, 

16. mas o teu pai nos jurou, pelo golpe da espada, 

17. quem desse água à Silvana a vida era faltada. 

18. Recolheu Ana Silvana, muito triste, amagoada, 

19. subiu mais alto à ventana, para ver quem encontrava. 

20. Entrou-se com sua irmã encostava à livraria 

21. - Adeus , ó minha mana, minha mana que tanto me queria, 

22. dá-me uma pinguinha de água, uma pinguinha de água fria. 

23. - Eu não te posso dar água, ó grande perra judia. 

24. Porque não fizeste tu o que o nosso pai pedia?! 

25. Recolheu Ana Silvana, muito triste, amagoada, 

26. subiu mais alto à ventana, para ver quem encontrava. 

27. Encontrou-se com seu pai, jogando à bolaria. 

28. - Adeus ó meu querido pai, ó meu pai da minha alma, 

29. dê-me uma pinguinha de água, pela hóstia consagrada, 

30. que eu hoje para diante serei sua namorada. 

31. - Altos, altos, meus criados, venham todos a correr, 

32. venham dar água à Silvana e o que ela queira comer. 

33. Mas quando lá chegaram, nada disso precisava, 

34. os anjos a acompanhavam e a Nossa Senhora para o céu a levava, 

35. e os diabos eram tantos que o pai suspenso no ar o levavam. 

 
Comentários da informante a: 

verso 9: Por causa que era amante da outra (filha); verso 29: Já disse que ele lhe queria bem (cf. 

a fala de Ana Silvana à mãe e à irmã, versos 14 e 22), que ele não lhe queria bem, se quisesse 

bem, não…; verso 34: Morreu. Nossa Senhora deu-lhe a morte, para o pai não se gozar com ela. 

Notas: Verso 2, remâncio = “romance” (no sentido de “canção narrativa”); versos 20 e 27, 

ventana (termo espanhol) = janela (foi problemático transcrever o primeiro hemistíquio destes 

versos. De facto, não é impossível que a sua correcta transcrição seja: subiu mais alta aventana); 

verso 21, livraria = “móvel para livros”, “estante”; verso 28, à bolaria = “é à bola, mas fazem as 

palavras assim para calhar (em verso). Já noutro tempo jogavam, mas não é como agora” 

(explicação da informante, solicitada pelos colectores). 
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 D/216 Ventura (1994) 55  

 

Versão de  Carreiros, d. de Portalegre. 

 

Rosário da Conceição Pedro, de 67 anos, recolhida em  Junho de 1993. 

Utilizado como cantiga de roda nos anos 30. 

 

ROMANCE DA ADELINA 

 

1. - Adelina, queres ser minha?  Queres ser minha namorada?  

2. Eu de ouro te vestia  e de prata te calçava. 

3. Seu pai assim que soube,  não mandou fazer mais nada.  

4. Mandou fazer uma torre  p'r' Adelina ser fechada.  

5. Adelina subiu à janela,  primeira que a torre tinha.  

6. Avistou o seu irmão  da janela da cozinha. 

7. - Ó irmão da minha alma,  dá-m' uma pinguinha d' água,  

8. Porque a sede já m'aperta  neste corpo e nesta alma. 

9. -Corram todos, meus criados,  a dar água à Adelina,  

10. Que o primeiro que chegar  ganhará uma prenda minha.  

11. O primeiro que chegou,  copo d' água lhe ofereceu.  

12. Adelina não quer água ,  que Adelina já morreu. 

 

 

 D/217 Cruz (1995) 210-211  

 

Versão de Aldeia do Bispo, c. de Penamacor, d. de Castelo Branco. 

 

Cantada por Maria Pires Geraldes, 76 anos, no dia 17/7/1985. 

 

1. - Não pense nisso, ó meu pai, nem tal coisa ser pensada, 

2. Eu não quero que a minha mãe-i por mim seja mal-casada. 

3. Dali se foi a Adelina muito triste apaixonada, 

4. Subiu à alta ventana, a mais alta que o rei dava, 

5. Onde vira as suas manas à janela da cozinha. 

6. - Ó manas que Deus me deu, e mais a Virgem sagrada, 

7. Dessa bilha qu'aí tendens dai-m'uma pinguinha d'água.  

8. - Dera, dera, mana minha, oh! se o papá não ralhara: 

9. "Quem der água à Adelina a cabeça li cortava".  

10. Dali se foi a Adelina, muito triste apaixonada, 

11. Subiu à alta ventana, nas mais altas que o rei dava,  

12. Onde vira a sua mãe-i a coser numa almofada. 

13. - Minha mãe qui Deus mi deu, dê-m'uma pinguinha d'água,  

14. Dessa bilha qu'aí tem-i dê-m'uma pinguinha d'água. 

15. - Vai-te daí, toutenegra, toutenegra mald'çoada,  

16. Já seti anos com hoje que mi fazes mal-casada. 

17. Dali se foi a Adelina, muito triste, apaixonada, 

18. Subiu à alta ventana, nas mais altas que o rei dava, 

19. Onde vira o seu pai a jogar o rei d'espadas. 

20. - Ó meu pai qui Deus mi deu, à mais a Virgem sagrada,  

21. Dessa bilha qu'aí tem-i dei-m'uma pinguinha d'água, 
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22. E daí para diante serei sua namorada. 

23. - Alto, alto, meus criados, a dar água a Adelina, 

24. Aquele qui chegar diante uma c'roa terá minha. 

25. - A Adelina não tem sede, a Adelina não quer água, 

26. Tem 'ma fonte à cabeceira, a Virgem a amortalhá-la.  

27. A alma da Adelina já no céu 'stava c'roada, 

28. A alma dos seus irmãos já para lá caminhava, 

29. A alma do seu pai já no inferno estava, 

30. A alma de sua mãe já pelos matos berrava. 

 

 

 D/218 Cruz (1995) 211-212 

 

Versão da Bemposta, c. de Penamacor, d. de Castelo Branco. 

 

Cantada por Emília dos Santos, 73 anos no dia 18/8/1985. 

 

1. - Queres ser minha, Adelina, queres ser minha namorada? 

2. Eu de ouro te vestia e de prata te calçava. 

3. O seu pai quando o soube não quis saber de mais nada,  

4. Mandou fazer uma torre p'ra Adelina estar fechada.  

5. Subiu à janela, a mais alta que a torre tinha, 

6. De lá viu sua mãe à janela da cozinha. 

7. - Ó minha mãe que Deus me dou, dê-m'uma pinguinha d'água, 

8. Qu'eu à fome não morria, mas a sede até 'stalava. 

9. - Tira-te daí, sombra negra, sombra negra desgalhada, 

10. Qu'há sete anos que me fazes mal-casada. 

11. Ela subiu à janela, a mais alta que a torre tinha, 

12. De lá viu sua mana à janela da cozinha. 

13. - Ó minha mana que Deus me dou, dá-m'uma pinguinha d'água, 

14. Eu à fome não morri, mas a sede até estalava. 

15. - Dava, dava, mana minha, nada me custava a dar, 

16. S'o nosso pai não me ralhasse, [……………….]  

17. Co'a ponta da espada no coração m'espetava. 

18. - Venham todos, meus criados todos, venham dar água a Adelina, 

19. O primeiro que lá chegar receberá uma prenda minha.  

20. O primeiro que lá chegou foi o seu amor estudante, 

21. A Adelina não bebe água, morreu logo num instante,  

22. Tem 'ma fonte à cabeceira e dois anjos a acompanhá-la. 

 

 

 D/219 Cruz (1995) 212-213  

 

Versão de Quinta do Baleizão, freg. de Teixoso, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Maria José d'Ascensão Madeira, 60 anos, no dia 15/7/1986. 

 

1. Sete filhas tinha o rei, todas sete afidalgadas, 

2. A mais nova delas todas Delgadinha se chamava, 

3. Seu papá a convidou p'ra ser sua namorada. 
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4. - Cal'-s'aí, ó meu papá, nessa maldita palavra,  

5. Se a mamã o soubesse o pescoço me 'golava. 

6. Seu papá mandou fazer 'ma torre no meio do mar,  

7. Das mais altas qui havia, fechada às sete chaves. 

8. O pão que comia era o sal mais salgado, 

9. A água que bebia era do mar mais amargo. 

10. Ó fim de sete anos Delgadinha da torre saía,  

11. Subiu a uma campanha, bem alta, bem altinha, 

12. Donde avistou suas manas jogar ouro em prata fina.  

13. - Adeus, ó minhas manas, com toda a paz e alma, 

14. Dai-m'uma candeia acesa, e também um jarro di água. 

15. - Eu dava, dava, Delgadinha, Delgadinha desgraçada,  

16. Se o papá o soubesse o pescoço nos digolava. 

17. Delgadinha abalou muito rebaixo, rebaixada, 

18. Cada lágrima em seu rosto qu'elas até desmaiavam. 

19. Dalgadinha sobe a uma companha, muito alta, bem altinha,  

20. Donde avistou seus manos jogar ouro em prata fina. 

21. - Adeus, ó meus manos, com toda a paz e alma, 

22. Dai-m' uma candeia acesa e também um jarro di água. 

23. - Dava, dava, Delgadinha, delgadinha desgraçada,  

24. Mas s'o papá o soubesse o pescoço nos degolava. 

25. Delgadinha abalou muito rebaixo, rebaixada, 

26. Cada lágrima em seu rosto qu'elas até desmaiavam. 

27. Delgadinha sobe a uma campanha, muito alta, bem altinha,  

28. Donde avistou sua mamã jogar ouro em prata fina. 

29. - Viva, ó minha mamã, com toda a paz e alma, 

30. Deia-m'uma candeia acesa e também um jarro di água. 

31. - Dava, dava, Delgadinha, dava-t'uma bofetada, 

32. Por causa de ti, Delgadinha, tenho é sido maltratada. 

33. Delgadinha abalou muito rebaixo, rebaixada, 

34. Cada lágrima em seu rosto qu'elas até desmaiavam. 

35. Delgadinha subiu a 'ma campanha, muito alta, bem altinha,  

36. Donde avistou seu papá jogar ouro em prata fina. 

37. - Adeus, ó meu papá, com toda a paz e alma, 

38. Dê-m'uma candeia acesa e também um jarro di água, 

39. Seu papá ò ouvir isto o coração retalhava. 

 

Foi quando ele reconheceu qu'ela qu'era santa... 

 

40. Mandou os seus criados […………………….] 

41. Buscar 'ma candeia acesa e também um jarro di água, 

42. Aquele que chegasse detrás o pescoço le degolava. 

 

Foram... afinal de contas, chegaram todos à mesmo tempo. 

 

43. Delgadinha já não disse mais nada, 

44. Tinha ò sês pés Sã' Francisco, Sã' José à cabeceira, 

45. […………………….] E Nossa Senhora na dianteira. 
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 D/220 Cruz (1995) 213-214  

 

Versão de Penha Garcia, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco. 

 

Cantada por Maria Esperança, 66 anos, e sua filha, Maria Rodrigues Claro, 38 anos, no 

dia 18/8/1986. 

 

1. El rey tenía tres hijas, todas tres como la plata, 

2. La más chequeñita d'ellas Dilgadina si llamaba. 

3. Un dia, puesta en la mesa, su padre la remiraba. 

4. - Qué me mira, padre mio, que me mira usted la cara? 

5. -Te miro que 'stás enferma, o de novio enamorada. 

6. - Padre, yo no 'stoy enferma ni de novio enamorada, 

7. É una dolor de cabeza que me tiene descontornada, 

8. Y válgame Dios dei cielo y la Virgen soberana, 

9. Un padre que Dios me diera que me tratará por dama. 

10. - Altos, altos, mês criados a Dilgadina encerraria, 

11. De las tres torres que yo tiengo en la más escura y alta, 

12. Ò cabo de cuatro dias s'asomó a una ventana, 

13. Allí vi' estar a su hermano paseándose en la plaza. 

14. - Hermano, s’eres mi hermano, dame una jarrita d'agua, 

15. Yo 'stoy mortita de sede, el oliento se m'acaba. 

16. - Yo te la diera hermana, hermanita de mi alma, 

17. Se o padre o soubiera la cabeza me cortaba, 

18. Ò cabo de cinco dias s'asomó a otra más alta, 

19. Allí vi’ ‘stare a su madre pasendo en la plaza. 

20. - Madre, s'é usted mi madre, deme una jarrita d'agua, 

21. Yo 'stoy mortita de sede, el oliento se m'acaba. 

22. - Tu cállate, perra buena, tu cállate, perra mala, 

23. Ya vai para ocho anos que m'has hecho malcasada. 

24. Ò cabo de los seis dias s'asomó a otra más alta, 

25. Allí vi’ ‘star a su padre paseándose en la plaza. 

26. - Padre, s'é usted mi padre, deme una jarrita d'agua, 

27. Qu'el agua trago en lo nilo, el oliento se m'acaba. 

28. - Altos, altos, mês criados, a Delgadina dar agua, 

29. Unos con jarros de oro, otros con jarros de plata, 

30. El primero que llegar tendrá la corona ganada, 

31. Y el último tendrá la cabeza cortada. 

32. Ellos como buenos hermanos llegaran todos de pancada, 

33. En los pies de Delgadina 'staba una fuente que manaba, 

34. Dilgadina está en el cielo d'angitos acompañada, 

35. Su padre 'stá en el infierno y su madre condemnada. 

 

 

 D/221 Cruz (1995) 215 

 

Versão de Monfortinho, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco. 

 

Cantada por Catarina Antunes Fernandes, 45 anos, e Elvira Maria José, 57 anos, no dia 

19/9/1986. 
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1. - Adelina, quer's ser minha, quer's ser minha namorada?  

2. Eu de ouro a vestia, eu de prata a calçava. 

3. Mas assim que o seu pai soube não mandou fazer mais nada,  

4. Mandou fazer uma torre p'ra Idalina 'star fechada. 

5. Mas ò fim dos sete dias fome e sede lh'apertava,  

6. Ela chegou à janela a pedir um copo d'água. 

7. - Ó mamã que Deus me deu, dê-m'uma pinguinha d'água,  

8. Fome e sede a mim me aperta neste corpo e nesta alma. 

9. - Dava-t'água, minha filha, se teu pai não me jurasse,  

10. Com a ponta da espada no coração me 'spetasse. 

11. - Ó papá que Deus me deu, dê-m'uma pinguinha d'água,  

12. Fome e sede a mim me aperta neste corpo e nesta alma. 

13. - Corram todos, meus criados, a dar água a Adelina,  

14. O primero que lá chegar casará com filha minha. 

15. O primero que lá chegou foi o seu amor constante, 

16. A Adelina abriu os olhos e morreu no mesmo instante. 

 

 

 D/222 Cruz (1995) 215-216  

 

Versão de Alcafozes, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Ludovina Rolo, 70 anos, no dia 20/8/1986. 

 

1. - Minha mãe que Deus me dou, dê-m'uma pinguinha d'auga,  

2. A sede m'aperta a vida, no coração cai a calma. 

3. - Vai-te daí, ó maldita, vai-te daí, ó malvada, 

4. Já uns poucos de anos que me fazes mal-casada. 

 

A ursa da mãe pensava qu'ela qu'era... mas no era... qu'ela andava a fugir do pai, 

coitadinha... 

  

5. Depois tchegou a outra ventana, viu a sua mana assentada.  

6. - Ó mana que Deus me dou, dê-m'uma pinguinha d'auga. 

7. - Dava, dava, mana minha, s'o papá não ralhara, 

8. "O promero que la vai dar tem a cabeça cortada". 

9. - Ó irmão que Deus me dou, dê-m'uma pinguinha d'auga, 

10. A sede m'aperta a vida, no coração cai a calma.  

11. - Dera, dera, mana minha, s'o papá não ralhara, 

12. "O promero que lá entrare tem a cabeça cortada". 

 

Apareceu o urso do pai... 

 

13. - Ó papá que Deus me dou, dé-m'uma pinguinha d'auga, 

14. Qu'amanhã por estas horas serei sua namorada. 

15. - Criados e criadinhos, ire a dar auga à Silvaninha, 

16. O promero que la vai dar ganhará 'ma prenda minha. 

17. - Silvaninha no quer auga, tem a fonte à cabecera, 

18. Os anjos a acompanhar, Nossa Senhora na diantera. 
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Quando le foram dar a auga já 'stava morta e santinha...  

 

 

 D/223 Cruz (1995) 216  

 

Versão de Quintas da Torre, freg. de Vale de Prazeres, c. do Fundão, d. de Castelo 

Branco. 

 

Cantada por Conceição Feiteiro de Jesus Leal, 50 anos, no dia 24/8/1988. 

 

1. Um conde tinha sete filhas, todas sete mandou chamari, 

2. Dilgadinha era a mais fina, ele pensou em enganari. 

3. Ele a mandou fechari sete meses e alguns dias, 

4. Ela era insultada com palavras de tiranias.  

5. Dava-le pão por onça e água de peixe salgado, 

6. Ele a mandou fechari na torre mais alta que tinha.  

7. - Ó irmão da minha alma, irmão do meu coração, 

8. Dá-m'uma pinguinha d'água, dada pela vossa mão. 

9. - Irmã da minha alma, irmã do meu coração, 

10. Eu não te posso dar água dada pola minha mão,  

11. O papá me 'stá julgando pola ponta da espada, 

12. "Aquele que auga te dá tem a cabeça degolada."  

13. Passaram-se nove dias, o pai le mandou dar auga. 

14. - Eu no quer' auga dada pola vossa mão, 

15. Tenho um tanque às pés, um chafariz à cabeceira, 

16. Tem a Nossa Senhora ò lado, a Virgem na dianteira. 

 

 

 D/224 Cruz (1995) 217  

 

Versão de Idanha-a-Nova c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco.  

 

Recitada por Maria do Nascimento, 82 anos, no dia 25/8/1988. 

 

1. Era um pai, tinha três filhas, [……………………] 

2. A mais velha delas todas Delgadinha se chamava, 

3. O pai a perseguia p’ra ser sua namorada. 

4. A comida que le dava era comida salgada, 

5. E a água que le dava era água de pescada. 

6. Recolheu-se a Delgadinha, muito triste, apaixonada, 

7. Com as lágrimas dos olhos sua boca refrescava. 

8. Delgadinha subiu a uma ventana mais alta, 

9. Vui lá ‘star o seu irmão jogando o jogo das cartas. 

10. - Ó irmão da minha alma, também do meu coração, 

11. Dá-me uma candeia acesa e também um jarro d’auga. 

12. - Dava, dava, ó Delgadinha, s’o papá não me ralhasse, 

13. Qu’aquele que levava auga a cabeça le cortava. 

14. Delgadinha recolheu, toda triste, apaixonada,  

15. Com as lágrimas dos olhos sua boca refrescava. 
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16. Subiu a Delgadinha a uma ventana mais alta, 

17. Viu lá ‘star a sua mãe cosendo num’almofada. 

18. Dai-m’uma candeia acesa e também um jarro d’auga. 

19. - Dava dava, ó Delgadinha, se não me tivesse malcasada. 

20. Subiu a Delgadinha a uma ventana mais alta, 

21. Viu lá ‘star o seu pai a jogar o jogo da ‘spada. 

22. - Ó pai da minha alma, também do meu coração 

23. Dai-m’uma candeia acesa e também um jarro d’auga. 

24. […………………..] Eu já quero ser sua namorada. 

25. - Corram todos, meus criados, a dar auga à Delgadinha. 

26. Aquele que primeiro chegar terá uma prenda minha. 

27. - Delgadinha no quer auga, Delgadinha no tem sede, 

28. Já tem à cabeceira um jarro de vidro verde. 

 

 

 D/225 Cruz (1995) 217-218  

 

Versão da Orca, c. do Fundão, d. de Castelo Branco.  

 

Recitada por Maria dos Santos Antunes, mais conhecida por Maria Antunes Basílio, 81 

anos, no dia 23/7/1989. 

 

1. - Ó minha mãe, ó minha mãe, dai-m'uma pinguinha d'água.  

2. - Dava-t'água, minha filha, s'o papá não jurasse 

3. Quem desse água à Deolinda co'a espada a degolasse.  

4. Lá no fim de três dias, subia a uma torre [………]  

5. - Ó minha mana, ó minha mana, dai-m'uma pinguinha d'água. 

 

A última vez que lá chegou foi ò pai... 

 

6. - Ó mê pai, ó mê pai, ó mê pai da minh'alma, 

7. Dai-m'uma pinguinha d'água  

8. - Corram todos mês criados a dar água à Deolinda,  

9. O promero que lá chegar casará com filha minha. 

10. - Deolinda já morreu …………………………..  

 

 

 D/226 Cruz (1995) 218-219  
 

Versão de Monforte da Beira, c. de Castelo Branco, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Maria da Luz Ribeiro, 72 anos, no dia 24/8/1989. 

 

1. - Galdoninha, queres ser minha, queres ser minha namorada?  

2. Eu ia-te vestir de ouro e ia-te calçar de prata. 

             ……………………………………………… 

3. Seu pai assim qu'o soube numa torre a mandou fechar 

4. Sete dias e sete noites, sede nem guerra apagar.  

5. Ela subiu ò primer' andar, e quem lá havia de 'star? 

6. A sua irmã mais novinha, muito triste andou a chorar.  
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7. - Minha irmã que Deus me deu, dai-m'uma pinguinha d'água, 

8. Que m'aperta o coração nesta vida desta mágoa. 

9. - Dava, dava, irmã minha, de toda a minha vontade, 

10. Mas o pai fez uma jura ò bico da sua espada, 

11. Quem der água à Galdeninha a cabeça será cortada. 

12. Subiu a outra janela e quem lá havia de 'star,  

13. A sua querida mãezinha, muito triste a chorar. 

14. - Minha mãe que Deus me deu, dai-m'uma pinguinha d'água,  

15. Que m'aperta o coração, nesta vida e nesta mágoa. 

16. - Dava, dava, filha minha, de toda a minha vontade, 

17. Mas se o teu pai fez uma jura, à bico da sua espada,  

18. Quem der água à Galdeninha a cabeça será cortada. 

19. Mas subiu a outra torre mais alta, das janelas que a torre tinha,  

20. E quem lá havia de 'star? O seu pai assentadinho. 

21. - Ó meu pai que Deus me deu, dai-m'uma pinguinha d'água,  

22. Que m'aperta o coração, nesta vida e nesta mágoa. 

23. - Correm, correm, cavalheiros, a dar água à Galdoninha,  

24. O primer' que cá chegar levará 'ma prenda minha. 

25. Correram os cavalheiros a dar água à Galdoninha. 

26. - A Galdoninha já 'stá morta, 'stá morta qu'eu bem a vi, 

27. Os anjos que a acompanhavam eram tantos que não tinham fim. 

 

 

 D/227 Cruz (1995) 219-220  

 

Versão de Monforte da Beira, c. de Castelo Branco, d. de Castelo Branco. 

 

Cantada por Maria do Rosário, 62 anos, no dia 24/8/1989. 

 

1. - Galdoninha, Galdoninha, queres ser minha namorada?  

2. Hei de ti vestir de ouro, hei de ti calçar de prata. 

             ………………………………………………… 

3. O sê pai assim qu' o soube, não quis saber de mais nada,  

4. Mandou fazer 'ma torre p'ra Galdoninha ser fechada, 

5. Oito dias, oito noites, sem comer, sem beber nada. 

6. No fim desses oito dias, Galdoninha …………….. 

7. - Ó irmão que Deus me deu, dai-m'uma pinguinha d'água,  

8. Qui mi doi o coração desta vida e desta mágoa. 

9. - Dava-te, irmã, dava, dava-ta de boa vontade,  

10. Mas o pai fez uma jura, à bico desta espada, 

11. Quem desse água à Galdoninha o pescoço le cortava.  

12. - Ó tio que Deus me deu, dai-m'uma pinguinha d'água, 

13. Que m'aperta o coração desta vida e desta mágoa.  

14. - Dava-te, sobrinha, dava, dava-ta de boa vontade, 

15. Mas o pai fez uma jura, ò bico desta espada, 

16. Quem desse água à Galdoninha o pescoço le cortava. 

17. - Ó pai que Deus me deu, dai-m'uma pinguinha d'água,  

18. Que m'aperta o coração desta vida e desta mágoa. 

19. - Correi, cavalheiros, correi-i, a dar água à Galdoninha,  

20. Aquele que chegar primero, casará c'uma filha minha. 
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21. Cavalheiros a chegari, Galdoninha estava morta,  

22. Uma fonte d'água às pés, c'os anjos do céu de roda. 

 

 

 D/228 M.A.Vilhena (1995) 123-124  
 
Versão de Malhadal, c. de Proença-a-Nova, d. de Castelo Branco. 
 

Recitado por Maria da Conceição Farinha, 85 anos. 

 

ADELINA (DELGADINHA) 

 

1. - Adelina, queres ser minha, queres ser minha namorada? 

2. Eu de ouro te vestia e de prata te calçava. 

3. O seu pai, quando o soube, não mandou fazer mais nada: 

4. mandou fazer uma torre pr'à Adelina estar fechada. 

5. Esteve lá dezoito dias sem comer nem boer nada; 

6. ao fim dos dezoito dias, a sede já l'apertava;  

7. subiu a uma janela mais alta que a torre tinha, 

8. viu lá estar as suas manas a lavarem jarra fina. 

9. - Ó manas que Deus me deu, dêem-me uma pinguinha d'auga! 

10. Tenho a minha boca seca, mas também a minha alma. 

11. - O papá fez uma jura na ponta da sua espada: 

12. quem desse água à Adelina, tinha a garganta cortada. 

13. Subiu à outra janela mais alta que a torre tinha,  

14. viu lá estar o seu papai assentado na cozinha. 

15. - Papai que Deus me deu, dê-me uma pinguinha d'auga! 

16. Tenho a minha boca seca mas também a minha alma.  

17. - Façam alta, meus criados, vão dar água à Adelina, 

18. o primeiro que lá chegar, recebe uma prenda minha. 

19. Quando eles lá chegaram, a Adelina não boeu; 

20. voltaram-se por trás: – A Adelina já morreu!  

21. A Adelina já morreu, já lá vai p'ra se enterrar, 

22. a quem deixaria ela o seu ferro de engomar? 

 
Na versão de Mação, recolhida por Francisco Serrano, ob. cit., "Adelina" é "A Mártir Silvana". 

 

 

 D/229 Vilhena (1995) 124-125  
 
Versão de Alvito, c. de Proença-a-Nova, d. de Castelo Branco. 
 

Cantado pelo grupo do Alvito. 

 

ADELINA (DELGADINHA) 

 

1. - Adelina, Adelina, queres ser minha namorada? } bis  

2. Eu de ouro te vestia e de prata te calçava. 

3. O seu pai quando o soube, não mandou fazer mais nada:  

4. mandou fazer uma torra pr'Adelina estar fechada. 

5. Esteve lá dezoito dias, sem comer nem boer nada.  
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6. Lá ao fim dos dezoito dias, já a sede l'apertava, 

7. subiu à janela mais alta, mais alta que a torra tinha,  

8. onde avista as suas manas na janela da cozinha. 

9. - Ó manas, que Deus me deu, dai-m'uma pinguinha d'água,  

10. fome e sede já me apertam neste corpo e nesta alma.  

11. Subiu à janela alta, mais alta que a torra tinha, 

12. onde avista a sua mãe, na janela da cozinha: 

13. - Ó mamãe que Deus me deu, deia-me uma pinguinha d'água,  

14. tenho o meu coração seco e também a minha alma. 

15. - Ó filha, ó rica filha, quem te pudera dar água! 

16. O papai fez uma jura com a ponta da espada: 

17. quem desse água à Adelina, a cabeça lhe cortava. 

18. Subiu à janela alta, mais alta que a torra tinha, 

19. donde avistou seu pai, passeando na sala fina: 

20. - Ó papai, que Deus me deu, deia-me uma pinguinha d'água. 

21. Tenho o meu coração seco e também a minha alma. 

22. - Corram todos, meus criados, venham dar água à Adelina; 

23. o primeiro que lá chegar, darei-l'uma prenda minha. 

24. O primeiro que lá chegou, nem p'ra ela já falou.  

25. - A Adelina não bebe água, a Adelina já morreu. 

 

 

 D/230 Xarabanda (1995) 29  

 

Versão de Achada de Cima,  Gaula,  c. de Santa Cruz, Madeira. 

 

Recitado por Maria Vieira Poita no dia 1/04/90. 

  

1. É coisa que Deus não queria, nem a hóstia consagrada, 

2. Ia ser a sua filha e ser a sua namorada. 

……….… 

3. - Vai-te embora daí, Aldina, sua Aldina desgraçada,  

4. Pro causa de ti, Aldina, qu' eu vivo desprezada. 

 

 

 D/231 Xarabanda (1995) 29 

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Santo António, Funchal, Madeira. 

 

Cantado por Amélia Pita (dos Canhas), no dia 22/11/90. 

 

1. - ‘delina, tu queres ser minha, queres ser minha namorada? 

2. De ouro eu te vestia, da prata eu te calçava. 

3. O papá qu' ouviu isto não mandou fazer mais nada, 

4. Mandou fazer uma torre prá ‘delina estar fechada. 

5. ‘delina sobe à janela mais alta que a torre tinha, 

6. Pr' avistar a sua mãe na janela da cozinha. 

7. - Ó mamã que Deus me deu, traga-m' uma gota d' água, 
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8. Que a sede já me aperta coração da minha alma. 

9. Corre, moças e criados, luvar água prá 'delina 

10. E o primeiro que lá chegare ganhará ua prenda minha. 

11. Adelina não quer água, que Adelina já morreu. 

12. Já morreu, qu' ê bem a vi, já morreu, qu' ê bem a vi. 

13. Os sinais qu' ela luvava ê vos dou agor' aqui. 

14. O caixão qu' ela luvava era de oiro e marfim, 

15. As velas que a’luminavam de tantas não tinham fim. 

 

 

 D/232 Xarabanda (1995) 30  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Valparaíso, Camacha, Madeira. 

 

Cantado por Rosária de Jesus Ferreira, no dia 1/02/92. 

 

CALDEIRINHA 

 

1. - Caldeirinha, Caldeirinha, filha minha mais amada, 

2. Bem podias, Caldeirinha, seres minha namorada.  

3. - Eu promet' a Deus do céu e à hóstia consagrada, 

4. Também promet' ao papai rei de não ser sua namorada.  

5. Nas mais altas torres qu' havia, Caldeirinha foi trancada. 

6. O comer era por onças e a água foi quitada. 

7. Começou a Caldeirinha no sê pranto a chorar. 

8. Avistou sua mamãe rainha no paláci' a passear. 

9. - Acuda, mamãe, acuda, acuda com um jarro d' água, 

10. Qu' eu à fome mais a sede a Dês entreg' a minh' alma. 

11. - Água dava, minha filha, e água vos tornava a dar, 

12. Mas s' o papá rei souber logo me mandava matar. 

13. Avistou os seus criados no jardim a passear. 

14. - Acuda, criados, acudem, acudem com um jarro d' água,  

15. Qu' eu à fome mais a sede a Dês entreg' a minh' alma. 

16. - Água vos dava, menina, e água lhes tornav' a dar,  

17. Mas se o papá rei soubesse logo me mandava matar. 

18. Começou a Caldeirinha no seu pranto a chorar, 

19. Avistou seu papai rei, no paláci' a passear. 

20. - Acuda, papai, acuda, acuda com um jarro de água, 

21. Qu' eu à fome mais a sede a Dês entreg' a minh' alma.  

22. - 'inda me pedes água, minha filha malfadada, 

23. Dava-t' um cope de bronze que t' abrasass' essa alma.  

24. - Eu prometo a Dês do céu e à hóstia consagrada, 

25. Também promet' ao papá rei de ser sua namorada. 

26. - Acuda, criados, acudem, acudem com um jarro de água, 

27. O primeiro que lá chegar sete cidades vai ganhar.  

28. Caldeirinha não quer água, Caldeirinha já morreu, 

29. Caldeirinha quer enterro, qu' o seu papai rei lhe deu. 
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 D/233 Xarabanda (1995) 31  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Síto da Quebrada, Canhas, Madeira. 

 

Cantado por Maria Fernandes, no dia 9/02/92. 

 

1. - Adelina, queres ser minha, queres ser minha namorada,  

2. Que eu d' ouro te vestia e de prata te calçava? 

3. O papá qu' ouviu isto não mandou fazer mais nada,  

4. Mandou fazer uma torre prá ‘delina estar fechada. 

5. Adelina sob' à janela mais alta que a torre tinha,  

6. Par' avistar a mamã da janela da cozinha. 

7. - Ó mamã, que Dês me deu, dê-m' uma pinguinha de água,  

8. Porque a sede já me aperta e o coração da minh' alma. 

9. - Correm todos, mês criados, a buscar água à ‘delina, 

10. Que o primeiro que lá chegare ganhará uma prenda minha. 

11. Adelina não quer água, qu' Adelina já morrê. 

12. Já morrê, qu' eu bem a vi, já morrê, qu' eu bem a vi 

13. E o caixão qu' ela levava era d' our' e de marfim  

14. E tantos anjos levava que nenhum se tinha fim. 

 

 

 D/234 Xarabanda (1995) 31-32  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Síto da Quebrada, Canhas, Madeira. 

 

Cantado por Conceição Fernandes, no dia 9/02/92. 

 

1. - Adelina, cara linda, não saias de noite à rua, 

2. Qu' os meus olhos nunca viram cara linda com' a tua.  

3. Adelina, queres ser minha, queres ser minha namorada,  

4. Eu de ouro te vestia e de prata te calçava? 

5. O papá qu' ouviu isto não mandou fazer mais nada,  

6. Mandou fazer ua torre prá ‘delina estar fechada. 

7. ‘delina sobe à janela mais alta qu' a torre tinha,  

8. Pr' avistar sua mamãe na janela da cozinha. 

9. - Ó mamãe, que Deus me deu, dê-m' ua gotinha de água, 

10. Que a sede já me aperta coração da minha alma. 

11. - Corram todos, meus criados, pra levar águ' à ‘delina, 

12. O primeiro que lá chegar ganhará uma prenda minha. 

13. Adelina não quer água, que Adelina já morreu. 

14. Já morreu, que eu bem a vi, já morreu, que eu bem a vi,  

15. O caixão qu' ela levava era de ouro e marfim. 

 
Variantes: 1/2 eliminados; 4 Ê; 6 uma; 9 Dês ... uma; 14 morrê; 15 é do mais fino marfim. 
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 D/235 Xarabanda (1995) 32-33  

 

Versão do Curral dos Romeiros, Monte, Madeira. 

 

Recitado por Virgínia de Freitas,  no dia 20/02/92. 

 

1. Um pai que tinha três filhas, mais alvas qu' a prata fina, 

2. Namorou-se da mais moça, por se chamar Dona Alvina. 

3. - Bem pudera, tu Alvina, seres a minha namorada, 

4. Dormires comigo à noite, seria mais estimada. 

5. - Deus do céu nã quer isso nem a hóstia consagrada. 

6. Logo o pai prendeu Alvina dentro dua torre fechada 

7. E deu-lhe pedras de pão e de beber água salgada. 

8. Caminhou a Dona Alvina co' o seu alive a chorare, 

9. Log' à primeira janela sua irmã vai encontrare. 

10. - Rica irmã da minha alma, tanto que eu te queria amava,  

11. Dá-me uma gotinha de água, refresca-m' a minha alma. 

12. - Não te dou água, D. Alvina, porque nosso pai tem dito, nosso pai tem jurado,  

13. Quem deitar água à Dona Alvina, tem o pescoço rolado. 

14. Caminhou a Dona Alvina com o seu alive a chorare. 

15. Log' à segunda janela uma mana veio encontrare. 

16. - Rica mana da minha alma, quem tanto queria, amava,  

17. Dá-me uma gotinha de água, refresca-me a minha alma. 

18. - Não te dou água, D. Alvina, porque nosso pai tem dito, o nosso pai tem jurado, 

19. Quem deitar água a Dona Alvina, tem o pescoço rolado. 

20. Caminhou a Dona Alvina com o seu alive a chorar,  

21. Logo à terceira janela o seu irmão veio encontrar. 

22. - Rico irmão da minha alma, quem tanto queri' amava,  

23. Dá-me uma gotinha de água, refresca-me a minha alma. 

24. - Não te dou água, D. Alvina, que nosso pai tem dito, o nosso pai tem jurado, 

25. Quem deitar água a Dona Alvina tem o pescoço rolado.  

26. Caminhou a Dona Alvina com o seu alive a chorar, 

27. À quarta janela a sua mãe veio encontrar. 

28. - Rica mãe da minha alma, quem tanto queria amava, 

29. Dê-me uma gotinha de água refresque-me a minha alma. 

30. - Não te dou água, D. Alvina, que teu pai tem dito, nosso pai tem jurado, 

31. Quem desse a água à Dona Alvina tinha o pescoço rolado.  

32. Por causa de ti, Alvina, sete anos mal casada. 

33. Caminhou a Dona Alvina com o seu alive a chorar,  

34. Logo à quinta janela seu pai veio encontrar. 

35. - Rico pai da minha alma, quem tanto queria amava, 

36. Dê-me uma gotinha de água refresque-me a minha alma. 

37. - Vinde, moços e marqueses, buscar água à Dona Alvina,  

38. Com garrafinhas d' ouro e copos de prata fina. 

39. Quando eles chegarem c' a água, Dona Alvina morta lava, 

40. Com ua carta na mão Dona morta estava, 

41. Com a conta grosseira que Deus do céu lhe mandava. 

42. E com a carta na mão, tudo o que a carta dizia, tudo na carta rezava. 

43. - Vinde cá, filho mais velho, vindes ao meu reinade,  

44. Vamos ir, por ‘í além perdoar os meus pecados. 
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45. - Papai, não vaia! Deixe 'tar, é perdoado! 

46. Qu' esse pecado com outro não será perdoado. 

47. Caminhamos com bom tempo e chegamos com inverno,  

48. A alma do pai foi p'ó céu, a do filho p'ó inferno. 

 

 

 D/236 Xarabanda (1995) 33  

 

Versão de Salões, Canhas, Madeira.  

 

Recitado por Deolinda…, no dia 1/03/1992. 

 

1. O papai que ouviu dizer isso não mandou fazer mais nada, 

2. Mandou fazer ua torre prá Adelina estar fechada.  

3. Adelina sobe à janela mais alta que a torre tinha, 

4. Pra avistar sua mamãe da janela da cozinha. 

5. - Ó mamãe, que Deus me deu, dê-me uma pingunha de água, 

6. Que a sede já me aperta o coração da minha alma. 

7. - Ó criados, ó criadas, ide levar água à Adelina, 

8. O primeiro que lá chegar ganhará ua prenda minha. 

9. Adelina não quer água que Adelina já morreu, 

10. Adelina já morreu que eu a bem a vi. 

11. O caixão que ela levava era de pau de marfim, 

12. As luzes que a alumiavam, de tantas, não tinham fim 

13. E os vestidos que a cobria era do mais fino cetim. 

 

 

 D/237 Xarabanda (1995) 34-35  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

Versão da Fajã do Penedo – Boaventura, Madeira. 

  

Cantado por Agostinha Iria Camacho,  no dia 3/05/1992 

 

1. Um pai pai que tinha três filhas, todas três por uma ‘gualha, 

2. E a mais linda delas todas D. Aldinhas se chamava. 

3. E o seu pai foi passeare a sua filha encontrare. 

4. - Oh! que linda namorada vem ali pra namorare!  

5. - Valha-me Deus e os céus e a hóstia consagrada, 

6. Não basta ser sua filha senão sua namorada! 

7. - Vou mandar prender Aldinhas naquelas torres mais altas, 

8. Vou-lhe dar um pão por hora e um copo d' água salgada. 

9. Prenderam a trist' Aldinhas toda triste apaixonada. 

10. Outro dia por a manhã e à janela se deitava,  

11. Quando avist' a sua mana no seu trono assentada. 

12. - Bem pudera, minha mana, me dares um copo d' água. 

13. - Dava-t' um dava-te dois, querida mana tão amada, 

14. S' o meu pai rei soubesse logo me mandar matava.  

15. Voltou-s' Aldinhas pa' dentro toda triste apaixonada. 
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16. - Tenho mais sede que a fome só Deus entrego a minh' alma.  

17. Outro dia por a manhã e à janela se deitava, 

18. Quando avist' a sua mana no seu trono assentada. 

19. - Bem pudera, minha mana, me dares um copo d' água. 

20. - Dava-t' um, dava-te dois, minha mana tão amada,  

21. E se o meu pai rei soubesse logo me mandar matava. 

22. - Tenho mais sede que a fome só Deus entreg' a minh' alma. 

23. Voltou-s' Aldinhas pa' dentro toda triste apaixonada.  

24. Outro dia por a manhã e à janela se deitava,  

25. Quand' avista o seu mano no seu trono assentado. 

26. - Bem pudera o meu mano me dares um copo de água,  

27. Tenho mais sede que a fome só Deus entreg' a minh' alma. 

28. - Dava-t' um, dava-te dois, querida mana tão amada,  

29. Mas se o meu pai rei soubesse logo me mandar matava. 

30. - Tenho mais sede que a fome só Deus entreg' a minh' alma. 

31. Voltou-se Aldinhas pa' dentro toda triste apaixonada. 

32. Outro dia por a manhã e à janela se deitava, 

33. Quando avista a sua mãe no seu trono assentada. 

34. - Bem pudera, minha mãe, me dares um copo d' água, 

35. Tenho mais sede que a fome só Deus entreg' a minh' alma.  

36. - Dava-t' um, dava-te dois, querida filha tão amada, 

37. Mas s' o teu pai rei soubesse logo me mandar matava. 

38. - Tenho mais sede que a fome só Deus entreg' a minh' alma. 

39. Voltou-s' Aldinhas pa' dentro toda triste apaixonada.  

40. Outro dia por a manhã e à janela se deitava, 

41. Quand' avista o seu pai rei no seu trono assentado. 

42. - Bem pudera o meu pai rei me dares um copo d' água, 

43. Tenho mais sede que a fome só Deus entrego a minh' alma. 

44. Não me tragas per um d' ouro nem tãobém por um de cristale, 

45. Traz-me é per um de vidro pá minh' alma refrescare.  

46. Logo mandou ao criado, dupressa não degavare. 

47. - Vai levar um copo de água pr' aquela alma refrescare.  

48. Quando chegaram à torre, ela estava amortalhada 

49. Com a carta na mão direita e a sua carta cerrada.  

50. O seu pai foi ler a carta, era o que a carta rezava: 

51. «Bem me pesa, meu pai rei, no Infernos ter a su' alma.»  

52. - Vem cá, meu filho mais velho, tomai conta do reinado, 

53. Qu' eu vou por esse mundo além com' um triste desgraçado.  

54. - Aquete-se, meu pai, aquete-se, tomai conta do reinado, 

55. Qu' o teu pecado com esse no céu será perdoado. 

 

 

 D/238 Xarabanda (1995) 35-36  

 

Versão de Vale, Caniço, Madeira. 

  

Recitado por Filomena do Rosário, no dia 27/08/92. 

 

GUALDINA  
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1. Havia um pai rei que tinha três filhas, mais linda' qu' a prata fina. 

2. Namorou-se da mais velha por ter o nome Galdina.  

3. - Bem podias, tu Galdina, seres minha namorada, 

4. Dromias comig' à noite, serias muit' estimada. 

5. - Isso não, papai, não, que Dês do céu não queria. 

6. - Lá tá Santo Pap' em Roma que tudo dispensaria. 

7. - Dispensa irmão com irmão não dispensa pai com filha. 

8. Mandou pôr-a na prisão a comer pão e água fria.  

9. Cando o pai soltou-a da prisão, ia mais morta que viva. 

10. - Bem podias meu pai rei me dar um copo d' água,  

11. Tenho mais sede que fome a Dês entreg' a minha alma. 

12. - Vinde, moços e criados, à pressa não devagar,  

13. Buscar águ' à triste Aldina que já não pod' esperar. 

14. Cand' os moços cá chegaram já morta estava 

15. Com a fonte à cabeceira que Deus do céu animava.  

16. Os anjos acompanhava' Nossa Senhora amortalhada. 

 

Variantes (na repetição): 4 Dromires comig' à noite, serias muito bem paga 

 

 

 D/239 Xarabanda (1995) 36 

 

Versão de Eiras,  Santa Cruz , Madeira. 

 

Recitado por Maria da Graça Pereira, no dia 4/09/92. 

 

GERALDINA 

 

Era um pai que tinha três filhas e ele interessou-se pela mais moça. A filha nã 

queria ter nada co' pai e ele vai lá mandou prender a filha num quarto e depois 

a filha ‘tava a morrer. 

 

1. …. Geraldina desgraçada, 

2. Pre via de ti Aldina, sete anos mal casada. 

Ela foi-se embora a casa da outra irmã 

3. - Ah! minha irmã, da minh' alma, tanto que eu te queria e amava,  

4. Dá-me uma gotinha d' água qu' eu quero `xpirar a minh' alma.  

E ela disse 

5. - Some-te daqui, Aldina, sua Aldina desgraçada, 

6. Que pro via de ti, Aldina, sete anos malfadada. 

E ela foi a casa da outra irmã e pediu 

7. - Ah! minha irmã da minh' alma, tanto qu' eu queria e amava,  

8. Dá-me uma gotinha d' á'ua qu' eu quer' expedir a minh' alma.  

E ela respondeu-le 

9. - Tira-te daqui, Aldina, sua Aldina desgraçada, 

10. Pre via de ti, Aldina, sete ani malfadada. 

Ê fui ao pé do mê pai 

11. - Ah! mê pai da minh' alma, tanto que eu te queria e amava, 

12. Dá-me uma gotinha d' á'ua, qu' eu quer' expedir a minh' alma. 
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E o pai mandou os criados à pressa buscar um copo d' á'ua para dar à filha 

 

13. - Não tenhe pena de mim que tenh' a minha alma salva,  

14. Mas tenham pena do mê pai que no Inferno tem a alma. 

       ………………….. 

15. Ela estava toda cercada de luzes, os anjos a acompanhava. 

 

 

 D/240 Carinhas (1996) 88 

 

Versão de Aljezur, c. de Aljezur, d. de Faro. 

 

Cantada por Maria Margarida Talisca, 64 anos. Recolhida por Ana Cristina Carinhas, no 

dia 28/3/89. 

 

        [….]       [….] 

1. Adelina assubiu, à janela mais altinha, 

2. Viu estar a sua mãe, à janela assentadinha. 

3. -Ó minha nãe da minha alma, dê-me uma gotinha de água, 

4. Que eu à fome, que eu à sede, já me está cortando a alma. 

        [….]       [….] 

 

 

 D/241 Custódio/Galhoz (1996) 41-42 [Custódio/Galhoz/Cardigos (2006) 80-

81] 

 

Versão de  Vale Judeu, freg. de S. Sebastião de Loulé, c. de Loulé, d. de Faro. 

 

Informadora: Maria da Boa-Hora Correia Casanova,  69 anos. Ano de recolha: 1994. 

Colectora: Idália Farinho Custódio. 

 

IDALINA, MINHA NAMORADA 

 

1. - Idalina, queres ser minha, queres ser minha namorada, 

2. qu'eu d'ouro te vestia e de prata te calçava? 

3. O pai como aquilo ouviu nã quis saber de mais nada, 

4. mandou uma torre fazer p'ra Idalina ser fechada  

5. e nem comer nem beber. 

6. Ó fim d'estar lá dois dias já a sede lhe obrigava,  

7. quand'ela viu à janela,  à janela da cozinha, 

8. a sua querida mãezinha. 

9. - Ó minha mãe, que Deus me deu, dai-me uma pinginha d'água  

10. qu'eu à fome não morreria. 

11. - Dava-te água, ó filha minha, 

12. Se o teu pai nã me jurasse   com a tranca da cozinha. 

13. Ao fim de lá estar três dias já a sede lhe obrigava,   

14. quand'ela viu à janela,   à janela da cozinha, 

15. a sua querida irmãzinha. 

16. - Ó minha irmã que Deus me deu, dai-me uma pinguinha d'água 

17. qu'eu à fome não morreria. 
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18. Dava-te água, ó irmã minha, se o pai nã me jurasse 

19. com a tranca da cozinha. 

20. Ao fim de lá estar quatro dias já a sede lhe obrigava,  

21. quand'ela viu à janela à janela da cozinha, 

22. o seu querido paizinho, 

23. - Ó meu pai, que Deus me deu, dai-me uma pinguinha d'água  

24. qu'eu à fome não morreria. 

25. - Venham todos meus criados dar água à filha minha  

26. e aquele que primeiro lá chegar casará com a Idalina. 

27. - Senhor, quando lá chegámos, Idalina estava morta.  

28. O pai como aquilo ouviu para a torre se encaminhou. 

29. - Perdoai-me, ó filha minha, teu pai que te mal tratou.  

30. Idalina qu'estava morta ainda ressuscitou. 

31. - Ó meu pai, eu nã o perdoo, foi meu pai que me matou. 

 

 

 D/242 Marques (1996) 157-158  

 

Versão de Rio de Onor, c. de Bragança,  d. de Bragança. 

 

Maria de Fátima Preto, 17 anos (até ao v. 22, inclusive), e Albertina de Fátima do 

Campo Branco, 17 anos (a partir do v. 23)., 27-V111-1980. Recolha (inédita) de Dias 

Marques. 

 

1. Era um rei que tinha três filhas, todas lindas como a prata,  

2. a mais linda delas todas Gaudininha se chamava. 

3. - Queres tu, ó Gaudininha, ser minha namorada?  

4. Eu de ouro te vestia e de prata te calçava. 

5. - Isso não, ó meu papá, é coisa que Deus não quer.  

6. Eu sou a sua filha e não a sua mulher. 

7. Mandou fazer uma torre das mais altas que havia,   

8. para meter a Gaudininha sete anos e mais um dia. 

9. Assomou-se à janela das mais altas que havia,  

10. avistou a sua mana, no quintal assentadinha. 

11. - Ó mana que Deus me deu, dá-me uma pinguinha de água,  

12. que a água alimenta a vida e o coração desta alma. 

13. - Eu a água bem ta dava, ó mana do coração, 

14. mas o papá deixou dito que alguma de nós matava. 

15. Assomou-se à janela das mais baixas que a torre tinha,  

16. avistou o seu papá sentadinho na cozinha. 

17. - Ó papá que Deus me deu, dê-me uma pinguinha de água, 

18. que a água alimenta a vida e o coração desta alma. 

19. - Eu a água não ta dou, ó filha da maldição. 

20. Eu pedi-te a tua honra e tu me disseste que não. 

21. - Tome lá minha mão direita, faça dela o que quiser.  

22. Já se pode ir a gabar que sou filha e mulher. 

23. - Correi todos, cavaleiros, dar água a Gaudininha.  

24. O primeiro lá a chegar casará com Gaudininha. 

25. O primeiro lá a chegar, Gaudininha estava morta, 

26. Nossa Senhora a vesti-la, os anjinhos todo[sic] à volta. 
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27. A alma de Gaudininha está no Céu a descansar 

28. e a alma do seu papá está no Inferno a queimar. 

 
Variante : ll a m. dê (emendada) 

 

 

 D/243 Marques (1996) 164-166, 167-168 e 170-171 [Marques/Cardigos (1996) 

126; Correia (2003) 332-333 e 333-334]
 
 

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Vila Real de Santo António, d. de Faro. 

 

Arlete de Lurdes Cruz Baptista, 81 anos, 22-III-1994. Recolha de Isabel Cardigos e Dias 

Marques. Transcrição musical de Rui Jerónimo 

 

pp. 164-166: 
 

A rapariga tinha..., parece que tinha um namorado, que era criado, não sei como 

era. O rapaz disse assim: 

 

1. - Silvaninha, queres ser minha, queres ser minha namorada?  

2. Eu de oiro te vestia e eu de prata te calçava. 

3. Seu papá, que aquilo ouviu, não quis saber de mais nada:  

4. mandou fazer uma torre, para a Adelina ser fechada. 

 

Depois ela estava já muito cheia de sede e cheia de fome. 

 

5. Adelina foi subindo, mais triste e amargurada,  

6. encontrou-se com a sua mãe, à janela sentada. 

7. - Ó mamã que Deus me deu, dá-me uma pinguinha de água,  

8. que eu de fome e eu de sede minha alma está findada. 

9. - Dava-te água, ó filha minha, que não me custava nada,  

10. se o papá não me apontasse a ponta daquela espada. 

11. Adelina foi subindo, mais triste e amargurada,  

12. encontrou o seu irmão, à janela da sacada. 

13. - Ó mano que Deus me deu, dá-me uma pinguinha de água,  

14. que eu de fome e eu de sede minha alma está findada. 

15. - Dava-te água, ó mana minha, que eu não me custava nada,  

16. se o papá não me apontasse a ponta daquela espada. 

17. Subiu a outra janela, muito triste e amargurada,  

18. encontrou-se com o seu pai, à janela sentado. 

19. - Ó papá que Deus me deu, dá-me uma pinguinha de água,  

20. que eu de fome e eu de sede minha alma está findada. 

21. - Corram, corram, meus criados, a dar água a Adelina.  

22. O primeiro que lá chegar será sua a minha filha. 

 

Chegam lá, salvam a ra..., tiram a menina do coisa..., do..., de onde estava. O 

criado casava com ela. 
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Variantes: 1 S., Silvaninha, q. s. m. n.?; 2b d. calça... (emendada); 3b mandou chamar um 

criado: 3b omite; 5b muito t.; 6 e assim subiu os degraus da escada; 7b dê-m.; 8b e. finada; l1a 

Silvaninha f.; l lb muito t.; 12 e. com o; 17-18 E depois ela sobe mais uma vez e depois é que vê 

o pai; 17-18 omite; 19b dê-m.; 20a f. e eu de frio; 20b e. finada; 21a Dava-te... (emendada); 22b 

casará com a f. m. 

Nota: Interrogada sobre a flutuação do nome da personagem principal (cf. vv. 1, 4, 5, 11 e 21 e 

a variante de 11), a informante explica: "Não me lembro se era Silvaninha se era Adelina. Acho 

que ela [uma velhota que havia lá na minha rua", com quem diz ter aprendido o romance] dizia 

Silvaninha, parece que sim. Mas também há quem diga Adelina." 

 

pp. 167-168: 

 

Arlete de Lurdes Cruz Baptista, 81 anos, Vila Real de Santo António, distrito de Faro, 

Dezembro de 1994. Recolha de Ana Paula Geraldo de Jesus. 

 

O criado gostou muito da rapariga, e então foram-lhe contar [ao pai] que a 

Silvaninha que falava muito com aquele rapaz [...] O rapaz disse assim: 

 

1. - Silvaninha, queres ser minha, queres ser minha namorada?  

2. Eu de oiro te vestia e eu de prata te calçava. 

3. Seu papá, que aquilo ouviu, não quis saber de mais nada:   

4. mandou fazer uma torre, para Adelina ser fechada. 

5. Adelina foi subindo, mais triste e amargurada,  

6. encontrou-se com a sua mãe, à janela sentada. 

7. - Ó mamã que Deus me deu, dá-me uma pinguinha de água,  

8. que eu da fome e eu de sede minha alma está finada. 

9. - Dava-te água, filha minha, que não me custava nada,  

10. se o papá não me apontasse a ponta daquela espada.  

11. Silvaninha foi subindo, baixou-se à janela, 

12. encontrou-se com o seu irmão, à janela do quintal. 

13. - Ó mano que Deus me deu, dá-me uma pinguinha de água,  

14. que eu de fome e eu de sede minha alma está finada. 

15. - Dava-te água, ó mana minha, que não me custava nada,  

16. se o papá não me apontasse a ponta daquela espada. 

17. Foi subindo outra janela, mais triste e amargurada,  

18. encontrou-se com a sua irmã, à janela sentada. 

19. - Ó mana que Deus me deu, dá-me uma pinguinha de água.  

20. que eu da fome e eu da sede minha alma está findada. 

21. - Dava-te água, ó mana minha, que não me custava nada,  

22. se o papá não me apontasse a ponta daquela espada. 

23. O papá, que aquilo ouviu: 

24. - Corram, corram, meus criados, a dar água a Adelina. 

25. O primeiro que lá chegar com ela há-de casar. 

 

Quando o criado lá chegou, ela deu um suspiro e um ai. O primeiro que lá chegou 

foi o homem que ela gostava, não é? O primeiro que lá chegou foi o seu namorado, 

que, ao apanhá-la ao colo, [ela] deu um ai e... morreu... ou era assim... 

 
Variantes: 7 dê-me (emendada); 8a q. d. f. e da s.; 8b e findada; 9b q eu n.; 10a o teu pai n.; 11-

16 omite; 12a encontrou o (emendada); 12b j. da cozinha [?] (emendada); 14a q. e. d. ouro e 

(emendada); 14b e. findada; 17 Seu papá, que aquilo ouviu, mandou chamar um criado para... (a 
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informante hesita, mostra considerar ter-se enganado, e recomeça o texto, com a variante a 

seguir indicada); 17 Seu papá, que aquilo ouviu, mandou chamar a criada e mandou-lhe água à 

filhinha, que já estava... (a informante pára e diz: Ah! Já não me recordo. Que pena! Depois 

dalguns momentos de hesitação, recomeça o romance como vai no texto; 17a Subiu a o.; 20b 

finada; 23 Seu p.; 23 O pai, q.; 24-25 mandou chamar um criado [mas quando (emendada), p. 

levar... (emendada), p. dar... (emendada)], para Adelina ser tratada. 

Nota: No fim, a colectora pergunta à informante: "E, depois, [ela] não casa com o criado?" A 

informante responde, hesitante: "Não". E, logo a seguir, sem hesitar: "Não casa com o criado". 

 

pp. 170-171: 

 

Arlete de Lurdes Cruz Baptista, 82 anos, Vila Real de Santo António, 9-I-1996. Recolha 

de Ana Luísa Cavaco e Dias Marques. 

 

1. - Silvaninha, queres ser minha, queres ser minha namorada?  

2. Eu de oiro te vestia e de prata te calçava. 

3. Seu papá que aquilo ouviu não quis saber de mais nada:  

4. mandou fazer uma torre para a Adelina ser fechada.  

5. Adelina foi subindo, muito triste e amargurada, 

6. encontrou[sic] com a sua mãe, à janela assentada. 

7. - Ó mamã que Deus me deu, dá-me uma pinguinha de água,  

8. que eu da fome e eu da sede minha alma está findada. 

9. - Dava-te água, ó filha minha, que eu não me custava nada,  

10. se o papá não me apontasse a ponta daquela espada.  

11. Adelina foi subindo, ainda mais triste ficou, 

12. encontrou-se com seu pai e chorando assim dizia: 

13. - Ó papá que Deus me deu, dá-me uma pinguinha de água,  

14. que eu da sede e eu da fome minha alma está findada. 

15. - Corram, corram, meus criados, a dar água à Adelina.  

16. O primeiro que lá chegar casará com a filha minha.  

17. O primeiro que lá chegou, 

18. foi com ele que ela casou. 

 

Ela gostava muito do rapaz, mas o pai não queria(?), porque era um criado. O pai 

não queria que ela tivesse amores com o criado. Mas, depois, como chegou 

naquela torre e aquilo tudo, naturalmente, tiveram remorsos, e ela conseguiu casar 

com o rapaz que ela gostava. E acabou tudo em bem. 

 
Variantes: 3a Sua ma... (emendada); 3b mandou fazer uma... (emendada); 6b na j.; 8b tenho m. 

a. finada (variante: findada); 9b q. eu n.; 1 Ib omite; I2a encontrou o s.; I4a d. fome e e. d. sede; 

17-18 O primeiro que lá chegou foi o criado que gostava muito dela. Foi esse que casou com 

ela; 17-18 O primeiro que lá chegou / foi com quem ela casou. 

Notas: Em lugar dos vv. 17-18, a informante começou por dizer o comentário em prosa acima 

indicado na primeira variante desses versos. Depois de os colectores terem insistido com ela, 

para que tentasse lembrar-se do verso que, segundo a própria informante, ali faltava, D. Arlete 

disse os versos indicados acima na segunda variante dos vv. 17-18. Finalmente, disse os versos 

como estão no texto, parecendo considerar esta a lição correcta. Porém, mais do que 

recordação de versos anteriormente sabidos, depois recordados apenas sob uma forma 

prosificada e, por fim, recordados na sua integridade, a impressão que dá é a de as duas 

variantes em verso serem total invenção da informante, que assim quis preencher um vazio 

sobre o qual os colectores lhe faziam (demasiadas) perguntas. 

A informante explicou que aprendeu o romance quando tinha 12 ou 13 anos (mais tarde disse: 
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"10 ou 12") com uma sua criada, chamada Rosa (mais tarde, disse -Francisca"), natural de 

Giões, aldeia do vizinho concelho de Tavira. 

 

 

 D/244 Sardinha VI (1997)  

 

N/NOTA: Nossa transcrição do CD. 

 

Versão de Castro Marim, c. de Castro Marim, d. de Faro. 

 

QUADRA DA ADELINA 

 

1. - Adelina, queres ser minha, queres ser minha namorada? 

2. Qu’eu de ouro te vestia e de prata te calçava. 

3. O seu pai que aquilo ouviu mandou fazer uma torre, 

4. mandou fazer uma torre pr’Adelina ser fechada. 

5. A torre se conseguia, palácio se calculava, 

6. e o fim dos oito dias já a sede l’apertava. 

7. Assubiu a uma janela mais alta que ali havia, 

8. avistou a sua mãe na varanda de a cozinha. 

9. - Minha mãe que Deus me deu, dê-me uma pinguinha d’água. 

10. - Dava-t’uma pinga d’água, nada disso me custava, 

11. se o teu pai não me jurasse à ponta da sua espada, 

12. se o teu pai não me jurasse à ponta da sua espada. 

13. Assomou a outra janela, a mais alta que havia,  

14. avistou suas irmãs na varanda de a cozinha. 

15. - Minhas irmãs que Deus me deu, dá-me uma pinguinha d’água. 

16. - Dava-t’uma pinga d’água, nada disso me custava, 

17. se o papá não me jurasse à ponta da sua espada, 

18. se o papá não me jurasse à ponta da sua espada. 

19. Assomou a outra janela, a mais alta que ali estava, 

20. avistou o seu pai assubindo uma escada. 

21. - Ó meu pai que Deus me deu, dê-me uma pinguinha d’água, 

22. que a minha alma vai pró Céu e a sua está condenada. 

23. - Corram, corram, meus criados, a levar água à Adelina, 

24. o primeiro que cá chegar casará com filha minha.  

25. O primeiro que lá chegou foi o seu amor constante. 

26. Adelina fecha os olhos, morreu naquele instante. 

27. Adelina fecha os olhos, morreu naquele instante. 

 

 

 D/245 Armistead/Fontes (1998) 100-101 e 308  

 

N/NOTA: A p. 308 corresponde à notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Duas Igrejas, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Cantada por Lúcia Teixeira, de 23 anos de idade. Recolhida por C.S., na Granja, no dia 

23 de Junho de 1980. 
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DELGADINHA (á-a) 

 

1. Levou-a p'r'ó quarto escuro, levou-a p'r'à brincadeira. 

2. Aldininha, Aldininha, tua mãe foi à feira. 

3. Levou-a p'ra outro quarto, o mais alto que ele tinha;  

4. o bacalhau entr'às arrobas e a i-água por medida. 

5. Levou-a p'ra outro quarto mais alto do que aquel'era;  

6. avistou os seus irmãos a jogar o jogo da pedra. 

7. - Ó meu irmão da minha vida, dai-m'uma pinguinha d'água,  

8. que se me seca a vida, o coração e a i-alma. 

9. - Ó mana da minha vida, nós a i-água bem ta dávamos,  

10. mas o pai jurou e disse: […………………….] 

11. «Quem der água à Aldininha, tem crime de mão cortada». 

12. Levou-a  p ' ra  out ro quarto mais  al to  do que aquel 'e ra;  

13. avistou o seu papá a brincar com uma donzela. 

14. - Ó papá da minha vida, dai-m'uma pinguinha d'água,  

15. que daqui para o futuro serei sua namorada. 

16. - Correi, criados e criadas, a dar água a Aldininha; 

17. o primeiro que lá chegare levará uma prenda minha. 

18. O primeiro que lá chegou, Aldininha amortalhada,  

19. Nossa Senhora a besti-la e os anjos a acompanhá-la, 

20. e aos seus benditos pés uma fonte de água clara. 

 

9a Levou... — 14b dê-m'uma. 

 

 

 D/246 Armistead/Fontes (1998) 101  

 

DELGADINHA (á-a) 

 

Versão da Granja, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança.  

 

Recitada por Mariana Esteves, de 66 anos de idade. Recolhida por C.S., no dia 25 de 

Junho de 1980. 

 

1. - Isso não, ó meu pai, que minha mãe me matara. 

2.  Levou-a p'ra uma torre que nem a comer le dava.  

3. A comida que le dava é sardinha salgada, 

4. e a bebida que le dava era água de pescada. 

5. A comida s'acabou e a bobida se acabara. 

6. Levou-a p'ra outra torre mais alta que a onde estava;  

7. viu estar a sua mãe sentada à porta a chorare. 

8. - Ó minha mãe da minha vida, dê-m'uma pinguinha d'água. 

9. - Eu a i-água, sim, ta dera, s'o teu pai não me matara. 

10. Levou-a p'ra outra torre, que nem a comer le daba.  

11. A comida que le daba era sardinha salgada 

12. e a bebida que le dava era água de pescada. 

13. A comida s'acabou e a bobida se acabara. 

14. Levou-a p'ra outra torre mais alta que a onde estava;  

15. viu andar os seus irmãos na estrada a passiare. 
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16. Irmãos da minha vida, dai-m'uma pinguinha d'água; 

17. o coração se me seca e a minha alma se m'acaba. 

18. - A água, sim, ta déramos, se teu pai não nos matara.  

19. Levou-a p'ra outra torre mais alta que a onde estava; 

20. viu andar o seu pai no jardim a passear. 

21. - Ó pai da minha bida, dai-m' uma pinguinha d'água,  

22. qu'o coração se me seca e a minh'alma se m'acaba. 

23. - Eu, a i-água, sim, ta dera, se cumprisses com a palabra.  

24. - Após de beber a i-água cumprirei co'a palabra. 

25. - Alto, alto, meus criados, Delgadinha, a buscar água.  

26. O primeiro que vier ganha soldada dobrada; 

27. o derradeiro que viere, a cabeça cortada. 

28. Quando chegou o primeiro a Delgadinha morta estaba;  

29. debaixo dela saía uma fonte d'água clara. 

 
20b n. estado. — 25b meus cabalos aparelhados. — 26a+ Tinha dois criados. — 27b+ 

Quando a Delgadinha tchegaram. 

 

 

 D/247 Armistead/Fontes (1998) 95 e 306 

 

N/NOTA: A p. 306 corresponde à notação musical, que omitimos. 

                 Classificada em Armistead/Fontes (1998) como SILVANA (í-a) 

 

Versão de S. Julião de Palácios, c. de Bragança, d. de Bragança.  

 

Cantada por Maria do Rosário Lopes, de cerca de 50 anos de idade. Recolhida por S. 

G.A., no dia 17 de Julho de 1980. 

 

1. - Silbanita, Silbanita, Silbanita, minha filha; 

2. queres tu, ó Silbanita, comigo brincar um dia? 

3. - Brincara, meu pai, brincara, mas que muito brincaria; 

4. mas as  penas  do  in ferno ,  meu pai ,  quem as  sent i r i a?  

5. Mandou fazer uma torre das mais altas que havia 

6. p'ra meter a Silbanita set'anos e mais um dia. 

 
6b+ A informante fala sobre as ceifas («a segada») em que se costumavam cantar os 

romances: Em tempos anteriores, ia muita gente ceifar para a Espanha. Agora as pessoas 

foram substituídas pelas máquinas e os jovens emigraram para a França e a Alemanha. 

 
Os vv. 5-6 reflectem a influência de Delgadinha. 

 

 

 D/248 Armistead/Fontes (1998) 95-96, 96 e 307  

 

N/NOTA: A p. 307 corresponde à notação musical, que omitimos. 

 Classificadas em Armistead/Fontes (1998) como Estando Eu à Minha 

Varanda (estróf.) + Silvana (í-a) 

 

Versão de S. Pedro da Silva, c. de Miranda do Douro, c. de Bragança.  
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Cantada (vv. 1-6) e recitada (7-8) por Arminda dos Anjos Ruiz, de 56 anos de 

idade. Recolhida por C. S., no dia 26 de Maio de 1980. 

 

 

1. 'Tando na minha baranda a comer pão e queijo,  

2. passou ali o meu pai, logo me atirou c'um beijo. 

3. - Solibana, Solibana, Solibana, minha filha; 

4. bem podias, Solibana, ser a minha rapariga. 

5. - Ser a sua rapariga, isso não podia sere, 

6. que eu nasci p'ra sua filha, não para sua mulhere.  

7. Lebou-a para o quarto escuro, lebou-a p'r'à brincadeira. 

8. Solibana, Solibana, tua mãe foi à feira. 

 
7a Solibana, Solibana. 

 

Os vv. 1-2 correspondem a Estando Eu à Minha Varanda. 

 

Versão de S. Pedro da Silva, c. de Miranda do Douro, c. de Bragança.  

Cantada (vv. 1-11a) e recitada (11-12) por Arminda dos Anjos Ruiz, de 56 anos de 

idade. Recolhida por C.S., no dia 27 de Maio de 1980. 

 

1. Estando na minha baranda a comer pão e queijo,  

2. passou ali o meu pai, logo m'atirou c'um beijo. 

3. - Solibana, Solibana, Solibana, minha filha; 

4. bem podias, Solibana, ser a minha rapariga.  

5. - S'era a sua rapariga, isso não podia sere; 

6. eu nasci p'ra sua filha, não para sua mulhere. 

7. Lebou-a p'r'à quarto escuro, lebou-a p'r'à brincadeira. 

8. Solibana, Solibana, e a tua mãe foi à feira. 

9. - E a maior pena qu'eu lebo dentro do meu coração: 

10. ter um filho de meu pai, ter um filho e ser irmão. 

11. - Não chores, minha filha, não chores, não t'estejas a afligir,  

12. qu'os degredos do teu pai eu tos ajudo a cumprire. 

 
9a q. tenho. — 10a tenho. — 10b é meu filho e meu irmão. 

 

Os vv. 1-2, 5-12 correspondem a Estando Eu à Minha Varanda. 

 

 

 D/249 Armistead/Fontes (1998) 96-97 e 307 

 

N/NOTA: A p. 307 corresponde à notação musical, que omitimos. 

 

DELGADINHA (á-a) 

 

Versão de Caçarelhos, c. de Vimioso, d. de Bragança.  

 

Cantada por Adelaide Jesus Vicente, de cerca de 65 anos de idade. Recolhida por 

S.G.A., no dia 16 de Julho de 1980. 
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1. - Delgadinha, Delgadinha, Delgadinha bem delgada; 

2. queres tu, ó Delgadinha, ser a minha namorada? 

3. - Não quero, meu pai, não quero fazer minha mãe mal casada.  

4. Mandou fazer uma torre com sete salas fechadas, 

5. p'ra meter a Delgadinha sem comer nem beber nada.  

6. E a recomida que lhe dava era sardinha salgada, 

7. e a bobida que lhe dava era água da pescada. 

8. Subiu p'ra uma bentana mais alta que a onde estava, 

9. onde viu a sua mãe numa cadeira sentada. 

10. - Ó mãe da minha bida, dê-m'uma pinguinha d'água. 

11. - Eu a i-água sim, ta daba, não me lo fizesses mal casada.  

12. Subiu a outra bentana mais alta que a onde estava, 

13. onde biu os seus irmanos na praça a jogar a espada.  

14. E ó manos da minha vida, dai-m'uma pinguinha d'água; 

15. e há set'i-anos que aqui estou sem comer nem bober nada.  

16. Nós a água sim, ta dávamos, se o meu pai não mo ralhara. 

17. Subiu a outra bentana mais alta que a onde estaba, 

18. aonde biu o seu pai numa praça a passeare. 

19. - E ó meu pai da minha bida, dê-m'uma pinguinha d'água;  

20. já há set'anos que aqui estou sem comer nem beber nada. 

21. - Eu a água sí, ta dou, se me cumprires a palabra. 

22. - E a palabra sí, la cumpro, depois de beber a i-água. 

23. Mandou logo os seus criados Delgadinha a lebar a i -água.  

24. - O primeiro que lá chegare ganhará a minha espada, 

25. e o último que lá chegar, crime de cabeça cortada. 

26. Chegaram ambos ao pare, Delgadinha amortalhada. 

27. Debaixo da sua cama e uma fonte d'água clara. [...]  

28. Delgadinha, Delgadinha, Delgadinha bem delgada. 

29. No quarto da Delgadinha onde os mil anjos cantabam, 

30. e no quarto de seu pai onde os mil diabos berrabam. 

 
2-4 Recitados. — 16a t. dássemos. 

 

 

 D/250 Armistead /Fontes (1998) 97-98 e 307 

 

N/NOTA: A p. 307 corresponde à notação musical, que omitimos. 

                  Classificada como Delgadinha (á-a) + Silvana (í-a) 

 

Versão de Bragança, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Cantada por José Mateus, de 70 anos de idade. Recolhida por LJ.K. e Z.O.C., no 

dia 16 de Setembro de 1988. 

 

1. - Solidana! Solidana:  - Meu papá? 

2. - Queres tu, ó Solidana, seres a minha namorada? 

3. - Ser sua namorada, não, que é coisa que Deus não quer; 

4. e eu sou a sua filha, não sou a sua mulher.  

5. Mandou fazer uma torre das mais altas, marabilha, 

6. p'ra meter a Solidana oito anos mais um dia. [...]  
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7. - Vamos todos, ó criados, e vamos todos a correre,  

8. a dar água à Solidana, que já está para morrere. 

 
6b + Depois ela estaba p'ra morrere. — Prossegue uma senhora idosa, mas a confusão é 

tal que nem vale a pena tratar de transcrever o resto. 

Esta versão é essencialmente um fragmento de Delgadinha; o nome 'Solidana' e a rima em 

í-a (vv. 5-6) fazem lembrar Silvana. 

 

 

 D/251 Armistead/Fontes (1998) 98 e 307   

 

N/NOTA: A p. 307  corresponde à notação musical, que omitimos. 

  Em BRPTOM, esta versão e a D/252 Armistead/Fontes (1998) 99 e 308 

estão agrupadas no mesmo número (32. Armistead/Fontes (1998) 98, 99, 

307 e 308), que leva a nota “Armistead/Fontes (1998) edita em textos 

independentes três recitações do mesmo informante”. A terceira é um 

fragamento de dois versos, que não consideramos para o corpus, mas 

reproduzimos abaixo, assinanalada com asterisco. 

 

 

Versão de Rio de Onor, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Cantada por Deolinda Maria do Campo, de 58 anos de idade. Recolhida por I.J.K. e 

Z.O.C., no dia 19 de Setembro de 1988. 

 

DELGADINHA (á-a) 

 

1. - Aldininha, queres ser minha, queres ser minha namorada? 

2. Seu pai, assim que o soube, não lh'esperou por mais nada.  

3. Mandou fazer uma torre muito alta e muito linda, 

4. para fechar a Valdininha naquela torre mais alta,  

5. sem comer e sem beber, naquela torre mais alta. 

6. Valdininha, com a sede,  subiu -se a uma sacada;  

7. vira estar a sua mãe bordando seda lavada. 

8. - Ó minha mãe, se o sondes, dai-m'uma gotinha d'água,  

9. que se se me seca o coração nesta vida, nesta i-alma. 

10. - Eu bem ta dava, minha fi lha, dava -t 'a de boa mente,  

11. mas o ladrão do teu pai levou a chave do nacente. 

12. Valdininha, com a sede, subiu-se a outra sacada;  

13. vira estar a sua irmã passando seda bordada. 

14. - Ó minha irmã, se o sondes, dai-m'uma gotinha d'água,  

15. que se se me seca o coração nesta vida, nesta i-alma. 

16. - Bem ta dava, minha irmã, eu dava-ta de boa mente,  

17. mas o ladrão do nosso pai levou a chave do nacente. 

18. Valdininha, com a sede, subiu-se a outra sacada;  

19. vira estar o rei seu pai jogando o jogo da espada. 

20. - Ó meu pai, se o sondes, dai-m'uma gotinha d'água,  

21. que se se me seca o coração nesta vida, nesta i-alma. 

22. - Altos, altos, meus criados, a todos os que jogam a espada,  

23. vão dar água à Valdininha, àquela torre mais alta: 

24. e o primeiro que chegar terá uma espada de prata,  
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25. e o último que chegar terá a vida tirada. 

26. Por Deus e Virgem'Maria todos chegaram a pare. 

27. Todos chegaram a par, mas Valdininha suspirava.  

28. E Valdininha, se morreu, não morreu por falta d'água, 

29. que aos pés de Valdininha nacia uma fonte clara.  

30. E aos pés de Valdininha nascia uma fonte clara, 

31. mas no inferno o rei seu pai c'os demónios pernejava. 

 

 

 D/252 Armistead/Fontes (1998) 99 e 308 

 

N/NOTA: A p. 308  corresponde à notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Rio de Onor, c. de Bragança, d. de Bragança.  

 

Cantada por Deolinda Maria do Campo, de 58 anos de idade. Recolhida por I.J.K. e 

Z.O.C., no dia 19 de Setembro de 1988. 

 

DELGADINHA (á-a) 

 

1. E um rei que tinha três filhas, todas lindas como a prata, 

2. e a mais linda delas todas Galdininha se chamava.  

3. - Queres tu, ó Galdininha, queres ser minha namorada? 

4. E eu de ouro te vestia e de prata te calçava. 

5. - Isso não, ó meu, papá, é coisa que Deus não quere,  

6. porque sou a sua filha, e não a sua mulhere. 

7. Mandou fazer uma torre das mais altas que havia  

8. p'ra meter a Galdininha oito anos e mais um dia. 

9. E assomou-se a uma janela das mais altas que a torre tinha 

10. e abistou a sua mana do quintal para a cozinha. 

11. - Ó mana que Deus me deu, dê-m'uma pinguinha d'água,  

12. que a i-água alimenta a vida e o coração desta i-alma. 

13. - E eu a i-água não ta dou, ó filha da maldição; 

14. e eu pedi-te a tua honra, tu disseste-me que não. 

15. - E aqui tem minha mão direita, faça dela o que quisere; 

16. j á  s e  pod e  i r  a  gav a re  qu e  sou  f i l h a  e  mul here .   

17. - Correi, correi, meus criados, levar água a Galdininha; 

18. o primeiro que chegare casará com a filha minha. 

 

*Versão de Rio de Onor, c. de Bragança, d. de Bragança.  

 

Cantada por Deolinda Maria do Campo, de 58 anos de idade. Recolhida por I.J.K. e Z.O.C., no dia 

19 de Setembro de 1988. 

 

1. - Ó papá que Deus me deu, dê-m'uma pinguinha d'água,  

2. qu'a i-água alimenta a vida e o coração desta i-alma. 
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 D/253 Armistead/Fontes (1998) 99-100  

 

DELGADINHA (á-a) 

 

Versão da Granja, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança.  

 

Recitada por Delfina Esteves, de 85 anos de idade, acompanhada por Alzira Correia, de 

64 anos. Recolhida por C.S., no dia 23 de Junho de 1980. 

 

1. - E Alda, Aldininha, s'eras minha namorada. 

2. - Isso não, ó meu pai, que minha mãe me mataba. [...]   

3. Mandou fazer uma torre mais alta que a dond'estava;  

4. biu andar os seus irmãos numa [estrada a passiare]. 

5. Lebou-a p'ra uma torre, que nem a comer lhe daba; 

6. co'a comida que le daba é sardinha salgada 

7. e a bebida que le daba era água de pescada. 

8. A comida se lh'acabou e a bobida se l'acabara. 

9. Levou-a p'ra outra torre mais alta qu'a donde estaba; 

10. viu andar os seus irmãos na estrada a passiare.  

11. - Irmãos da minha bida, dai-m’uma pinguinha d'água. 

12. Pois a i-água, si, ta déramos, se o meu pai não nos matara.  

13. Lebou-a p'ra outra torre mais alta qu'a donde estaba; 

14. 14 biu andar o seu pai no jardim a passiare. 

15. - Meu pai da minha bida, dê-m’uma pinguinha d'água, 

16. qu'o coração se me sêca e a  minh 'alma se  m'acaba.   

17. - Eu a i-água, sim, ta dera, se cumpriras com a palabra. 

18. - Após de beber a i-água cumprirei co'a palabra. 

19. - Alto, alto, meus criados, a Delgadinha buscar água.  

20. O primeiro que vier, ganha soldada de jogada; 

21. o último que viere, é cabeça cortada. 

22. Quando o primeiro chegou, Delgadinha morta estava;  

23. debaixo dela saiu uma fonte d'água clara. 

 
2a Voz: Levou-a p'ra outra torre. — 4b Compara-se o v. 10, assim como TM 612.14. — 

12b si a mãe n. — 17b Outra voz; a informante concorda e repete as últimas três palavras. 

 

 

 D/254 Caufriez (1998) 206-207 

 

N/NOTAS: Inclui notação musical, que omitimos. Inclui tradução para francês, que 

omitimos. 

                   

Versão de Nozedo de Cima, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Cantado por Florinda dos Santos Rodrigues, 1983 

 

BALDININHA 

 

1. - Baldininha, queres ser minha,  queres ser minha namorada?  

2. Seu pai que aqui o soube,  não esperou por mais nada. 
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3. Mandou fazer uma torre,  muito alta e muito linda,  

4. Para enterrar Baldininha  naquela torre mais alta. 

5. Baldininha com a sede,  subiu-se a uma sacada.  

6. Vira estar sua mãe,  passando seda bordada. 

7. - Minha irmã, (1) se o sondes,  dai-me uma gotinha de água,  

8. Que se me seca o coração,  nesta vida, nesta alma. 

9. - Bem te dava, minha filha,  dava-te de boa mente, 

10. Mas o ladrão do teu pai,  levou a chave da nascente. 

11. Baldininha com a sede,  subiu-se a outra sacada.  

12. Vira estar a sua irmã,  bordando seda bordada. 

13. - Minha irmã, se o sondes,  dai-me uma gotinha de água,  

14. Que se me seca o coração,  nesta vida, nesta alma. 

15. - Bem te dava, minha irmã,  dava-te de boa mente, 

16. Mas o ladrão do nosso pai,  levou a chave da nascente. 

17. Baldininha com a sede,  subiu-se a outra sacada.  

18. Vira estar o rei, seu pai  jogando o jogo da espada. 

19. - Meu pai, se o sondes, dai-me uma gotinha de água,  

20. Que se me seca o coração, nesta vida, nesta alma. 

21. - Alto, alto, meus criados,  todos que jogais a espada.  

22. Vão dar água a Baldininha,  naquela torre mais alta. 

23. O primeiro que chegar  terá uma espada de prata,  

24. E o último que chegar  terá a vida tirada. 

25. Por Deus e Virgem Maria,  todos chegaram a par, 

26. Todos chegaram a par,  mas Baldininha suspirava. 

27. Baldininha se morreu, não morreu por falta de água.  

28. Aqui aos pés da Baldininha, nascia uma fonte clara. 

29. Aos pés da Baldininha nascia uma fonte clara. 

30. Morreu no inferno, (o) rei, seu pai, com os demónios esperneava. 

 
(1). La chanteuse dit ici irmã (sœur) au lieu de mãe (mère). 

 

 

 D/255 Alves Ferreira (1999) 133-135  

 

Versão de Urros,  c. de Moncorvo, d. de Bragança. 

 

A ALDININHA 

 

1. Quando seu pai descobriu que Aldininha namorava,  

2. Mandou fazer uma torre pra Aldininha estar fechada.  

3. Ao cabo de sete dias, já a sede lhe apertava. 

4. Subiu à mais alta escada, mais alta que a torre tinha;  

5. Avistou lá sua mãe no arranjo da cozinha: 

6. - Ó mamã que Deus me deu, veja a minha infeliz sorte!  

7. Dê-me uma pinguinha de água, serei sua até à morte.  

8. - Dar-te água, minha filha, nada isso me custava;  

9. Mas o cruel do teu pai jurou matar-me à espada.  

10. Ao cabo de sete dias, mais a sede lhe apertava.  

11. Subiu à mais alta escada, mais alta que a torre tinha;  

12. Avistou lá sua mana, a bordar em prata fina:  
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13. - Ó mana que Deus me deu, vê a minha infeliz sorte;  

14. Dá-me uma pinguinha de água, serei tua até à morte.  

15. - Dar-te água, minha mana, nada isso me custava;  

16. Mas o cruel do papá jurou matar-me à espada.  

17. Ao cabo de sete dias, mais a sede lhe apertava.  

18. Subiu à mais alta escada, mais alta que a torre tinha;  

19. Avistou lá o seu pai, a escrever na escrivaninha:  

20. - Ó papá que Deus me deu, veja a minha infeliz sorte;  

21. Dê-me uma pinguinha de água, serei sua até à morte. 

22. Logo o pai disse aos criados: - Levai água à Aldininha,  

23. O primeiro que chegar casará co'a filha minha.  

24. Quando o primeiro chegou, Aldininha estava morta,  

25. Com uma fontinha ao pé e sete anjinhos em volta. 

 

 

 D/256 Alves Ferreira (1999) 135-136  

 

Versão de Sabroso, c. de Vila Pouca de Aguiar, d. de Vila Real. 

 

1. - Aldininha, Aldininha, quer ser minha namorada?  

2. Aldininha deu o sim e ficou apaixonada. 

3. Seu pai, assim que o soube, não quis saber de mais nada.  

4. Mandou fazer uma torre, para a filha ter fechada. 

5. Ao cabo de nove dias, já a sede lhe apertava,  

6. Subiu à janela alta, para ver quem avistava. 

7. E avistou sua mãe que no jardim passeava: 

8. - Deus a salve, minha mãe, Deus lhe salve a sua alma,  

9. Faça-me lá uma esmola, dê-me uma pinguinha de água. 

10. - Como te posso dar água, minha filha tão amada?  

11. Se teu pai o descobrisse, matava-me com a espada.  

12. Correu a outra janela, para ver quem avistava. 

13. Avistou o seu paizinho que no jardim passeava: 

14. - Deus o salve, querido pai, Deus lhe salve a sua alma,  

15. Faça - m e  l á  u m a esm ol a ,  dê-me uma pinguinha de água. 

16. - Correi, criados, correi, a levar água à Aldininha, 

17. O que lá chegar primeiro casará co'a filha minha. 

18. O que lá chegou primeiro abriu a pesada porta,   

19. Mas nada pôde fazer: A Aldininha estava morta! 

 

 

 D/257 Alves Ferreira (1999) 136-138  

 

Versão de Ribeira de Pena, c. Ribeira de Pena, d.  de Vila Real. 

 

1. - Aldininha, bem podias ser a minha namorada.  

2. Eu de oiro te vestia e de prata te calçava.  

3. Seu pai, assim que o soube. Não comeu nem bebeu nada, 

4. Mandou fazer uma torre pra Aldininha estar fechada.  

5. Ela aí esteve oito dias, sem comer nem beber nada.  

6. Ao cabo dos oito dias, a sede já lhe apertava.  
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7. Chegou-se a uma janela que essa mesma torre tinha, 

8. Avistou a sua mana à janela assentadinha: 

9. - Ó mana que Deus me deu, dá-me uma pinguinha de água,  

10. Que se me suspende a vida e o coração deixa a alma. 

11. Dava, dava, mana minha, mana minha, dava, dava.  

12. Mas o pai fez uma jura na copa da sua espada:  

13. Quem desse água à Aldininha o pescoço lhe cortava.  

14. Chegou-se a outra janela que essa mesma torre tinha,  

15. Avistou a sua mãe, à janela assentadinha: 

16. Ó mamã que me criaste, dá-me uma pinguinha de água, 

17. Que se me suspende a vida e o coração deixa a alma. 

18. - Dava, dava, filha minha, filha minha, dava, dava.  

19. Mas o pai fez uma jura na copa da sua espada:  

20. Quem desse água à Aldininha a cabeça lhe cortava. 

21. Chegou-se a outra janela que essa mesma torre tinha,  

22. Avistou de lá seu pai sentado na janelinha: 

23. Ó papá que me criou, dê-me uma pinguinha de água,  

24. Que se me suspende a vida o coração deixa a alma.  

25. - Correi, correi, cavaleiros, chegai água à Aldininha, 

26. O primeiro que chegar casará co'a filha minha. 

27. O primeiro que chegou foi o pai desnaturado 

28. Que viu a filha já morta, com sete anjos a seu lado! 

 

 

 D/258 Alves Ferreira (1999) 138-140  

 

Versão de Constantim, c. de Vila Real, d. de Vila Real. 

 

1. - Aldininha, queres ser minha? Queres ser minha namorada?  

2. Eu de oiro te vestia e de prata te calçava. 

3. - Isso não, ó meu papá, não é coisa que se faça.  

4. Não quero em nossa casa essa terrível desgraça. 

5. O seu pai, que tal ouviu, não quis saber de mais nada,  

6. Mandou fazer uma torre, pra Aldininha estar fechada.  

7. Lá ficou dias e noites, sem comer nem beber nada;  

8. Ao cabo das oito noites, já a sede lhe apertava. 

9. Subiu à alta janela, mais alta que a torre tinha,  

10. Avistou a sua mana, na janela assentadinha: 

11. - Ó mana que Deus me deu, dá-me uma pinguinha de água:  

12. Meu coração está seco, a minha alma amargurada. 

13. - Eu dava-ta, minha mana, tenho muita pra te dar.  

14. Mas o papá me jurou a revolve me matar.  

15. Aldininha, muito triste, muito triste, coitadinha;  

16. Subiu a outra janela mais alta que a torre tinha,  

17. Avistou a sua mãe, na janela assentadinha,  

18. A escrever uma carta, pra mandar à Aldininha: 

19. - Ó mamã que Deus me deu, dê-me uma pinguinha de água: 

20. Meu coração está seco, e minha alma amargurada. 

21. - Eu dava-ta, minha filha,tenho muita pra te dar. 

22. Mas o papá me jurou a revolve me matar. 
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23. Aldininha, muito triste, muito triste, coitadinha, 

24. Subiu a outra janela mais alta que a torre tinha, 

25. Avistou o seu papá, na janela assentadinho, 

26. A escrever uma carta, pra mandar à Aldininha: 

27. - Ó papá que Deus me deu, dê-me uma pinguinha de água: 

28. Meu coração está seco, e minha alma amargurada. 

29. - Eu dava-ta, minha filha, tenho muita pra te dar. 

30. Mas pedi-te a mão direita E não ma quiseste dar. 

31. - Dou-lhe a minha mão direita, também lhe dou a esquerda,  

32. Dou-lhe o meu corpinho todo, só para me matar a sede.  

33. - Correi, correi, meus criados, buscai água prà Aldininha;  

34. Se não achais copos de oiro, t r a z e i - o s  d e  p r a t a  f i n a .   

35. Quando os criados chegaram, Aldininha estava morta:  

36. Cercadinha de felores, com sete anjinhos em volta.  

37. A alma da Aldininha já está no céu a benzer, 

38. E a alma do pai maldito está no inferno a arder. 

 

 

 D/259 Alves Ferreira (1999) 140-142 

 

Versão de Sonim, c. de Valpaços, d. de Vila Real. 

 

A DELGADINHA 

 

1. - Ó Delgada, ó Delgadinha, ó Delgadinha, ó Delgada, 

2. Queres tu, ó Delgadinha, ser aminha namorada? 

3. - Ó meu pai, ó meu tirano, que vida tão desgraçada! 

4. Não permita Deus do céu ser a sua namorada. 

5. Meteu ele a Delgadinha lá numa torre fechada. 

6. O que lhe dava a comer era sardinha salgada, 

7. O que lhe dava a beber era água de pescada.  

8. Delgadinha, com a sede, subiu a uma sacada, 

9. Vira de lá sua irmã cosendo numa almofada:  

10. Ó minha irmã, se o és, dá-me uma pinguinha de água. 

11. - Muita te daria eu, se o papá me não matara.  

12. Delgadinha, com a sede, subiu a outra sacada,  

13. Vira de lá seus irmãos na praça jogando à espada: 

14. Ó meus irmãos, se o sois, dai-me uma pinguinha de água. 

15. Muita te déramos nós, se nosso pai não ralhara.  

16. Delgadinha, com a sede, subiu a outra sacada.  

17. Viu de lá El-Rei, seu pai, passeando-se na praça:  

18. - Senhor meu pai, se o sois, dai-me uma pinguinha de água. 

19. Muita te daria eu, se foras a minha amada. 

20. Não permita Deus do céu que eu seja tão desgraçada.  

21. Delgadinha, com a sede, subiu a outra sacada.  

22. Vira de lá a sua mãe na escrivaninha assentada:  

23. - Ó minha mãe, se o sois, dai-me uma pinguinha de água.  

24. Chamou esta uma criada que lhe era mais dedicada:  

25. - Leva água à Delgadinha que na torre está fechada.  

26. Quando ela lá chegou, já vira morta a Delgada  
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27. E a sua cama dura de muitos anjos cercada. 

28. E, quando os sinos da igreja por Delgadinha dobravam,  

29. À cabeceira do pai, duzentos gatos berravam. 

 

 

 D/260 Eira (1999) 61-62 

 

Versão do c. de Chaves, d. de Vila Real. 

 

 DELGADINHA 

 

1. - Delgada, ó Delgadinha,  Delgadinha, ó Delgada.  

2. Queres tu, ó Delgadinha,  ser a minha namorada? 

3. - Isso não, ó meu pai, não, que é fazer a nossa mãe malcasada. 

4. Mandou fazer ua torre,  uma torre e bem fechada,  

5. P'ra meter a Delgadinha,  p'ra meter a Delgada. 

6. A comida que lhe dava,  era sardinha salgada.  

7. E a bebida que lhe dava,  era água de pescada. 

8. Assubiu-se a Delgadinha  ao mais alto que avistava:  

9. Viu andar os seus irmãos  na praça a jogar espada. 

10. Meus irmãos, porque o sois,  dai-me uma pinguinha de água,  

11. Que me abrasa o coração,  esta vida (esta alma) amargurada. 

12. - Dava, dava, Delgadinha,  se o nosso pai não ralhara.  

13. Assubiu-se a Delgadinha  a outro lugar que avistava: 

14. Viu andar o seu pai,  no jardim ele passeava: 

15. - Ó meu pai porque o sois,  dai-me ua pinguinha d'água. 

16. Que abrasa o coração  esta vida amargurada. 

17. - Dava, dava, Delgadinha,  se cumpriras a palavra. 

18. - Depois da água bebida, a palavra cumpriria. 

19. - Prontos, prontos, meus criados,  à Delgada levar água.  

20. O primeiro que lá chegar,  terá o meu ‘spadim dourado;  

21. E o último que lá chegar  terá a cabeça cortada.  

22. Quando eles lá chigaram  a Delgadinha espirava,  

23. Co'um copo d'água ós pés,  de flores toda cercada.  

24. Na cama da Delgadinha  cem mil anjos cantavam.  

25. E na cama del'rei, seu pai, cem mil gatos miavam. 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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VERSÕES COMPÓSITAS DE SILVANA E DELGADINHA 

 

 S+D/1 Garrett (1828) 107-113 [Garrett II (1851) 109-115; Braga (1867) 30-34 

4; Hardung I (1877) 128-132; Braga (1906)/Braga (1982) 447-451; Pires Lima 

(1959) 29-32; Prado Coelho (1962) 89-93; Correia (1984) 288-290; Viana (1985) 

169-173; Costa Dias (1988) 135-137 e 138-1395; Correia (2003) 324-327; 

RPTOM  (2003) nr. 1124]  

  

N/NOTA: – Em  BRPTOM: Silvana, nr. 28. 

 

Versão factícia composta, segundo Garrett por versões oriundas do Minho, Beira Baixa, 

Estremadura e Alentejo. 

 

30. A Silvana passeava por seu corredor acima, 

31. viola d' ouro levava, oh, que tão bem a tangia!  

32. E se ela bem a tangia, melhor romance fazia. 

33. A cada passo que dava, seu padre a acometia. 

34. - Atreves-te tu, Silvana, uma noite a seres minha? 

35. - Fora uma, fora duas, fora, meu pai, cada dia. 

36. ma' las penas do Inferno, quem por mim las penaria? 

37. - Pená-las-ei eu, Silvana, que las peno cada dia. 

38. Foi-se dali a Silvana, mui agastada que ia: 

39. foi-se encontrar com su' madre entre a sala e a cozinha.  

40. - Que tens tu, ó minha filha, que tens tu, ó filha minha? 

                          (…)     (…) 1 

41. Vai, filha, vai para casa, veste uma alva camisa, 

42. que o cabeção seja de ouro, as mangas de prata fina; 

43. deitar-te-ás no meu leito, que eu no teu me deitaria. 

44. Lá junto da meia-noite d' amores a acometia... 

45. - Se eu soubera, Silvana, que estavas tão corrompida, 

46. oh, las penas do Inferno por ti as não penaria. 

47. - Esta não é a Silvana, é a mãe que a paria;  

48. também pariu D. Alardo, senhor da cavaleria, 

49. também pariu a D. Pedro, senhor da infanteria,  

50. também pariu a Silvana, que de ti foi cometida. 

51. - Oh, mal-haja, que haja a filha que a su' padre descobria! 

52. - Oh, mal-haja que haja o padre que sua filha cometia! 

53. Oh, mal-haja que haja o padre que sua filha cometia! 

54. Manda-a meter numa torre, que nem sol nem lua via;  

55. dão-lhe a comida por onça e a água por medida.  

56. No cabo de sete anos, vês a torre que se abria; 

57. assomou-se a Silvana a uma ventana (2) mui' alta, 

58. foi-se encontrar com su' madre cosendo numa almofada. 

59. - Esteis embora, mi' madre, mi' madre já da minha alma;  

60. peço-vos por Deus do céu que me deis um jarro de água, 

61. que se me aparta a vida, que se me arranca a alma. 

62. - Dera-to eu, minha minha, se a tivera salgada, 

63. que há sete anos para oito que por ti sou mal casada. 
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64. Se tu padre tem jurado, pelos cunhos sua espada,  

65. primeiro que te desse água tinha a cabeça cortada. 

66. Assomou-se a Silvana a outra ventana mais alta; 

67. foi-se encontrar c' os irmãos, que estavam jogando as cartas. 

68. - Estejais embora, irmãos, meus irmãos já da minha alma;  

69. peço-vos por Deus do céu que me deis um jarro d' água, 

70. que se me aparta a vida, que se me arranca a alma, 

71. - Dera-to eu, irmã minha, se a tivera salgada; 

72. se o padre tem jurado, pelos cunhos da espada, 

73. primeiro que te desse água tinha a cabeça cortada.  

74. Assomou-se a Silvana a uma ventana mais alta, 

75. foi-se encontrar com su padre a jogar a embocada (3). 

76. - Peço-vos por Deus do céu que me deis um jarro de água, 

77. que se me aparta a vida, que se me arranca a alma;  

78. e de hoje em diante serei sua namorada. 

79. - Alevantem-se, meus moços, levantem-se meus criados.  

80. venham com jarros de ouro, outros com jarros de prata. 

81. Os primeiros que chegarem têm a comenda ganhada,  

82. os segundos que chegarem têm a cabeça cortada. 

83. Os criados que chegavam, Silvaninha que finava 

84. nos braços da Virgem santa, dos anjos amortalhada. 

85. – Vai-te embora, Silvaninha, Silvaninha da minha alma; 

86. tua alma vai para o céu, a minha fica culpada. 

 
(1) Aqui há visivelmente urna lacuna: falta a resposta ou explicação da filha. 2) Janela. (3) 

Espécie de jogo antigo que tem seus longes no bilhar, ainda hoje usado entre a gente do campo 

em algumas povoações antigas, principalmente nas províncias meridionais.  

(Notas de Almeida Garrett). 

 

N/NOTA: RPTOM edita também as seguintes duas versões, que reproduzimos sem as 

considerar para o corpus, visto não serem, de acordo com  BRPTOM, lições 

independentes. 

 
1124 a. Versão factícia*. 

Editada por Garrett II (1851) 109-115 [Braga (1867) 30-34**; Hardung I (1877) 128-132**; 

Braga (1906)/Braga (1982) 447-451**; Pires Lima (1959) 29-32**; Prado Coelho (1962) 89-

93**; Correia (1984) 288-290**; Viana (1985) 169-173**; Costa Dias (1988) 135-137 e 138-

139***]. 
 

1. Passeava-se a Silvana pelo corredor acima (1); 

2. viola de oiro levava, oh, que tão bem a tangia! 

3. E se ela bem a tangia, melhor romance fazia. 

4. A cada passo que dava, seu padre a cometia. 

5. - Atreves-te tu, Silvana, uma noite a seres minha? 

6. - Fora uma, fora duas, fora, meu pai, cada dia; 

7. ma' las penas do Inferno, quem por mim las penaria? 

8. - Pená-las-ei eu, Silvana, que las peno cada dia. 

9. Foi-se dali a Silvana, mui' agastada que ia; 

10. foi-se encontrar com sua madre lá no adro da ermida (2). 

11. - Que tens tu, minha Silvana, que tens tu, ó filha minha? 

12. - Oh! Quem tal pai não tivera, quem não fora sua filha, 

13. que me acomete de amores, ó minha mãe, cada dia! 
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14. - Vai, filha, vai para casa, veste uma alva camisa, 

15. que o cabeção seja de oiro (3), as mangas de prata fina;  

16. deitar-te-ás no me leito, eu no teu me deitaria, 

17. e há-de valer-nos a Virgem, a Virgem Santa Maria.  

18. Lá junto da meia-noite se padre que a acometia... 

19. - Se eu soubera, Silvana, que estavas tão corrompida, 

20. oh, las penas do Inferno por ti las não penaria... 

21. - Esta não é a Silvana, é a mãe que a paria; 

22. também pariu D. Alardos, senhor da cavaleria,  

23. também pariu a D. Pedro, príncipe da infantaria(4), 

24. também pariu a Silvana que seu pai acometias (5). 

25. - Oh, mal-haja que haja a filha que seu padre descobria! 

26. – Oh, mal-haja que haja o padre que sua filha cometia! 

27. Manda-a meter numa torre, que nem sol nem lua via;  

28. dão-lhe a comida por onça e a água por medida. 

29. Ao cabo de sete anos veis a torre que se abria...  

30. Assomou-se a Silvana a uma ventana mui' alta, 

31. foi-se encontrar com sua madre lavrando numa almofada(6). 

32. - Estejais embora, madre, ó madre já da minha alma; 

33. peço-vos por Deus do céu que me deis um jarro de água;  

34. que se me aparta a vida, que se me arranca a alma. 

35. - Dera-ta eu, filha minha, se a tivera salgada,  

36. que há sete para oito anos que por ti sou mal casada. 

37. Se teu padre tem jurado pela cruz de sua espada,  

38. quem primeiro te desse água tinha a cabeça cortada!  

39. Assomou-se a Silvana a outra ventana mais alta,  

40. foi-se encontrar c' os irmãos que estavam jogando as canas. 

41. Estejais embora, irmãos, meus irmãos já da minha alma;  

42. peço-vos, por Deus do céu, que me deis um jarro de água,  

43. que se me aparta a vida, que se me arranca a alma!  

44. – Dera-ta eu, irmã minha, se a tivera empeçonhada(7);  

45. que nosso pai tem jurado pela cruz da sua espada(8)  

46. quem primeiro te desse água tinha a cabeça cortada.  

47. Assomou-se a Silvana a outra ventana mais alta,  

48. foi-se encontrar com seu padre a jogar a embocada. 

49. Estejais embora, padre, padre meu, já da minha alma;  

50. peço-vos por Deus do céu que me deis um jarro de água,  

51. que se me aparta a vida, que se me arranca a alma...  

52. E de hoje por diante serei vossa namorada.  

53. – Alevantem-se, meus pajens(9), criados da minha casa,  

54. uns venham com jarros de oiro, outros com jarros de prata;  

55. o primeiro que chegar tem a comenda ganhada, 

56. o segundo que chegar tem a cabeça cortada.  

57. Os criados que chegavam, Silvaninha que finava  

58. nos braços da Virgem santa, dos anjos amortalhada(10)!  

59. – Vai-te embora, Silvaninha, Silvaninha da minha alma; 

60. tua alma vai para o céu, a minha fica culpada. 

 

(1) Por seu corredor acima – Minho. (2) Entre a sala e a cozinha – Minho, Estremadura. 

(3) As camisas bordadas de oiro e prata eram uma das absurdas elegâncias do luxo da 

Idade Média em que nada se dava aos cómodos e tudo à ostentação. (4) Príncipe, na significação 

de chefe é comum na linguaem dos séculos XI, XII e XIII. (5) Que de ti foi 

cometida – Beira-Baixa. (6) Cosendo numa almofada – Estremadura. (7) Se a tivera salgada 

- Lisboa. (8) Pelos cunhos da espada – Alentejo. (9) Alevantem-se, meus moços – 

Minho. (10) Dos anjos acompanhada – Ribatejo. (Notas e variantes de Almeida Garrett). 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

485 

 

Variantes do manuscrito de Almeida Garrett, p.157: la. A Silvana passeava. Figura nesta 

mesma página, sem qualquer variante, um fragmento desta versão (vv. lb. a 7a.). 

*Versão composta, segundo Garrett, por versões oriundas do Minho, Beira Baixa, Ribatejo, 

Estremadura e Alentejo.**Braga (1867), Hardung (1877), Braga (1906)/Braga (1982), Pires 

Lima (1959), Prado Coelho (1962), Correia (1984) e Viana (1985) editam Garrett II (1851). 

***Costa Dias (1988) edita pelo manuscrito depositado na Faculdade de Letras de Coimbra.  

 

1124b. Versão manuscrita de Almeida Garrett incluída entre as páginas 158-159 e 161-164 

doCancioneiro de Romances, Xacaras, Solaos, depositado na Sala Ferreira Lima da Faculdade 

de Letras da Universidade de Coimbra. 

Reproduz-se a versão estabelecida por Garrett, no respectivo manuscrito autógrafo e assinalam-

se as variantes por ele fixadas a partir de uma versão de Castelo Branco (B) e de outra enviada 

por Manuel Rodrigues da Silva Abreu (R), oriunda de Ponte de Lima.  

 

1. O conde de Vila Flor, com ser o conde maior, 

2. com ter já três filhos homens lindos como o mesmo sol;  

3. à sua filha Silvana de amores acometia. 

4. – Bem poderas tu, Silvana, comigo falar um dia. 

5. - [………………………..] Eu falar bem falaria 

6. ma' las penas do Inferno quem por mim las penaria? 

7. – Pená-las-ei eu, Silvana, que las peno cada dia. 

8. Foi-se dali a Silvana, mui' agachada que ia; 

9. foi-se encontrar com su' madre entre a sala e a cozinha. 

10. – Que tens tu, ó minha filha, que tens tu, ó filha minha? 

11. – Oh, quem tal pai não tivera, quem não fora sua filha! 

12. Que me acomete de amores, oh minha mãe, cada dia. 

13. Vai, filha, vai para casa, veste uma alva camisa, 

14. que o cabeção seja de ouro, as mangas de prata fina; 

15. deitar-te-ás no meu leito, que eu no teu me deitaria. 

16. Por junto da meia-noite seu padre que a acometia... 

17. Se eu soubera, Silvana, que estavas tão corrompida,  

18. oh, las penas do Inferno por ti as não penaria.  

19. – Esta não é a Silvana, é a mãe que a paria, 

20. também pariu D. Alardo, senhor da cavalaria; 

21. também paria a D. Pedro, senhor da infantaria; 

22. também pariu a Silvana, que seu pai acometia. 

23. – Oh! mal haja, que haja a filha que seu padre descobria! 

24. – Oh! mal haja que haja o padre que sua filha cometia! 

25. Manda-a meter numa torre que nem sol nem lua via;  

26. dão-lhe comida por onça e a água por medida. 

27. Ao cabo de sete anos, vês a torre que se abria. 

28. Assomou-se a Silvana a uma ventana mui' alta, 

29. foi encontrar com su' madre cosendo numa almofada. 

30. – Esteis embora, mi' madre, mi' madre já da minha alma, 

31. peço-vos por Deus do céu que me deis um jarro de água,  

32. que se me aparta a vida, que se me arranca a alma. 

33. - Dera-ta eu, minha filha, se a tivera salgada, 

34. que há sete anos para oito que por ti sou mal casada. 

35. Se teu padre tem jurado pelos cunhos da espada 

36. primeiro que te desse água tinha a cabeça cortada!  

37. Assomou-se a Silvana a outra ventana mais alta, 

38. foi-se encontrar c' os irmãos que estavam jogando as cartas. 

39. Estejais embora, irmãos, meus irmãos já da minha alma:  

40. peço-vos por Deus do céu que me deis um jarro de água,  

41. que se me aparta a vida, que se me arranca a alma. 
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42. - Dera-to eu, minha irmã, se a tivera salgada, 

43. se teu padre tem jurado pelos cunhos da espada  

44. primeiro que te desse água tinha a cabeça cortada!  

45. Assomou-se a Silvana a outra ventana mais alta, 

46. foi-se encontrar com su' padre a jogar a embocada. 

47. Peço-vos por Deus do céu que me deis um jarro de água,  

48. que se me aparta a vida, que se me arranca a alma.  

49. E de hoje por diante serei sua namorada. 

50. – Alevantem-se, meus pajens, levantem-se, meus criados, 

51. venham com jarros de ouro, outros com jarros de prata.  

52. Os primeiros que chegarem têm a comenda ganhada, 

53. os segundos que chegarem têm a cabeça cortada.  

54. Os criados que chegavam, Silvaninha que finava 

55. nos braços da Virgem santa, dos anjos acompanhada 

56. – Vai-te embora, Silvaninha, Silvaninha da minha alma; 

57. a tua vai para o céu, a minha fica culpada! 

 

Variantes: 24b. Que a filha atentaria (B); 57a. Tua alma vai para o céu (R). 

 

 

 S+D/2 Braga (1869)/Braga (1982) 193-196 [Hardung I (1877) 134-138; Soares 

de Sousa (1902) 237-241; Braga (1906)/Braga (1982) 477-480; Redol (1964) 

433-434; Cortes-Rodrigues (1987) 339-342; Carinhas II (1994) 55-56; RPTOM 

(2003) Delgadinha nr. 1202]  

 

N/NOTA: – Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 38. 

 

Versão de Velas, c. de Velas, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

1. Um rei tinha três filhas, alvas como prata fina, 

2. namorou-se da mais moça, por lhe chamarem Aldina. 

3. - Bem podias tu, Aldina, fazer-me a cama um dia. 

4. - Padre Santo não confessa pecados de pai com filha. 

5. Bem puderas vós, Aldina, ser a minha namorada,  

6. eu te vestiria de ouro, de prata fina lavrada. 

7. - Não o permita Jesus, nem a hóstia consagrada,  

8. que eu sendo vossa filha, fosse a vossa namorada. 

9. Nem meu pai por amor disso, não condene a sua alma.  

10. - Pois as penas do Inferno, eu por ti as passaria. 

11. - Deixai-me ir à minha sala, vestir uma alva camisa,  

12. que esta que eu tenho vestida, tal pecado não faria. 

13. Indo para a sua sala, com sua mãe se encontrou. 

14. - Ó rica mãe da minha alma, casai-me hoje neste dia, 

15. que um pai que Deus me deu de amores me cometia.  

16. - Dai-me cá os teus vestidos, de semana cada dia, 

17. que eu por ti, dona Aldina, faço essa romaria. 

18. - Se eu soubera, dona Aldina, que estavas tão corrompida, 

19. eu as penas do Inferno, por ti as não passaria. 

20. - Quando zombavas comigo, ó D. Pedro de Castila, 

21. eu era mulher honrada, não era mulher vadia. 

22. - Maldição cubra a Aldina, que a seu pai foi descobrir. 

23. - Maldição cubra seu pai, que de amores a cometia.  
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24. Mandou fazer altas torres, de prata fina lavrada, 

25. para lá meter Aldina, sete anos degradada,  

26. a comer a carne crua, a beber água salgada. 

27. Ao cabo de sete anos, Aldina fora soltada, 

28. fora ter a uma varanda, onde sua mana estava. 

29. - Rica mana da minha alma, dai-me uma gotinha d' água, 

30. que eu tenho os meus bofes secos, a minha alma se me aparta, 

31. de comer a carne crua, de beber água salgada. 

32. - Rica mana da minha alma, eu não te posso dar água, 

33. que meu pai me tem jurado, pela ponta da sua espada,  

34. quem a ti água desse que a vida lhe tirava. 

35. Chegou a uma varanda, onde sua mãe estava. 

36. - Ó rica mãe da minha alma, dai-me uma gotinha d' água, 

37. que eu tenho os meus bofes secos, a minha alma se me aparta, 

38. de comer a carne crua, de beber água salgada. 

39. - Guar'-te tu daí, Aldina, triste filha malfadada, 

40. que há sete anos, vai em oito, que eu por ti sou mal casada. 

41. Chegara a uma varanda, aonde seu pai estava. 

42. - Ó rico pai da minha alma, dai-me uma gotinha d' água, 

43. hei-de ser a vossa filha, mais a vossa namorada.  

44. - Corre, corre, cavaleiro, à Aldina buscar água, 

45. em garrafinhas de prata, em taça sobredourada.  

46. O primeiro que chegar, será rei de Portugal. 

47. O rei, como mais esperto, foi o primeiro a chegar.  

48. Quando ele cá chegou, já Aldina era passada, 

49. com sete tochas acesas, a cabeça arrodeada,  

50. estava no céu a cantar, numa rosa encarnada. 

51. O pai estava no Inferno, com sua alma condenada.  

52. Mandara forrar as ruas, de preto e tafetá, 

53. não quis a boa fortuna que as chegasse a lograr. 

54. Ajuntaram-se os anjinhos, logo em Aldina pegaram, 

55. ajuntaram-se os garrazes, logo em seu pai agarraram. 

 

Variante de Braga (1906)/Braga (1985): 48a. lá; 49b. rodeada. 

 

 

 S+D/3 Braga (1869)/Braga (1982) 197-200 [Hardung I (1877) 138-141; Soares 

de Sousa (1902) 242-245; Braga (1906)/Braga (1982) 480-483; Redol (1964) 

499-501 e sp 1; Cortes-Rodrigues (1987) 343-345; Carinhas II (1994) 54-55; 

RPTOM (2003) nr.  1133] 

 

N/NOTA: – Em  BRPTOM: Silvana, nr. 8. 

 

Versão da Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

1. Passeava dona Silvana por o corredor acima, 

2. viola de ouro ao peito, pois ela bem retinia. 

3. Pois se ela bem retinia, melhor romance fazia. 

4. com sua viola à cinta, melhor balanço trazia. 

5. Seu pai a estava mirando, da sala aonde assistia. 
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6. - Bem me pareces, Silvana, em véstias de cada dia, 

7. do que tua mãe, rainha, com quanto ouro havia. 

8. Bem puderas tu, Silvana, ser o meu amor um dia. 

9. - Pois as penas do Inferno, meu pai, quem as passaria? 

10. - Passaria-as eu, Silvana, por ter um gosto na vida. 

11. - Deixai-me, senhor, deixai-me, com honra e cortesia. 

12. quero ir à minha sala, vestir uma alva camisa, 

13. pois esta que tenho no corpo, com ela não pecaria. 

14. - Que tendes, bela Silvana, que vindes tão assustada? 

15. - Um pai, que Deus me deu, quer que eu seja sua amada. 

16. - Dai-me cá os teus vestidos, vestidos de cada dia, 

17. quero ir a esse lugar, cumprir essa romaria. 

18. Se eu soubera, ó Silvana, que estavas tão corrompida,  

19. as penas lá do Inferno, por ti não as passaria. 

20. - Eu não sou dona Silvana, sou a mãe que a paria, 

21. enquanto falei contigo, ó D. Pedro de Castila, 

22. eu era mulher honrada, não era mulher vadia. 

23. - Maldição cubra a filha que o seu pai descobria  

24. - Maldição cubra o pai que tal filha cometia. 

25. Mandara-a meter num carcer donde sol nem lua havia. 

26. dava-lhe o pão por onça, água por uma medida. 

27. Ao cabo de nove meses, corredores ela corria, 

28. encontrara sua mãe, pediu-lhe um pinguinho de água. 

29. - Ó rica mãe da minha alma, dai-me um pinguinho d’água, 

30. que eu trago os meus bofes secos, minha alma se desaparta,  

31. de comer a carne crua, de beber água salgada. 

32. de comer pão bolorento que o senhor pai me mandava.  

33. - Rica filha da minha alma, eu não te posso dar água, 

34. pois teu pai me tem jurado, pelo fio da sua espada, 

35. que a quem te desse água sete vidas lhe tirara. 

36. Vai ter com o teu irmão que te dê uma pinga d' água. 

37. - Ó rico irmão da minha alma, dai-me uma gotinha d' água. 

38. - Rica irmã da minha alma, quem vo-la pudesse dar, 

39. o rei meu pai, se o sabe, logo me manda matar, 

40. mas vai ter ao senhor pai que te dê uma gotinha d' água. 

41. - Ó rico pai da minha alma, dai-me uma gotinha d' água, 

42. que eu d' hoje por diante serei sempre a tua amada.  

43. - 'Inda me apareces diante, Silvana desamparada? 

44. Deus se lembre da minha alma, se tu, filha, me lembravas. 

45. Andem moços, corram moços, depressa a buscar água, 

46. o que mais depressa for, será rei de Portugal. 

47. - Ó rico pai da minha alma, já não quero a vossa água, 

48. que a minha alma está no céu, está numa rosa pintada,  

49. a vossa está no Inferno, pois bem o tendes ganhado. 

50. Andem moços, corram moços, depressa a forrar palácio, 

51. a minha alma está no Inferno, pois ela o tinha jurado. 

 
Variantes de Braga (1906)/Braga (1982): 2a. no; 42b. sua. 

Harmonização de Lopes Graça. Edita oito hemistíquios. 
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 S+D/4 Azevedo (1880) 112-115 [Braga (1906)/Braga (1982) 473-475; Carinhas 

II (1994) 159-160; RPTOM  (2003) nr.  1130]  

 

N/NOTA: – Em BRPTOM: Silvana, nr. 6. 

 

Versão de Funchal, c. de Funchal, Madeira. 

 

1. Tinha el-rei suas três filhas lindas que mais não havia, 

2. namora-se da mais velha, que Gaudina se nomia. 

3. - Quero eu que tu, Gaudina, sejas la minha amásia. 

4. - Nã digais vós isso, pai, Deus nã lo consentiria, 

5. oh, coitado de vós pai, onde vossa alma caía! 

6. - Poi' las penas do Inferno, eu por ti las penaria. 

7. - Ai, ó minha rica mãe, acudi-me neste dia, 

8. esse pai, que Deus me deu, agora me cometia. 

9. - Nã lhe digas tu que não, a ter com ele eu iria, 

10. vestida com teus vestidos, eu com ele m' haveria. 

11. - Pois, senhora mãe, que vá, por mim nã m' arriscaria.  

12. - Qu' assim estavas, desgraçada, nunca eu tal cuidaria, 

13. nem las penas do Inferno, por ti nã las penaria. 

14. - Quando dormiste comigo, naquele primeiro dia, 

15. eu minha honra te dei, agora nã la trazia. 

16. - Maldita seja la filha que lo seu pai denuncia. 

17. - Chegou-se p'ra sua mãe, que seu pai la cometia. 

18. E logo presa, Gaudina, numa torre gradeada. 

19. aí penou  hora a hora, ‘té su’hora ser chegada. 

20. Pela Virgem, mãe de Deus, foi Gaudina mortalhada, 

21. por um anjo, hora a hora, foi na eça acompanhada,  

22. e tinha na mão direita uma carta bem cerrada. 

23. Vieram condes, marqueses, mão cada vez mais fechada.  

24. só nas mãos de sua mãe foi essa carta largada, 

25. ela s' abriu por si mesma, assim dizia rezada: 

26. 'Nã se me dá de morrer, minha alma está resgatada, 

27. só se me dá de meu pai, sua alma é condenada. 

28. El-rei, quando tal ouviu, todo ficou demudado, 

29. largou ceptro, largou coroa, largou todo ser estado. 

30. - Vem cá meu filho herdeiro, principia teu reinado, 

31. que eu me vou em penitência,  a resgatar meu pecado. 

 
Omitimos as seguintes didascálias: entre 11 e 12 El-rei nã reconheceu la rainha e disse; entre 13 

e 14 Deu-se la rainha a conhecer e respondeu; entre 15 e 16: Então, cramou el-rei; entre 16 e 17 

E la rainha respondeu; entre 29 e 30 E disse; depois de 31: E recolheu-se a um mosteiro, onde se 

meteu a monge e acabou lá arrependido. 

Emendas propostas por Rodrigues de Azevedo: 20a. Pola Virgem. 

 

 

 S+D/5 Pires (1885a) e Pires (1885b) V [Pires (1900-1901a) 92-94; Pires 

(1901)/Pires (1982) 168-169] Braga (1906)/Braga (1982) 455-459; Pires (1920) 

85-88; Soromenho (1963) 54; Pires (1986) 81-82; RPTOM (2003) Delgadinha 

nr. 1176]  

Editamos Soromenho (1963) por ter consultado o manuscrito autógrafo. 
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N/NOTA: – Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 258. 

 

Versão de Elvas, c. de Elvas, d. de Portalegre. 

 

1. Estando dona Silvana no seu jardim assentada, 

2. em manguinhas de camisa, seu pai que bem a mirava. 

3. – Vá-se daqui, ó meu pai, ouvir a missa do dia, 

4. que eu vou para o meu quarto vestir outra fatania. 

5. Ao subir da negra escada, madre velha que encontrava. 

6. – O que tendes vós, Silvana, que assim vens agoniada? 

7. O que hei-de ter, madre velha, acuda-me com o seu poder, 

8. que meu pai é um traidor, sua filha quis acometer. 

9. - Cala-te aí, ó Silvana, que isso remédio havia, 

10. deita-te na minha cama, que na tua me deitaria. 

11. Lá pela noite adiante a traição a acometia. 

12. – Vai-te daí, ó Silvana, vai-te daí, ó malvada, 

13. que 'ó fim de dezanove anos e um dia me fizeste mal casada. 

14. – Cala-te aí, mulher minha, que isso remédio havia. 

15. Mando-a meter numa torre, onde não veja sol nem dia;  

16. nem as ávens do céu notícias dela daria; 

17. comerá peixe salgado, água não na beberia. 

18. [………………] 'Ó fim de sete anos e um dia 

19. abriu-se-lhe uma ventana, das mais altas que tenha.  

20. Viu estar seus irmanitos jogando a espada preta. 

21. – […………….] Irmanitos da minha alma, 

22. por Deus e Santa Maria, dai-me um jarrinho d' água! 

23. – Irmanita da minha alma, quem te pudera dar água! 

24. Nosso pai é um traidor, `té a água tem fechada! 

25. Tem-nos prometido a todos, pelas cruzes da sua espada,  

26. que aquele que te der água terá a cabeça cortada! 

27. Foi-se dali Silvana, muito triste, agoniada; 

28. abriu-se-lhe outra ventana, das mais altas que tenha, 

29. viu estar suas irmanitas fiando ouro e prata. 

30. - [………………….] Irmanitas da minha alma, 

31. por Deus e Santa Maria, dai-me um jarrinho d' água. 

32. – Irmanita da minha alma, quem te pudera dar água! 

33. Nosso pai é um traidor, ‘té a água tem fechada! 

34. Tem-nos prometido a todas, pelas cruzes da sua espada, 

35. que aquela que te der água terá a cabeça cortada!  

36. Foi-se dali Silvana, muito triste, agoniada; 

37. abriu-se-lhe outra ventana, das mais altas que tenha,  

38. viu estar sua madre velha lendo num livro de prata. 

39. - Madre velha, madre velha, madre velha da minha alma,  

40. por Deus e Santa Maria, dai-me um jarrinho d' água. 

41. - Vai-te daí, ó Silvana, vai-te daí, ó malvada! 

42. Que 'ó fim de dezanove anos e um dia me fizeste mal casada!  

43. Foi-se dali Silvana, muito triste, agoniada, 

44. abriu-se-lhe outra ventana, das mais altas que tenia, 

45. viu estar su padre velho lendo num livro d' ouro. 
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46. – Padre velho, padre velho, padre velho da minha alma, 

47. por Deus e Santa Maria, dai-me um jarrinho d' água,  

48. que eu prometo, ó meu pai, de ser vossa namorada. 

49. - Alto criados, criados! A Silvana vão dar água! 

50. Aquele que chegar primeiro tem uma prenda ganhada 

51. e aquele que chegar último tem a cabeça cortada.  

52. Já Silvana está morta, de anjinhos está cercada, 

53. S. João fazia a cova, Nossa Senhora a amortalhava; 

54. à cabeceira da cama tinha uma fonte d' água. 

55. – Ó Silvana, minha filha, oh, quem não te fora nada! 

56. A tua alma está no céu, a minha está condenada! 

 

 

 S+D/6 Pires (1902)/Pires (1982) 14-15 [Pires (1920) 89-92; Pires (1986) 83-84; 

RPTOM (2003) Delgadinha  nr. 1178]  

 

N/NOTA: – Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 261 

 

Versão de Elvas, c. de Elvas, d. de Portalegre. 

 

1. Andando dona Silvana no seu jardim passeando,  

2. seu pai, que muito a mirava […………………] 

3. - Bem puderas tu, Silvana, bem puderas, filha minha,  

4. ficar comigo uma noite, passar a calma um dia. 

5. - Bem podia, sim, meu pai, [………………..]  

6. mas as penas do Inferno, meu pai, quem as passaria? 

7. - Passaria-as eu, Silvana, uma hora cada dia. 

8. Foi-se dali a Silvana muito triste em demasia, 

9. a contar a sua mãe o caso que sucedia. 

10. – Cala-te 'í , ó minha filha, que isso remédio teria,  

11. tu vestir-te com meus fatos, eu nos teus me vestiria. 

12. Lá pela noite adiante, seu pai que lhe dizia. 

13. – Mal pensa a rainha de Hungria que Silvana está perdida. 

14. [………………….] – Silvana não está perdida 

15. pois quem tu tens em teus braços é o espelho onde te vias. 

16. – Cala-te 'i, perra traidora, quando tu me acometias, 

17. agora irás p'ra 'ma torre [………………………]  

18. comendo peixe salgado, água não a beberias. 

19. […………….. ] Ao fim de sete anos e um dia 

20. assomou-se a 'ma janela, a mais alta que havia. 

21. Lá viu estar seus irmãos no seu jardim passeando. 

22. – Ó irmãos, ó irmãos, dêem-me um jarrinho d' água, 

23. o coração se me seca, a Deus quer' dar a minha alma. 

24. – Ó irmã, ó irmã, quem vos pudera dar água; 

25. nosso pai se nos jurou pelos copos da sua espada.  

26. Foi-se dali Silvana muito triste em demasia. 

27. ‘Somou-se a outra janela, a mais alta que havia, 

28. viu estar suas irmãs bordando a oiro e a prata. 

29. - Ó irmãs, ó irmãs, dai-me um jarrinho d' água, 

30. o coração se me seca, a Deus quer' dar a minha alma. 
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31. - Ó irmã, ó irmã, quem vos pudera dar água. 

32. Nosso pai é tão tirano que ‘té a água tem fechada. 

33. Foi-se dali Silvana muito triste em demasia. 

34. 'Somou-se a outra janela, a mais alta que havia, 

35. lá viu estar sua mãe no seu jardim assentada. 

36. – Mãe minha, mãe minha, dê-me um jarrinho d' água, 

37. o coração se me seca, a Deus quero dar a minha alma. 

38. – Vai-te daí, ó Silvana, ó Silvana malfadada, 

39. que há sete anos e um dia me tens feito mal casada.  

40. Foi-se dali Silvana muito triste em demasia, 

41. ‘Somou-se a outra janela, mais alta que na torre havia,  

42. viu estar seu pai rei no seu jardim assentado. 

43. – Pai meu, ó meu pai, dê-me um jarrinho d' água, 

44. que eu desta hora em diante serei sua namorada. 

45. - Alto, alto, meus vassalos, vão dar água a minha filha.  

46. Aquele que chegar último a cabeça terá cortada. 

47. Silvana já está morta. [………………………] 

48. Tinha à sua cabeceira uma bela fonte d' água, 

49. os anjos lhe cantavam, a Virgem a amortalhava. 

50. - Ó Silvana, ó Silvana, oh, quem te não fora nada! 

51. A tua alma vai com glória, a minha fica condenada. 

 

 

 S+D/7 Oliveira (1905)/Oliveira (198?) 40-45 [Braga (1906)/Braga (1982) 463-

468; Anastácio (1985) 228-230; RPTOM (2003) Delgadinha nr. 1198]  

 

N/NOTA: – Em  BRPTOM: Delgadinha, nr. 252 

 

Versão de Loulé, c. de Loulé, d. de Faro. 

 

1. Estando dona Silvana no seu corredor um dia, 

2. veio seu pai duma caçada, d' amores a perseguia. 

3. - Bem podias tu, Silvana, bem podias filha minha,  

4. dormir comigo uma noite e brincar comigo um dia. 

5. - Eu dormir, sim, dormiria, eu brincar, sim, brincaria, 

6. mas as penas do Inferno, meu pai, quem as passaria? 

7. - Deixa, filha, lo Inferno que isso é uma fantasia, 

8. 'inda penas mais custosas as passo eu em todo o dia.  

9. A mãe, que os estava ouvindo, à filha perguntaria. 

10. - São amores de meu pai, d' amores me perseguia. 

11. - Deixa lá, filha Silvana, eu remédio te daria. 

12. Veste tu os meus vestidos que eu os teus vestiria, 

13. assoma-te ao meu espelho que eu ao teu me assomaria. 

14. deita-te na minha cama que eu na tua me deitaria. 

15. Já junto da meia-noite seu pai la perseguia, 

16. dormindo com a mulher crendo que a filha seria. 

17. - Se eu soubesse, Silvana, que estavas tão corrompida, 

18. oh! las penas do Inferno, por ti las não passaria!  

19. - Esta não é a Silvana e sim a mãe que a paria. 

20. Silvana não está aqui, que seu pai a perseguia. 
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21. - Cala-te, dona Silvana, cala-te 'maldiçoada,  

22. meter-te-ei numa torre e deixar-te ali cerrada. 

23. Lá de manhã muito cedo numa torre a meteria,  

24. dava-lhe comer às onças e água nunca a bebia. 

25. Ao cabo de sete anos, eis a torre que se abria. 

26. Subiu a uma varanda, das mais altas que haveria, 

27. viu lá estar o seu irmão, bolas d' oiro jogaria. 

28. - Ó meu irmão, meu irmão, irmão querido da minha alma! 

29. Pelo amor de Deus lhe peço e pela hóstia consagrada,  

30. [……………….]     que me dê um jarro de água, 

31. ou de fome, ou de sede, já se m' arranca a minha alma:  

32. há sete anos estou nesta torre, aqui metida e fechada, 

33. comendo comer por onças e água, só a salgada. 

34. - Como hei-de te dar água, mana querida da minha alma, 

35. se o mau do nosso pai ‘té a água traz fechada?  

36. E Silvana o que sofria? Chorar de noite e de dia, 

37. não podia já viver no meio daquela agonia. 

38. Subiu a outra varanda, das mais altas que haveria. 

39. Viu lá estar sua irmã, seus cabelos trançaria. 

40. - Ó minha irmã, minh' irmã, irmã querida da minha alma! 

41. Pelo amor de Deus lhe peço e pela hóstia consagrada, 

42. […………………….] que me dê um jarro d' água, 

43. ou de fome, ou de sede, já se m' arranca a minha alma:  

44. há sete anos estou nesta torre, aqui metida e fechada, 

45. comendo o comer por onças e água, só a salgada.  

46. - Tira-te daí, Silvana, tira-te, perra judia, 

47. por que não fizeste tu o que teu pai pedia? 

48. E Silvana o que sofria? Chorar de noite e de dia, 

49. não podia já viver no meio daquela agonia. 

50. Subiu a outra varanda, das mais altas que haveria. 

51. Viu lá estar sua mãe, numa cama entrevada. 

52. - Ó minha mãe, minha mãe, mãe querida da minha alma! 

53. Pelo amor de Deus lhe peço e pela hóstia consagrada, 

54. [……………..............] que me dê um jarro d' água, 

55. ou de fome, ou de sede, já se m' arranca a minha alma:  

56. há sete anos estou nesta torre, aqui metida e fechada, 

57. comendo o comer por onças e água, só a salgada. 

58. - Como queres que te dê água, filha querida da minha alma, 

59. se o maldito do teu pai a água me traz fechada?  

60. E Silvana o que sofria? Chorar de noite e de dia, 

61. não podia já viver no meio daquela agonia. 

62. Subiu a outra varanda, das mais altas que haveria. 

63. Viu estar seu pai sentado, jogos ele jogaria. 

64. - Ó meu pai, meu querido pai, pai querido da minha alma! 

65. Pelo amor de Deus lhe peço e pela hóstia consagrada, 

66. [………………………..] que me dê um jarro d' água, 

67. ou de fome, ou de sede, já se m' arranca a minha alma: 

68. há sete anos estou nesta torre, aqui metida e fechada, 

69. comendo o comer por onças e água, só a salgada. 

70. Deste dia por diante serei vossa namorada. 
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71. - Alto lá, ó meus criados, todos já ao meu mandado, 

72. vão levar água a Silvana, como vos tenho ordenado, 

73. não por púcaro de lata, nem tão-pouco de latão, 

74. e sim por um jarro d' ouro que refresca o coração. 

75. O que lá chegar primeiro, o armarei cavaleiro, 

76. o que à última chegar, a forca o há-de esperar. 

77. Cavaleiro que chegava, Silvana que era faltada. 

78. - Como quer que lhe dê água se ela está amortalhada? 

79. À cabeça se lhe achava uma fonte d' água clara, 

80. a cera que a alumiava não tinha pau nem fio, 

81. os anjos que a acompanhavam passavam mais de mil. 

(…)          (…) 

82. - Silvana, minha Silvana, filha minha muito amada,  

83. tu bem ganhaste lo céu e eu perdi a minha alma. 

 

 

 S+D/8 Oliveira (1905)/Oliveira (198?) 427-428 [Anastácio (1985) 231-232; 

RPTOM (2003) Delgadinha nr. 1199]  

 

N/NOTA: – Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 253 

 

Versão de Loulé, c. de Loulé, d. de Faro. 

 

1. - Bem puderas tu, Silvana, […………………….] 

2. dormir comigo uma noite, brincar comigo um dia. 

3. Eu dormir sim, dormiria e eu brincar sim, brincaria, 

4. mas as penas do Inferno, meu pai, quem as pagaria? 

5. Deixa as penas do Inferno que eu com elas me haveria. 

6. Silvana, como avisada, a sua mãe o diria. 

7. Deita-te na minha cama que eu na tua me deitaria; 

8. veste tu os meus vestidos que eu os teus vestiria. 

9. Era meia-noite em ponto, seu pai a acometia. 

10. – Se soubesse que não eras donzela, se soubesse que não eras donzia 

11. [………………………]  com este punhal, a vida te tiraria. 

12. -  Como hei-de ser donzela, como hei-de ser donzia, 

13. se eu tive dona Francisca e também dona Maria  

14. e também dona Silvana, espelho onde me via? 

15. Malditos sejam os pais que acometem os filhos! 

16. – E malditos sejam os filhos que descobrem os pais! 

17. O pai que isto viu, encerrou-a num convento sete anos e um dia  

18. e comer por onças comia e água salgada bebia. 

19. No fim de sete anos uma janela se abria 

20. e viu a irmã mais velha que na sua sala corria. 

21. - Deus te salve, ó minha irmã, ó minha irmã da minha alma. 

22. Pelo divino amor de Deus dás-me uma gotinha de água, 

23. que há sete anos que eu vivo neste convento encerrada,  

24. comendo o comer por onças e bebendo água salgada. 

25. - Vai-te daí, Silvana, cara de pilha salgada. 

26. Se fizesses o que o pai pedia estarias bem regalada.  

27. Subiu mais alta ventana para ver quem descobria, 
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28. viu então sua mãe que na sala corria. 

29. - Deus vos salve, ó minha mãe, ó minha mãe da minha alma. 

30. Pelo divino amor de Deus dê-me uma gotinha de água,  

31. que há sete anos que eu vivo neste convento encerrada, 

32. comendo o comer por onças, bebendo água salgada. 

33. - Vai-te daí, Silvana, minha filha desgraçada, 

34. que o ladrão de teu pai até água traz fechada.  

35. Subiu ventana mais alta para ver quem passeava, 

36. viu estar seus três irmãos com bola de oiro a jogar. 

37. - Ó meus queridos irmãos, ó meus irmãos da minha alma,  

38. pelo divino amor de Deus dêem-me uma gotinha de água, 

39. que há sete anos que eu vivo neste convento encerrada,  

40. comendo o comer por onças a bebendo água salgada. 

41. - Quem tivera um punhal que eu a vida lhe tirava!   

42. [………………………] - E eu também te ajudava! 

43. Se fora passarinho eu no bico ta levava. 

44. Subiu ventana mais alta para ver quem passeava, 

45. viu seu pai com bolas de oiro que jogava. 

46. - Ó meu querido pai, ó meu pai da minha alma, 

47. pelo divino amor de Deus dê-me uma gotinha de água,  

48. que há sete anos que vivo neste convento encerrada, 

49. comendo o comer por onças e bebendo água salgada.  

50. - Alto, alto, meus vassalos, que estão aqui ao meu lado, 

51. ide levar água a Silvana, por aquele jarro doirado.  

52. A água que chegava, Silvana que acabava. 

53. - Diga lá ao meu pai que eu não quero a sua água,  

54. que à cabeceira da minha cama, me rebentou um cano de água clara. 

55. [……………………….] de mangerona cercada. 

56. Nossa Senhora da morte, a morte lhe dava 

57. […………………] e um anjo a acompanhava. 

 

Omitimos as seguintes didascálias: entre 40 e 41 Respondeu o irmão mais velho; entre 41 e 42 

Respondeu o irmão da metade; entre 42 e 43 E respondeu o mais novo, reprovando. 

 

 S+D/9 Thomás (1913) 12-15 [Fontes (1997) 200; RPTOM (2003) nr. 1134] 

 

N/NOTA: – Em BRPTOM: Silvana, nr. 42 

 

Versão de origem desconhecida. 

 

1. Passeava Silvaninha pelo corredor acima, 

2. levava viola d' oiro, oh, que tão bem a tangia! 

3. Seu pai que lhe aparece, estas falas lhe dizia. 

4. - Bem puderas tu, Silvana, uma noite seres minha! 

5. - Fora uma, fora duas, fora mesmo cada dia; 

6. mas as penas do Inferno, quem por mim as pagaria? 

7. - Paga-las-ei eu, Silvana, que as peno cada dia. 

8. Foi-se dali a Silvana e bem triste que ela ia; 

9. em cata da sua madre, que tudo lhe contaria. 
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10. - Que tens tu, ó Silvaninha, que tens tu, ó minha ilha? 

11. - Oh, quem tal pai não tivera, quem não fora sua filha, 

12. que vem falar-me de amores, ó minha mãe, cada dia! 

13. - Cala-te aí, minha filha, que isso remédio havia. 

14. Deita-te na minha cama, na tua me deitaria. 

15. Lá pela noite adiante seu pai que a acometia. 

16. - Se eu soubera, Silvaninha, que estavas tão corrompida 

17. eu as penas do Inferno por ti não as passaria 

18. - Esta não é a Silvana, é a mãe que a paria; 

19. quem poderia julgar que seu pai a acometia? 

20. - Oh, maldita seja a filha que seu pai foi descobrir! 

21. Manda-a meter numa torre que nem sol nem lua via, 

22. Dão-lhe a comida por onça, água quase não bebia. 

23. Ao cabo de sete anos, de sete anos e um dia, 

24. assubiu a uma ventana que ao cimo da torre havia 

25. e viu estar sua madre, no jardim, sem companhia. 

26. - Deus vos guarde, ó minha madre, madre minha da minha alma: 

27. peço-vos por Deus do céu que me deis um jarro de água; 

28. que se me aparta a vida, que se me arranca a alma! 

29. - Filha do meu coração, quem te pudera dar água;  

30. mas teu pai fez juramento pela cruz da sua espada 

31. que aquele que te der água tenha a cabeça cortada.  

32. Silvaninha assubiu a outra ventana mais alta 

33. e viu estar os irmãos no campo, jogando as canas. 

34. - Deus vos salve, meus irmãos, meus irmãos da minha alma; 

35. peço-vos por Deus do céu que me deis um jarro de água;  

36. que se me aparta a vida, que se me arranca a alma! 

37. - Quem vos pudera dar água, ó mana tão desgraçada!  

38. Mas nosso pai tem jurado, pela cruz da sua espada, 

39. que aquele que te der água tenha a cabeça cortada!  

40. Assomou-se Silvaninha a uma ventana mais alta 

41. donde viu andar seu pai passeando numa sala. 

42. - Deus vos guarde, ó meu padre, padre meu da minha alma; 

43. peço-vos por Deus do céu que me deis um jarro de água;  

44. que se me aparta a vida, que se me arranca a alma; 

45. que eu vos prometo, meu pai, de ser vossa namorada! 

46. - Venham aqui os meus pajens, criados da minha casa, 

47. tragam todos jarros d' oiro para à Silvana dar água: 

48. o primeiro que chegar tem a comenda ganhada;  

49. o último que aparecer tem a cabeça cortada! 

50. Quando chegaram à torre, Silvaninha se finava 

51. nos braços da Virgem Santa, dos anjos acompanhada. 

52. - Ó Silvana, minha filha, que assim foste desgraçada; 

53. a tua alma está no céu e a minha está condenada! 

 
*Fontes (1997) edita apenas os versos 1 a 25. 
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 S+D/10 Serrano (1921) 39-41 [RPTOM (2003) Delgadinha nr. 1184]  

 

N/NOTA: – Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 272 

 

Versão de Mação, c. de Mação, d. de Santarém. 

 

1. Estava dona Silvaninha no corredor assentada 

2. Tocando viola ‘ouro e que bem que a tocava! 

3. O seu pai, que a ouvia, da filha se enamorava! 

4. - Silvana, minha Silvana, minha filha Silvaninha, 

5. ai, quem me dera, ó Silvana, que uma noite fosses minha! 

6. - Em uma noite ou em mais, meu pai, eu sua seria, 

7. mas as penas do Inferno quem por mim as sofreria?  

8. Foi-se ter com sua mãe, nos braços dela caía; 

9. tudo o que o pai lhe dissera logo à mãe tudo dizia.  

10. O pai que ali perto estava todas as queixas ouvia. 

11. Mal haja a filha maldita, que ao próprio pai descobria!  

12. Encerrou-a numa torre muito alta em demasia; 

13. só lhe dava o pão por onças e a água por medida.  

14. Ali esteve a Silvaninha sete anos e um dia, 

15. ao cabo dos sete anos da alta torre descia. 

16. Ao sair daquela torre vinha triste e amargurada, 

17. encontrou os seus irmãos que estavam jogando a espada. 

18. - Deus vos salve, manos meus, dou-vos à Virgem Sagrada; 

19. pelo amor de Deus vos peço que me deis um jarro d' água.  

20. - Nosso pai fez juramento pela cruz da sua espada, 

21. que cortaria a cabeça a quem vos fosse dar água! 

22. Encontrou a sua mãe a bordar numa almofada. 

23. - Deus vos salve, ó minha madre, dou-vos à Virgem Sagrada;  

24. pelo amor de Deus vos peço que me deis um jarro d' água, 

25. que já tenho os bofes secos e a vida já se me acaba!  

26. - Dava-te fel e vinagre se com isso te matara! 

27. Por causa de ti, Silvana, é que eu vivo mal casada!  

28. Saiu dali Silvaninha muito triste e amargurada, 

29. foi encontrar o seu pai a passear numa sala. 

30. - Deus vos salve, ó senhor pai, e vos tenha em sua guarda; 

31. pelo amor de Deus vos peço que me deis um jarro d' água,  

32. que já tenho os bofes secos e a vida se me acaba, 

33. que eu daqui para o futuro prometo ser vossa amada! 

34. - Corram cá, ó meus criados, com jarros d' ouro na mão, 

35. cheios d' água para Silvana, amor do meu coração!  

36. Assim que água chegou, Silvana caiu no chão! 

37. Levanta-te, ó Silvaninha, filha do meu coração!  

38. Chegaram-lhe o jarro à boca, a água não quis beber;  

39. Silvana não tinha sede, acabava de morrer! 

40. Dos seus olhos rebentaram duas fontes a correr; 

41. a Virgem Santa a acompanha, anjos do céu a vêm ver!  

42. Nossa Senhora e os anjos a envolveram num véu 

43. e naquele mesmo instante a levaram para o céu! 
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 S+D/11 Reinas (1957) 423-425 [Galhoz (1987) 364-366; RPTOM (2003) 

Delgadinha nr. 1165]  

 

N/NOTA: - Editamos por Galhoz (1987) 364-366 

                  - Em BRPTOM:  Delgadinha, nr. 266 

            

Versão de Nave de Haver, c. de Almeida, d. da Guarda. 

 

[sem gravador] 

 

DALGADINHA. (i-a, a-a) 

 

1. Silvana de bonita  inté i ò sol resplandecia 

2. Sê pai i a stava mirando  d'ma ventana qu' havia  

3. - Brinca c'migo i ó Silvana brinca c'migo nha filha 

4. - Iê por brincar brincava  iê por drumir drumia  

5. Mas as penas do infarno papá canh'as padecia 

6. - Padeci'às a Silvana a Silvana nha filha 

7. Silvana foi p'ra casa c'ma triste vel' àgonia 

8. A cuntar a su mainhe qui o papá a cumbatia 

9. - Viste tu os mês vistidos  e ê os tês vistiria 

10. Drúmi tu na nha cama  qu'ê na tua drumiria 

11. Lá p'rò meio da noite o rei iá porta batia 

12. - Abri a porta i ó Silvana  abr'a porta nha filha  

13. - Aqui nu stá i a Silvana st' à paixão da rainha. 

14. - Ora mal haijam nas mulhares mau canhe náias se fia 

15. Mandô fazer ma tôrri mais alta qu'à maravilha 

16. Dava-1'o pão por onças  e a áugua por midida 

17.  'Ma sardinha salgada p'ra le mirrar a vida 

18. Foi-si d'ali i a Silvana cum tchurar se desmaiava 

19. Foi-se dacála ventana p'ra oitra inda mais alta 

20. Adonde stavam sus manos  jogar o jogo d'ispada 

21. - Ó manos da nha i alma  manos do mê coração 

22. P'lo amor de Dês vos paço  que me deis um vaso d' áugua 

23. Tênh' o mê coração seco  nha i alma despegada 

24. - P'la i auga nós ta dáramos  se não fôssi àrreparara 

25. E o papá i à rei malvado  pode-nos mandar matara 

26. Foi-se dali a Silvana cum tchurar se desmaiava 

27. Foi-se dacàla ventana p'ra oitra inda mais alta 

28. Donde stavam sus manas  a cozer n'm' almofada 

29. - Ó manas da nha i alma  manas do mê coração 

30. P'1'amor de Dês nos paço  que me deis um vaso d'áugua 

31. P'la i auga nós ta dáramos  se nu fôssi àrreparar 

32. O papá iá rei malvado pode-nos mandar matara  

33. Foi-se dali a Silvana cum tchurar se desmaiava 

34. Foi-se dacála ventana p'ra oitra inda mais alta 

35. Onde stava su mainhe  a coser n'ma almofada 

36. - Ó mainhe da nha i alma  mainhe do mê coração  

37. P'1'amor de Dês le paço que me deia um vaso d'áugua 

38. - Inda m'aí stás ó maldita inda m' aí stás ó malvada 
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39. Já sâti anos vai p'ra oito  que me fazes mal casada 

40. Tamanh' ê i á oitros tantos que nu bab' um vaso d'áugua  

41. Foi-se dali a Silvana  cum thurar se desmaiava 

42. Donde stava sê pai  jogar ió jogo d' ispada 

43. - Ó pai da nha i alma  ó pai do mê coração 

44. P'lo amor de Dês le paço que me deia um vaso d' áugua  

45. - Inda m' aí stás ó maldita inda m' aí stás ó malvada 

46. Nu quejestes ser punida  punida e namorada 

47. - Nu prumet' ò Dês do Céu nah'a minha mainhe sagrada 

48. Por um Pai que Dês me deu ser punida e namorada 

49. - Iala, iala mês criadas  buscar áugu' à Delgadinha 

50. Delgadinha nu quer áugua  se quer áugua lá a tanhe 

51. Que la troixeram nos ainjos  num vaso de prata banhe 

52. Delgadinha nu quer áugua  qu' a tenh' à cabeçara 

53. Que la troixeram nos ainjos  num prato de brediçara 

54. E a tua alma Delgadinha  stará no Céu a crecera  

55. E a i alma do rei tê pai nu Infarn' àrdera 

56. E a tu alma Delgadinha  stará no Céu arrecadada 

57. E a i alma do rei tê pai  no Infarno cundanada. 

 

 

 S+D/12 Leite (1960) 64-66 [RPTOM (2003) Delgadinha nr. 1172]  

 

Silvana + Delgadinha + Conde Claros em hábito de frade 

N/NOTA: – Em BRPTOM: Delgadinha nr. 206 

 

Versão do Rosmaninhal, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco. 

 

SILVANA 

 

1. Silvana de olhos azuis  a toda a gente encantava,  

2. Num passeador que tinha  todos os dias passeava,  

3. Sendo por seu pai seguida,  sendo por seu pai mirada.  

4. - Bem puderas tu, Silvana,  seres minha namorada. 

5. Eu de oiro te vestia,  eu de prata te calçava. 

6. Bem podias tu, Silvana,  bem podias, filha minha,  

7. Dormires comigo uma noite,  brincares comigo um dia.  

8. - Brincava, meu pai, brincava,  dormia, meu pai, dormia,  

9. Mas as penas do Inferno,  oh ! quem as padecia ? 

10. Dali se foi a Silvana,  muito triste que ela ia. 

11. Sua mãe lhe procurou:  Que tens tu, ó minha filha? 

12. É o ladrão do meu pai  que de amores me perseguia.  

13. -Vai tu para a minha cama,  que eu para a tua iria. 

14. Lá pela noite adiante  Silvana desconhecia. 

15. - Nunca pensei, ó Silvana,  que tão falsa me serias,  

16. Que às ordens de teu pai  assim desobedecerias. 

17. Hei-de mandar-te meter numa torre  das mais altas que haveria,  

18. Com as janelas fechadas,  para não veres a luz do dia. 

19.  Hei-de dar-te o pão por onça  e a água por medida.  
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20. Dar-te-ei sardinhas salgadas  para que se te seque a vida.  

21. Passados foram sete anos,  na torre um postigo se abria,  

22. Nele apareceu a Silvana,  seu rosto resplandecia. 

23. No jardim viu sua mãe  que numa almofada cosia: 

24. Deus a guarde, ó minha mãe,  também à Virgem Sagrada,  

25. Desse jarro que aí tem  dê-me uma pinguinha d'água. 

26. Vai-te daí, pega negra,  pega negra encantada, 

27. Por tua causa há sete anos  que eu vivo mal casada.  

28. Subiu mais a Silvaninha  e outra janela abriu,  

29. Assentadas suas manas  foi o que daquela viu : 

30. - Deus vos guarde, ó manas minhas,  e mais à Virgem Sagrada,  

31. Desse jarro que aí tendes  dai-me uma pinguinha d'água,  

32. Que se me apaga a vida  e se me abrasa a alma. 

33. - Dera, dera, mana minha,  dera-te uma pinguinha d'água,  

34. Mas, se o pai o soubera,  a cabeça nos cortava, 

35. Porque ele fez uma jura  à ponta da sua espada. 

36. Dali se foi a Silvana,  muito chorosa ela ia. 

37. Subiu a outra janela,  a última que ali havia. 

38. Dali avistou seu pai  jogando o jogo das cartas :  

39. - Deus o guarde, ó meu pai,  tambem à Virgem Sagrada,  

40. Desse jarro que aí tem  dê-me uma pinga d'água, 

41. Que se me apaga a vida  e se me abrasa a alma.  

42. Eu prometo de hoje em diante  de ser sua namorada.  

43. - Corram, corram, meus criados,  vão dar água à Silvana,  

44. O primeiro que lá chegar  grande prémio ganhará, 

45. O último que lá chegar  a cabeça se lhe cortará.  

46. Silvana já estava morta,  dos anjos alumiada,  

47. Debaixo dela corria  um ribeiro d'água clara. 

48. A alma de seu pai  já pelos outeiros berrava; 

49. E a alma de sua mãe  nos Infernos condenava. 

50. - Cesse, cesse a justiça,  eu a faço já cessar,  

51. Essa menina que aí vai  inda vai por confessar.  

52. - Confessa-a lá, ó frei,  enquanto vamos jantar.  

53. - Confesse-se lá, menina,  comece-se a persinar,  

54. No meio da confissão  um beijinho m'há-de dar.  

55. - Não permita a Deus do Céu  nem aos santos do altar,  

56. Boca que o conde beijou  não é p'ra frade beijar. 

57. - Confesse-se lá, menina,  comece-se a persinar,  

58. No meio da confissão  um abraço m'há-de dar.  

59. -Não permita a Deus do Céu  nem aos santos do altar,  

60. Braços que o conde abraçou  não são p'rò frade abraçar.  

61. -Vai dizer já a teus manos  que te venham a buscar, 

62. Ou então a teu pai  que te venha a matar. 

 

 

 S+D/13 Leite (1960) 66-67 [RPTOM (2003) Delgadinha nr. 1173]  

N/NOTA: – Em  BRPTOM: Delgadinha, nr. 207 

 

Versão do Rosmaninhal, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco. 
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GALDONINHA 

 

1. Passeava a Galdoninha  pelo corredor acima;  

2. Viola de oiro levava,  oh que tão bem a tangia!  

3. E se ela bem a tangia  melhor romance fazia.  

4. A cada passo que dava  seu pai a acometia.  

5. - Atreves-te tu, Galdoninha,  uma noite a seres minha?  

6. - Fora uma, fora duas, meu pai, em cada dia, 

7. Mas as penas do Inferno,  quem por mim as penaria?  

8. - Peno-as eu, Galdoninha,  que as peno cada dia. 

9.  Galdoninha, Galdoninha,  hás-de ser minha namorada,  

10. Que te hei-de vestir de oiro,  que te hei-de calçar de prata.  

11. Foi-se daí a Galdoninha,  muito agastada que ia; 

12. Foi-se encontrar com sua mãe  lá no adro da ermida. 

13. - Que tens tu, ó Galdoninha,  que tens tu, ó filha minha ?  

14. - Oh quem tal pai não tivera,  quem não fora sua filha,  

15. Que me acomete de amores, ó minha mãe, cada dia!  

16. Lá pela meia-noite  seu pai a acometia. 

17. Oh mal haja a filha  que seu pai descobria! 

18. Oh mal haja que haja o pai  que sua filha acometia!  

19. Mandou-lhe fazer uma torre  onde nem sol nem lua via.  

20. Dão-lhe a comida por onça  e a água por medida. 

21. Ao cabo de sete anos,  vê-se a torre que se abria.  

22. Galdoninha numa janela  das mais altas que a torre tinha  

23. Viu estar sua mãe  muito bem assentadinha. 

24. - Por uma mãe que Deus me deu,  dai-me uma pinguinha d'água,  

25. Que se me parte a vida,  que se me arranca a alma.  

26. - Dera-te eu, filha minha,  se a tivera salgada, 

27. Que há sete para oito anos  que por ti sou mal casada.  

28. Se teu pai tem jurado,  pela cruz da sua espada,  

29. Quem primeiro te desse água  tinha a cabeça cortada.  

30. Assomou-se a outra janela  das mais altas que a torre tinha,  

31. Viu estar suas irmãs  muito contentes, sòzinhas. 

32. - Ó irmãs da minha alma,  dai-me um jarro de água,  

33. Que se me aparta a vida,  que se me arranca a alma!  

34. - Dera-ta eu, irmã minha,  se a tivesse empeçonhada,  

35. Que o nosso pai tem jurado,  pela cruz da sua espada, 

36.  Quem primeiro te desse a água  o pescoço lhe cortava.  

37. Assomou-se a Galdoninha  a outra janela mais alta;  

38. Foi-se encontrar com seu pai  a jogar a imbocada.  

39. - Estejais com Deus, meu pai,  pai meu da minha alma, 

40.  Peço-vos por Deus do Céu  que me deis um jarro d'água,  

41. Que se me arranca a vida,  que se me aparta a alma, 

42. E de hoje por diante  serei vossa namorada. 

43. - Levantem-se, meus pagens,  criados da minha casa, 

44. Uns venham com jarros d'oiro,  outros com jarros de prata,  

45. O primeiro que chegar  tem a comenda ganhada, 

46. O segundo que chegar  tem a cabeça cortada.  

47. Os criados que chegavam,  Galdoninha que finava  
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48. Nos braços da Virgem Santa,  dos anjos alumiada. 

49.  - Vai-te embora, Galdoninha,  Galdoninha da minha alma,  

50. Tua alma vai para o Céu,  a minha fica culpada. 

 

 

 S+D/14 Leite (1960) 74-76 [RPTOM (2003) Delgadinha nr. 1193]  

N/NOTA: – Em  BRPTOM: Delgadinha, nr. 212 

 

Versão do Cercal, c. de Santiago do Cacém, d. de Setúbal. 

 

ROMANCE DE D. SILVANA 

 

1. Estando a D. Silvana  na sua sala assentada,  

2. Se bem tocava viola,  melhor tocava guitarra. 

3. Seu pai, que estava defronte,  de amores a acometia:  

4. - Bem puderas, ó Silvana,  ó Silvana, bem podias  

5. Recolhera-se a Silvana,  triste, sem alegria: 

6. - Ó minha mãe da minha alma,  tire-me desta agonia, 

7. Deite-se na minha cama,  na sua me eu deitaria. 

8. Era meia-noite em ponto,  seu pai que à porta batia. 

9. Foi ao quarto de Silvana,  com a mãe se encontraria: 

10. - Mal vai á tal filha,  que já à mãe o descobria. 

11. - Mal vai mas é ao pai  que com a filha se metia. 

12. - Alto, alto, meus criados,  todos estão a meu mandado, 

13. Vão levar D. Silvana  para a mais alta torre que eu tenho. 

14. Sete anos e um dia  sem comer nem beber, 

15. Que ela ao fim dos sete anos,  Silvana, há-de aparecer. 

16. Ela ao fim dos sete anos  subia ao mais alto andar, 

17. Viu estar a sua mana  num jarro de ouro a lavar: 

18. - Deus te salve, ó minha mana,  minha mana da minha alma! 

19. Por amor de Deus te peço  que me mandes já dar água, 

20. Que eu a sede e eu a fome  se me está apartando a alma. 

21. - Ó minha mana Silvana,  quem te pudesse alcançar! 

22. Se o nosso pai bem soubesse  me mandaria matar. 

23. Recolheu-se a Silvana,  muito triste a chorar. 

24. Mas logo no outro dia  subiu ao mais alto andar, 

25. Viu estar a sua mãe  num jarro de oiro a lavar: 

26. - Deus a salve, ó minha mãe,  ó minha mãe da minha alma ! 

27. Pelo amor de Deus lhe peço  que me mande um jarro d'água, 

28. Que eu a sede e eu a fome  se me está apartando a alma. 

29. - Ó minha filha Silvana,  quem te pudesse alcançar! 

30. Se o teu pai bem soubesse  me mandaria matar. 

31. Recolhera-se a Silvana,  muito triste a chorar. 

32. Mas logo no outro dia  subiu ao mais alto andar; 

33. Viu estar o seu pai dela  num jarro d'oiro a lavar : 

34. - Deus o salve, ó meu pai,  ó meu pai da minha alma! 

35. Pelo amor de Deus lhe peço  que me mande já dar água,  

36. Que eu a sede e eu a fome  se me está apartando a alma.  

37. - Ó minha filha Silvana,  como te hei-de eu ir dar água? 
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38. Pela coisa que te eu disse  tu faltaste-me à palavra.  

39. -Ó meu pai, Deus o salve,  ó meu pai da minha alma!  

40. Pelo amor de Deus lhe peço  que me mande já dar água,  

41. Que amanhã por todo o dia  serei sua namorada. 

42. - Alto, alto, meus criados,  todos estão a meu mandado! 

43. Uns com jarros de prata,  outros com jarras dourados,  

44. Que o primeiro que lá chegar  com Silvana há-de casar. 

45.  O seu pai que era chegado,  Silvana que era faltada.  

46. Nossa Senhora da Conceição  já nela amortalhava. 

47. Os anjinhos eram tantos  que para o Céu a levavam.  

48. A cama do seu pai dela  de demónios se cercava :  

49. -Ó minha filha Silvana, minha filha da minha alma,  

50. A tua alma vai para o Céu  e a minha está condenada! 

 

 

 S+D/15  Leite (1960) 84-86 [RPTOM (2003) Delgadinha, nr. 1200]  

N/NOTA: – Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 218. 

 

Versão de Monchique, c. de Monchique, d. de Faro.  

 

Ouvido a uma mulher em 29/8/1917. 

 

SAN-SILVANA 

 

1. Ia S. Silvana  por um corredor que havia,  

2. Se bem tocava viola,  melhor romance dizia.  

3. O pai, que 'stava defronte,  d'amores a acometia. 

4. - Deus te salve, ó S. Silvana,  Deus te salve, ó filha minha!  

5. Há-des dormir comigo uma noite  e brincar comigo um dia!  

6. - Eu brincar, sim, brincaria,  mas dormir, não dormiria; 

7. E as penas do Inferno,  meu pai, quem as passaria? 

8. Passaria-as tu, filha minha,  qu' eu passá-las não nas qu'ria. 

9.  Subiu S. Silvaria  por outro corredor que havia : 

10. As lágrimas eram tantas,  que p'la cara lhe corriam:  

11. A mãe, que estava defronte :  ...................  

12. - O que tens tu, Silvana,  o que tens tu, filha minha.  

13. -Vá-se deitar na minha cama,  qu' eu na sua dormiria.  

14. Às onze horas da noite;  seu pai à porta batia: 

15. Foi à cama da Silvana,  sua mulher acharia.  

16. -Maldita sejas, Silvana,  que à tua mãe descobriste!  

17. - Maldito sejas tu, pai,  que Silvana acometeste !  

18. -Altos, altos, meus criados,  os que estão a meus mandados 

19. Vão prender a S. Silvana  em altas torres dobradas 

20. Há-de -lhe ir comer por onça,  e a água será por medida,  

21. Há-de lá estar sete anos,  sete anos e um dia. 

22. Ao cabo de sete anos,  sete anos e um dia,  

23. Subiu a S. Silvana  a uma janela que havia: 

24. Viu estar o seu mano  'screvendo com pena de prata: 

25. - Deus te salve, ó meu mano, Deus te salve, mano da minha alma!  
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26. Pelos anjos do Céu te peço  me mandes um jarro d'água,  

27. Que eu à fome e à sede  se me está partindo a alma. 

28. - Ó minha querida mana,  quem ta pudesse mandar!  

29. Mas se nosso pai jurou,  na ponta da sua 'spada, 

30. Quem desse água à Silvana qu'havera de ser degolado.  

31. Subiu S. Silvana  a outra janela mais alta, 

32. Viu 'star a sua mana  cosendo com agulha de prata: 

33. - Deus te salve, ó minha mana, Deus te salve, mana da minha alma!  

34. Pelos anjos do Céu te peço  me mandes um jarro d'água,  

35. Que eu à fome e à sede  se me está partindo a alma. 

36. - Ó minha querida mana,  quem ta pudesse mandar! 

37.  Mas nosso pai jurou,  na ponta da sua 'spada, 

38. Quem desse água à Silvana  qu'havera de ser degolado.  

39. Subiu S. Silvana  a outra janela mais alta, 

40. Viu 'star a sua mãe  areando ouro e prata:, 

41. - Deus a salve, ó minha mãe,  Deus a salve, mãe da minha alma!  

42. Pelos anjos da Céu lhe peço  que me mande um jarro d'água,  

43. Que eu à fome e à sede  se me está partindo a alma: 

44. Ó minha querida filha,  quem ta pudesse mandar ! 

45.  Mas o vosso pai jurou,  na ponta da sua 'spada, 

46. Quem desse água à Silvana  qu'havera de ser degolado.  

47. Subiu S. Silvana  a outra janela mais alta, 

48. Viu 'star o seu pai  jogando à tabuina: 

49. -Deus o salve, ó meu pai,  Deus o salve, pai da minha alma! 

50.  Pelos anjos do Céu lhe peço  que me mande um jarro dágua,  

51. Que eu à fome e à sede  se me está partindo a alma. 

52. - O minha querida filha,  sim, to havera mandar,  

53. -Mas o que te eu cometi,  nunca mo quiseste dar!  

54. - Mande-me dar um jarro d'água,  .................... 

55.  Serei sua esposa à noite,  namorada ao meio-dia. 

56. Altos, altos, meus criados,  os que estão aos meus mandados !  

57. Vão dar água à Silvana,  minha querida namorada, 

58. Uns com' jarros de oiro, outros com toalhas doiradas. 

59. Os criados que eram demorados,  S. Silvana que faltava. 

60. Santo Antônio era a mortalha,  S. Francisco a amortalhava, 

61. E os anjinhos eram tochas  qu'a Silvana alumiava. 

62. O pai, que viu aquilo:  Ó minha querida filha, 

63. Quem te pudesse dar vida  como te pude dar a morte, 

64. Qu'a tua alma está no Céu,  e a minha já está perdida ! 

 

 

 S+D/16 Leite (1960) 86-87 [Marques (1982) 208-209]; RPTOM (2003) nr. 

1125]  

 

N/NOTA:   - RPTOM tem a seguinte nota: Editamos Marques (1982) por ter corrigido 

Leite  (1960) a partir dos manuscritos de José Firmino da Silva. 

                   - Em BRPTOM: Silvana, nr. 31. 

 

Versão de Vinhais, c. de Vinhais, d. de Bragança. 
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SILVANA 

 

1. Bem se passeia Silvana  pelo corredor acima,  

2. Bem na mirava seu pai  da sala d'onde a via.  

3. - Bem me parece, Silvana,  co'os fatos de cada dia,  

4. Melhor do que tua mãe,  vestida de prata fina. 

5. Bem podias tu, Silvana,  ser uma noite minha. 

6. - Era, era, ó meu pai,  de boa mente seria, 

7. Mas as penas do Inferno,  quem por nós as penaria?  

8. - Cala, cala, ó Silvana,  que isso remédio tenia; 

9. Que o Padre Santo de Roma  tudo nos perdoaria.  

10. Foi se para sua casa,  mui triste, mui desmaiada.  

11. - Que é isso, ó Silvana,  que é isso, ó minha filha? 

12.  - Foi o ladrão de meu pai  que d'amores me pretendia. 

13. - Cala, cala, ó Silvana,  que isso remédio tenia; 

14. Eu irei para a tua cama,  tu irás dormir à minha.  

15. Quando foi da meia-noite,  Silvana não conhecia. 

16.  Ele muito bem lhe falava  e ela bem lhe respondia.  

17. - Eu cuidei que tinhas algo,  tu algo não no tenias.  

18. - Como eu teria algo,  às vezes que eu já parira? 

19. Eu já pari a D. Pedro  e a D. Carlos de Castilha;  

20. Também pari a Silvana;  oh nunca la eu parira! 

21. Oh malo hajam nos homens  e a quem neles se fia! 

22. Oh malo haja um pai  que a sua filha pretendia! 

23. - Malo hajam as mulheres  e a quem nelas se fia! 

24.  Malo haja uma filha  que a seu pai descobria!  

25. Mandou-a meter em torre,  na mais alta que ele tinha; 

26.  O pão lhe dava por onças  e a água por medida.  

27. Subira-se mais acima,  a uma janela mais alta, 

28. Vira estar a seus irmãos  dando cartas numa praça. 

29. - Ó irmãos, se o sois meus,  dai-me uma pinguinha d'água! 

30.  Meu coração se me arreiga  e minha alma se me acaba.! 

31.  - Anda cá, perra traidora,  nesta era mal criada; 

32. Por uma ridicularia  fazes a mãe mal casada.  

33. Subira-se mais acima,  a outra janela mais alta;  

34. Vira estarem suas manas  bilrando numa sala. 

35. - Ó irmãs, se o sois minhas,  dai-me uma pinguinha d'água!  

36. O meu coração se arreiga  e minha alma se me acaba! 

37. - Como ta daremos nós,  se o pai nos pôs de pena,  

38. Co'a ponta da espada  que a cabeça nos cortava ?  

39. Subira-se mais acima,  a outra janela mais alta;  

40. Vira estar a sua mãe  cosendo numa almofada. 

41. - Ó mãe, se o sois minha,  dai-me uma pinguinha d'água! 

42.  Meu coração se me arreiga  e a minha alma se me acaba!  

43. - Anda cá, perra traidora, nesta era mal criada; 

44. Há sete anos a esta parte  me fazes ser mal casada.  

45. Subira-se mais acima, a uma janela mais alta, 

46. Vira a andar a seu pai  passeiando numa sala. 

47. - Ó pai, se o sois meu,  dai-me uma pinguinha d'água!  

48. Que eu já prometi a Deus  de ser sua (de Deus) namorada. 
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49.  - Corra água, corra vinho,  para dar à Silvaninha, 

50. Que há-de ser a minha amada,  que há-de ser amiga minha.  

51. Quando a água chegara,  Silvaninha já expirara. 

52. Vestidinha estava d'ouro,  calçada de fina prata,  

53. Do lado direito tinha  uma fonte d'água clara;  

54. E à cabeceira tinha  a sempre Virgem Sagrada.  

55. A alma da Silvaninha  mil anjos a acompanhavam;  

56. A de seu pai, o ladrão,  mil diabos a levavam. 

 

 

 S+D/17  Fontes (1979) 143-144  
 

N/NOTA: - Em Fontes (1979): Silvana  

                 – Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 117 

 

Versão recolhida no Canadá (Guadalupe, Ilha Graciosa, Açores. 

 

Recitado por Virgínia Melo, de 62 anos de idade, e por sua filha, Maria Santos, de 42 

anos de idade (20-6-78). 

 

1. Passeava D. Silvana pelo seu corredor acima; 

2. o seu pai a estava mirando  pelo miradouro que tinha. 

3. - Bem puderas vós, filha Silvana, comigo dormir um dia. 

4. E as penas do inferno,  meu pai, quem as passaria? 

5. - Ia ser eu, filha Silvana,  pel'um gosto que tenho na vida. 

6. - Pois deixai-m'ir à outra sala  vestir a outra camisinha, 

7. que esta que tenho não serve de seguir vossa companhia. 

8. - Acuda-me, minha mãe,  deitai-vos no meu lugar, 

9. que o meu pai é tão desumano,  comigo se quer namorar. 

10. - Filha que descobre pai,  que castigo não merecia? 

11. - E pai que comete filha,  que caminho levaria? 

12. - Fecha-o naquele cafre,  não o verá nem lua; 

13. comerá o pão dos ratos  e a carne crua, salgada; 

14. a água que há-de beber,  há-de ser fel derramada. 

15. Ao cabo d'ano e meio,  oh, Silvana, muito triste, desconsolada, 

16. perguntando pelas ruas  onde a sua mãe morava. 

17. - Ó minha querida mãe,  dá-me uma gotinha d'água, 

18. qu'eu já estou c'os bofes secos,  a alma desapartada, 

19. de comer a carne crua,  beber a água salgada. 

20. - Ó minha querida filha,  quem ta pudera dar, 

21. mas teu pai, el-rei, se o sabe, a mim me manda matar. 

22. Pedi vós a vosso pai, que ele vos a mandará dar. 

23. - Ó meu querido pai, dá-me uma gotinha d'água, 

24. que eu já estou c'os bofes secos,  co'a alma desapartada, 

25. de comer a carne crua,  beber a água salgada. 

26. - Vão dar água à pastorinha, que seu pai lha manda dar; 

27. esse que for mais ligeiro  será rei de Portugal. 

28. Pedro, por ser mais ligeiro,  a água fora buscar, 

29. mas quando a água era chegada,  a menina já era finada. 

30. - Eu estou cantando c'os anjos  como uma rosa pintada, 
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31. e o meu pai está no inferno  co'a sua alma danada. 

32. - Cobre-se as ruas de luto,  palácios de tafetá, 

33. já que a minha ventura não quis  que eu te chegasse a gozar. 

 

O pai ainda diz que disse mais esta p'a s'acabar de perder. 

 

 

 S+D/18 Fontes (1983a) 118-119  

 

N/NOTA: - Em Fontes (1983a): Silvana  

                  - Em  BRPTOM: Silvana, nr. 20. 

 

 Versão de Rosais, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

 Recitado por Mariana Lopes Soares, de 90 anos de idade. 28 de Julho de 1977. 

 

1. Passeava D. Silvana por um corredor acima 

2. com sua guitarra ao peito, tanto bem na retenia. 

3. Seu pai a 'tava mirando da cama donde dormia. 

4. - Bem podias tu, Silvana, fazer-me a cama um dia. 

5. O padre santo não assolve pecados de pai com filha. 

6. - Ah, mas ... * confissão eu por ti a faria. 

7. - E as penas do inferno, meu pai, quem nas passaria? 

8. - Pois eu as penas do inferno, por ti as passaria. 

9. - Deixe-m'ir à minha sala vestir um alva camisa, 

10. que eu esta que aqui tenho tal pecado não faria. 

11. Ó rica mãe da minh'alma, qu'há dos amores neste dia? 

12. O amor qu'um pai quiser, mas ele d'amores me cometia. 

13. - Deixa-me ver tu, Silvana, vestidos de cada dia; 

14. essa tua romaria pois eu por ti a faria. 

15. - S'eu sabia que tu, Silvana, que 'tavas tão corrompida, 

16. as penas do inferno por ti nã nas passaria. 

17. - E q'anto t'eu queria bem, D. Pedro da Eucaristia; 

18. eu era uma mulher honrada, não era mulher vadia. 

19. - Ai, maldição, cabra Silvana  o seu pai foi descobrir. 

20. - Maldição cubra o seu pai, que d'amores a cometia. 

21. Mandou-a fechar num quarto  sem o sol nem lua vire; 

22. dava-le o pão por onça  e dava-le a água por medida. 

23. Ó rico irmão da minh'alma, dá-me uma pinguinha d'água, 

24. qu'eu trago os bofes secos, apartados da minh'alma. 

25. - Não te posso dar água, que meu pai jurou pela ponta da espada. 

26. - Ó rica irmã da minh'alma, dá-me uma pinguinha d'água, 

27. qu'eu tenho os bofes secos, apartados da minh'alma, 

28. de comer a carne crua e beber a água salgada. 

29. - Eu não te posso dar água […………………..]  

30. que meu pai se o soubesse decerto a vida me tirava. 

31. - Ó rica mãe da minh'alma, dá-m'uma gotinha d'água. 

32. - Retira-te de diante de mim,  triste filha malfadada; 

33. há set'anos, vai para oito, qu'eu por ti vivo mal casada. 

34. - Ó rico pai da minh'alma, dá-me uma gotinha d'água, 
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35. qu'eu serei a vossa filha  mais a vossa namorada. 

36. - Corre, corre, cavaleiro,  vai buscar água à Silvana; 

37. o primeiro qu'aqui chegar  fica sendo rei coroado. 

38. - Silvana já está no céu  co'a sua alma encarnada 

39. e o pai já 'tá no inferno  co'a sua alma queimada. 

 

 

 S+D/19  Fontes (1983a) 119-120  

 

N/NOTA: - Em Fontes (1983a): Silvana 

                  -  Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 130 

 

Versão de Beira, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Recitado por Maria Augusta Barcelos, de 75 anos de idade. 22 de Julho de 1977. 

  

1. Um rei tinha três filhas,  todas três com'as flores belas; 

2. namorou-se da mais moça  por lhe chamarem Aldina. 

3. - Bem podias tu, Aldina,  tu ires ficar comigo 

4. […………….. ]  ao rosal d'Alexandria. 

5. - Minha mãe, nã quer saber, ao qu'o meu pai me disse hoje? 

6. Qu'eu fosse ficar com ele  ao rosal d'Alexandria. 

7. - Bem podias tu, Aldina,  emprestar-me os teus vestidos, 

8. qu'eu ia ficar com ele ao rosal d'Alexandria. 

9. - Anda cá tu, bela Aldina,  vem-t'aqui deitar comigo. 

10. - Eu não sou a bela Aldina,  mas sim a mãe que a teve. 

11. - Deixa estar tu, bela Aldina, que tu mo há-des pagar. 

12. Mandou-a logo fechar  numa torre às escuras; 

13. dava-le pão por ü'onça  e água por na medida. 

14. Ao cabo de sete i-anos  é qu'ele a mandou soltar. 

15. Caminhou por 'li abaixo  muito mais apaixonada. 

16. Chegou a uns rasgos azúis  aonde os seus caros manos 'tavam. 

17. - Ricos manos da minh'alma,  dá-me uma gotinha d'água, 

18. qu'a minh'alma já 'tá seca,  o meu coração se apaga, 

19. de comer a carne crua,  bober a água salgada, 

20. comer o pão bolarento  qu'o senhor pai me mandava. 

21. - Vai-te daí embora, Aldina, triste fêmea malfadada; 

22. nosso pai, se tal soubesse,  decerto a vida nos tirava. 

23. Caminhou por 'li abaixo  ainda mais apaixonada, 

24. Chegou a um rasgo branco  aonde as suas manas 'tavam. 

25. - Ricas manas da minh'alma, dai-me ua gotinha d'água, 

26. qu'a minh'alma já 'ta seca,  o meu coração se apaga, 

27. de comer a carne crua,  bober a água salgada, 

28. comer o pão bolarento  que o senhor pai me mandava. 

29. - Vai-te daí embora, Aldina, triste fêmea malfadada; 

30. nosso pai, se tal soubesse,  decerto a vida nos tirava. 

31. Caminhou por 'li abaixo  ainda mais apaixonada. 

32. Chegou a um rasgo preto  donde a sua cara mãe estava. 

33. - Ó rica mãe da minh'alma,  dai-me ua gotinha d'água, 

34. qu'a minha alma já 'tá seca,  o meu coração se apaga, 
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35. de comer a carne crua,  beber a água salgada, 

36. comer o pão bolarento  qu'o senhor pai me mandava. 

37. - Vai-te daí embora, Aldina, triste fêmea malfadada, 

38. que por causa de ti, Aldina, 'tou set'anos mal casada. 

39. Caminhou por 'li abaixo  ainda mais apaixonada. 

40. Chegou a uns rasgos vermelhos  aonde o seu caro pai estava. 

41. - Ó rico pai da minh'alma,  dai-me ua gotinha d'água, 

42. qu'a minh'alma já 'tá seca,  o meu coração se apaga, 

43. de comer a carne crua,  bober a água salgada, 

44. comer o pão bolarento  qu'o senhor pai me mandava. 

45. - Corre, moças, corre, moços, vai buscar a água à Aldina.  

46. Traz-la em caixas de prata  s'ela me faz a vontade. 

47. - Ó rico pai da minh'alma,  já nã quero a vossa água. 

48. A minh'alma 'tá no céu,  mia rosa encarnada; 

49. a vossa está no inferno,  que bem no tindes ganhado. 

 

 

 S+D/20 Fontes (1983a) 121-123  
 

N/NOTA: - Em Fontes (1983a): Silvana 

                  - Em BRPTOM: Silvana, nr. 22 

 

Versão de Caldeira de Santo Cristo, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Recitado por Maria Delfina Machado, de 46 anos de idade, 26 de Julho de 1977. 

 

1. Por onde eu passei a Silvana?  Por um corredor acima. 

2. Também tocava guitarra,  seu maior romance o fazia. 

3. Seu pai a estava mirando  da sala donde jazia. 

4. - Se a rainha já era morta,  Silvana, tu eras minha. 

5. - Não permita a Deus do céu,  nem a hóstia consagrada, 

6. de eu ser a sua filha, ser a sua namorada. 

7. Amor de filha com pai  vai já para as penas do inferno. 

8. - Deixa as penas do inferno, que eu por ti as passarei. 

9. - Deixe-me ir o senhor pai,  deixe-me ir ao meu quarto, 

10. vestir minha alva camisa,  meu vestido de cadaria. 

11. Sua mãe logo que a viu,  logo a viu demudada. 

12. - O que tindes, D. Silvana,  que vindes tão assustada? 

13. - Foi o traidor de meu pai,  que amores me cometia. 

14. - Emprestai-me o vosso vestido,  vestido de cadaria, 

15. que eu le quero aparecer  em termos de cortesia. 

16. Sua mãe quando lá chegou  o demónio já o tinha cegado. 

17. - Melhor me pareces tu, Silvana,  com vestidos de cadaria, 

18. do que tua mãe, rainha,  com quanto ouro havia. 

19. - Eu não sou D. Silvana,  sou a mãe que a trazia. 

20. - Maldição cubra tal filha  que tal pai o encobria. 

21. - Maldição cubra tal pai  que tal filha descobria. 

22. Ele mandou-a logo fechar  aonda nã dava sol nem lua 

23. e dali a sete i-anos  é que havera de sair. 

24. Mandou-le dar o pão pela onça  e a água fria por medida. 
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Quando de lá saiu, a primeira pessoa que encontrou foi a sua irmã. 

 

25. - Rica irmã da minha alma,  dá-me uma gotinha d'água, 

26. que eu tenho os meus bofes secos,  minh'alma desconsolada, 

27. de comer o pão bolarento,  de comer a carne crua, 

28. de bober a água salgada  que o senhor pai me mandava. 

29. - Rica irmã da minh'alma,  eu te posso dar a água; 

30. teu pai, rei, se o sabe, logo me manda matar. 

31. Eu espero da vossa mãe  que ela vos dá-he mandar dar. 

32. - Rica mãe da minh'alma,  dá-me uma gotinha d'água, 

33. que eu tenho os meus bofes secos,  minha alma desconsolada, 

34. de comer o pão bolarento,  de comer a carne crua, 

35. de bober a água salgada  que o senhor pai me mandava. 

36. - Rica filha da minh'alma  eu não te posso dar a água; 

37. teu pai, rei, se o sabe,  ogo me manda matar. 

38. Ide aos pés de vosso pai,  que ele vos há-de dar a água. 

39. Aos pés do pai ajoelhou, pôs as mãos. 

40. - Ó rico pai da minha alma,  aqui está a D. Silvana; 

41. era a sua filha,  era a sua namorada. 

42. Dai-me uma gotinha d'água, [……………………………..]  

43. que eu tenho os meus bofes secos,  minha alma desconsolada, 

44. de comer o pão bolarento,  de comer a carne crua, 

45. de bober a água salgada  que o senhor pai me mandava. 

46. Ele mandou logo chamar  os seus vassais todos. 

47. Pedro, por ser o mais veloz, tratou logo de caminhar. 

48. Pedro, quando chegou,  Silvana já era finada. 

49. Estava no céu cantando  com os anjinhos, numa rosa encarnada, 

50. e seu pai estava no inferno  com su'alma bem danada. 

 

 

 S+D/21 Fontes (1983a) 123-124  
 

N/NOTA: - Em Fontes (1983a): Silvana 

                 - Em BRPTOM: Silvana, nr. 23 

 

Versão de Fajã dos Cubres, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Recitado por Maria Augusta Borges, de 84 anos de idade., 26 de Julho de 1977. 

 

1. Ia a D. Silvana  pelo corredor acima 

2.  co'a sua viola ao peito,  que bem le retenia. 

3. Seu pai a estava mirando  na alcôfa onde dormia. 

4. - D. Silvana, podias ser  namorada um dia. 

5. - Não permita Deus do céu, nem a hóstia consagrada, 

6. qu'eu ser sua filha  e ser sua namorada. 

7. Ela virou logo para dentro  ond'a sua mãe estava. 

8. - Onde vens tu, Silvana,  que vens tão demudada? 

9. - Fui à alcôfa de meu pai,  que me quis namorar. 

10. - Dá-me cá um vestido  desses de cá um dia; 
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11. vou ter com teu pai  ond'ele te queria. 

12. - Ainda m'apareces, Silvana, Silvana desgraçada? 

13. - Eu não sou a Silvana,  qu'eu sou a mãe que a criou. 

14. Mandou-a fechar nua torre, nem o sol nem a lua via. 

15. A cabo de sete i-anos   é que a soltaria. 

16. Dava-le o pão bolorento,  dava-le a água salgada. 

17. De comer, la carne crua,  da moda mais repilhada. 

18. - Minhas criadas da minh'alma,  dá-me ua gotinha d'água; 

19. tenho os meus bofes secos  e minha alma desconsolada, 

20. de comer o pão bolorento,  de bober a água salgada, 

21. de comer a carne crua  que o meu pai me mandava. 

22. As criadas le disseram:  - Minha Silvana da minh'alma, 

23. vai ter com tua mãe, qu'ela ta há-de querer dar. 

24. - Rica mãe da minh'alma,  dá-me uma gotinha d'água, 

25. que tenho os meus bofes secos,  minha alma desconsolada, 

26. de comer o pão bolarento,  de bober a água salgada, 

27. de comer a carne crua,  que o meu pai me mandava. 

28. - Ó Silvana da minh'alma,  eu nã ta posso dar, 

29. que teu pai, o rei, se o sabe, me mandará matar. 

30. Vai ter com teu pai  qu'ele há-de ta querer dar. 

31. - Meu pai da minh'alma,  dá-me uma gotinha d'água; 

32. tenho os meus bofes secos,  minha alma desconsolada, 

33. de comer o pão bolorento,  beber a água salgada, 

34. comer a carne crua,  da mais repilhada. 

35. Seu pai a água  le quis dar. 

36. Pedro, por ser mais ligeiro,  mandou-a buscar. 

37. Quando Pedro cá chegou,  ela estava amortalhada, 

38. a cantar com os anjinhos  com uma rosa encarnada; 

39. seu pai estava no inferno  com sua alma condenada. 

 

 

 S+D/22 Fontes (1983a) 124  

 

N/NOTA: - Em Fontes (1983a): Silvana 

                  - Em BRPTOM: Silvana, nr. 24 

 

Versão de Norte Grande, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Cantado por José Jacinto de Sousa, de 60 anos de idade. 18 de Julho de 1977. 

 

1. Passeava D. Silvana pelo querredor acima. 

2. O pai a estava mirando  da cama d'aonde dormia. 

3. - Bem podias tu, Silvana,  e ser minha dama um dia. 

4. - E conselho de pai com filha,  quem por nós o perdoaria? 

5. - Calai-vos, filha, calai-vos,  deixai-vos dessa aporfia, 

6. pois que as penas do inferno eu por vós as passaria. 

7. - Deixa cá ver, minha filha, essa tu'alva camisa; 

8. quero ir a esse lugar aonde o pai te comedia. 

9. Maldição cubra tal pai,  com a filha cometia. 

10. - Maldição cubra tal filha,  com o pai descobriria. 
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11. Hás ir para aquele cárcere  sete i-anos e um dia 

12. e comer o pão bolarento  e bober água salgada 

13. e comer a carne crua, e daquela mais repilhada, 

14. e comer a carne crua, daquela mais repilhada. 

             ……………………….    …………………… 

 

 

 S+D/23 Cortes-Rodrigues (1987) 346-348 

 

N/NOTA: - Cortes-Rodrigues (1987) edita em 88 versos curtos. 

                  - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 63 

 

Versão da Ilha das Flores, Açores. 

 

D. SILVANA 

 

1. Lá vem a Dona Silvana  pelo corredor acima 

2. C'a viola d'oiro ao peito   que muito bem arretenia.  

3. E o ladrão do seu pai  com amores lhe cometia. 

4. - Dê-me, meu pai, uma chança   da melhor que lhe pareceria,  

5. Eu vestir melhor jóias   para que melhor lhe ficaria.  

6. Caminhou D. Silvana   ao caminho deitou a fugir,  

7. Encontrava sua mãe   lá em deserto retiro. 

8. - Onde vais, Dona Silvana,  tão esfigurada a fugir?  

9. - Venho fugida de meu pai  que com amores me cometia.  

10. - Volta atrás, Dona Silvana,  ao palácio onde vivias. 

11. Quando lá chegares  teu pai será decidido. 

12. Seu pai, de maldoso, [………….] 

13. Metia-a num cárcere escuro  onde não chegava a luz do dia;  

14. Dava-lhe o pão pela oncea [……………] 

15. E a água que ele lhe dava   era um fel derramado. 

16. A pobre da Dona Silvana    c'a muita sede que tinha,  

17. Chegava à varanda  onde sua irmana estava. 

18. - Ó querida irmana desta alma,   dai-me uma gotinha d'água,  

19. Que se me aparta a vida  e já se me arranca esta alma. 

20. - Querida irmana dest'alma,   bem vo-la quisera dar  

21. Mas el-rei se o sabe  logo me manda matar.  

22. Chega-te à outra varanda   onde nosso irmão está;  

23. Se tu água lhe pedires,   pode-te a mandar. 

24. - Querido irmano dest'alma,   dai-me uma gotinha d'água,  

25. Que se me aparta a vida  e já se me arranca est'alma.  

26. - Querida irmana dest'alma,  bem vo-la quisera dar,  

27. Mas el-rei se o sabe   logo me manda matar.  

28. Chega-te à outra varanda   onde nossa mãe está; 

29. Se tu água lhe pedires  pode-te a mandar. 

30. Ela chegava à varanda   onde sua mãe estava: 

31. - Ó querida mãe dest'alma,  dá-me uma gotinha d'água.  

32. - Querida filha dest'alma   bem vo-la quisera dar  

33. Mas el-rei se o sabe   logo me manda matar. 

34. Chega-te à outra varanda   onde teu pai está; 
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35. Se tu água lhe pedires  pode-te a mandar. 

36. Ela chegava à varanda   onde seu pai estava. 

37. - Ó querido pai dest'alma,  dai-me uma gotinha d'água  

38. Que se me aparta a vida   e se me arranca a alma, 

39. Que eu serei a sua esposa   mai-la sua namorada. 

40. Seu pai gritou em altas vozes: […………..] 

41. - Dai água à princesinha   que seu pai lha manda dar. 

42. Aquele que lha for levar  será rei de Portugal. 

43. Pedro por ser o mais ligeiro   é que lha fora levar. 

44. Quando Pedro lá chegou   minina era encarnada 

45. 'stava sete palmos d'altura […………….] 

46. Falando com os anjinhos   como uma rosa encarnada. 

 

 

 S+D/24 Ferré (1987) 77-78  
 

N/NOTA: - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 111 

 

Versão do Retaxo, c. de Castelo Branco, d. de Castelo Branco.  

 

Recitada por informante não identificada. Recolhida em Cebolais de Cima (c. de 

Castelo Branco) por Vanda Anastácio, Paula Coelho e José António Falcão, no dia 

18/2/1985. 

 

1. Indo D. Delgadinha pela sua escada acima 

2. a tocar numa guitarra do melhor que ela sabia,  

3. seu pai acordou do leito donde dormia. 

4. - O que tens tu, ó D. Delgadinha, o que tens tu, filha minha? 

5. Dormir contigo uma noite e brincar contigo um dia.  

6. - Dormir se dormaria, brincar se brincaria, 

7. mas as penas do Inferno qual de nós as penaria?  

8. - As penas do Inferno peno-as eu todos os dias. 

9. Ela foi-se a ter com a sua mãe, muito triste, apaixonada;  

10. foi-se a ter com a sua mãe, na cozinha alumiada. 

11. - O que tens tu, ó Delgadinha, o que tens tu, filha minha? 

12. - O maroto do meu pai que comigo brincar queria.  

13. - Tu irás para a minha cama e eu irei para a tua. 

 

'Pois ele à noite foi, pensava que era a filha e pediu-lhe um abraço e a mulher disse-

lhe: 

 

14. - Abraços toma-os lá, abraços vê-los aqui. 

15. - Cala-te, falsa triadora, que tão falsa me saíste, 

16. hei-de-te meter numa torre donde não vejas a luz do dia.  

17. O pão há-de ser por onça e a água por medida. 

18. Subiu a uma ventana, uma ventana mais alta; 

19. viu estar suas irmãs a coser nas almofadas. 

20. - O que vos peço, minhas manas, eu peço-vos por vossa alma,  

21. que me deis uma pinguinha, que me deis um jarro de água,  

22. tenho a minha boca seca, a Deus quero dar a alma. 
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23. - Água te dávamos, irmã, ó mana da nossa alma, 

24. mas o pai traz-nos ameaçadas pelo gume da espada, 

25. se água te damos, irmã, temos o pescoço cortado. 

26. Subiu a uma outra ventana, outra ventana mais alta, 

27. onde viu estar os seus irmãos a fazerem ouro em prata. 

28. - Eu vos peço, meus irmãos, eu peço-vos por vossa alma, 

29. que me deis uma pinguinha, que me deis um jarro d'água,  

30. tenho a minha boca seca, a Deus quero dar a alma. 

31. - Água te dávamos, irmã, ó mana da nossa alma, 

32. mas o pai traz-nos ameaçados pelo gume da espada, 

33. se água te damos, irmã, temos o pescoço cortado. 

34. Foi-se a ter com a sua mãe, muito triste, apaixonada. 

35. - O que lhe peço, ó minha mãe, é que me dê um jarro de água.  

36. - Vai-te embora, Delgadinha, Delgadinha desterrada, 

37. só pelo bem te quis, há sete anos que sou mal-casada.  

38. Subiu a outra ventana, outra ventana mais alta, 

39. onde viu estar o seu pai a jogar com os cavalheiros. 

40. - Que lhe peço, ó meu pai, que me dê um jarro de água, 

41. eu daqui para diante serei sua namorada. 

42. - Além, além, cavalheiros, à Delgadinha a dar água. 

43. O primeiro que lá chegar bom prémio lhe hei-dar,  

44. e o último que lá chegar hei-de o mandar matar. 

45. - Atrás, atrás, cavalheiro, Delgadinha não quer água.  

46. Por cima da Delgadinha está uma fonte doirada 

47. e a alma da Delgadinha está no céu plantada 

48. e a do pai da Delgadinha está no Inferno condenada. 

 

 

 S+D/25 Galhoz (1987) 385 [Custódio/Galhoz (1996) 39; 

Custódio/Galhoz/Cardigos (2006) 75]  

 

N/NOTA: Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 170 

 

Versão de  Valjudeu, f. de S. Sebastião de Loulé, c. de Loulé, d, de Faro.  

 

Informadora: Inácia Verónica, 80 e tal anos. Ano de recolha: anterior a 1959. Colectora: 

Maria Aliete Galhoz. [sem gravador] 

 

 (i-a, a-a) 

 

1. Vindo a Santa Silvana  do sê corredor um dia, 

2. Encontrou el-rê sê pai,  d'amores a cometia. 

3. - Bem podias tu, Silvana,  bem podias filha minha, 

4. Brincares comigo uma noite, dormires comigo um dia. 

5.  Silvana cumo entendida à sua mãe descobria. 

6. - Veste tu o mê vestido  qu' eu vesterei o teu, 

7. E deita-te na minha cama  qu'eu me deitarei na tua. 

8. Por essa noite adiante d'amores a cometia 

 

(mas era a mãe, e o pai foi lá imblicar com ela). 
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9. - Volta-te pra cá donzela,  volta-te pra cá donzila. 

10. - Como posso eu ser donzela,  como posso eu ser donzila, 

11. S'eu tive a D. Francisco  e também D. Maria 

12. E tive a D. Silvana,  espelho com que m' havia. 

13. O pai palaiço manda fazer prá Silvana mandar prender. 

14. - Mê irmão que bem me querias,  dá-me uma gotinha d'água 

15.  Ou por fome ou por sede se me parte esta minh' alma. 

16. - Minha irmã que bem me querias,  eu não te posso dar água,  

17. O el-rei do nosso pai a água nos traz fechada. 

18. - Meu pai que bem me queria,  dê-me uma gotinha d'água,  

19. Ou por fome ou por sede se me parte esta minh' alma. 

20. - Dês te salve logo a salvo  e te traga a mê mandado,  

21. Vai-me dar água à Silvana naquele jarro dourado. 

22. A água que era achegada,  Silvana qu' era acabada.  

23. -Digam a el-rei mê pai qu' eu não quero a sua água,  

24. Qu'à cabeceira da minha cama  correntes de água clara. 

25. E a alma do pai dela em fogo estava abrasada, 

26. Nossa Senhora pró ceu a levava e os anjos a mortalhavam. 

 

 

 S+D/26 Galhoz (1987) 386-387 [Custódio/Galhoz (1996) 40-41] 

 

N/NOTA: Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 171 

 

Versão de Valjudeu, c. de Loulé, d. de Faro.  

 

Informadora: Inácia Verónica, 92 anos. Ano de recolha: posterior a 1959. Colectora: 

Maria Aliete Galhoz. [gravado] 

 

SANTA SILVANA (i-a, a-a) 

 

1. Vindo a Santa Silvana  do seu corredor um dia, 

2. Encontrou el-rei seu pai,  d'amores a cometia. 

3. - Bem podias tu, Silvana,  bem podias, filha minha, 

4. Brincares comigo uma noite, dormires comigo um dia. 

5. - Se eu brincara, se eu brincaria,  se eu dormira, se eu dormiria, 

6. Mas as penas do anferno,  el-rei meu pai, por si quem nas passaria?  

7. Silvana como entendida à sua mãe descobria. 

 

      (E a mãe disse assim:) 

 

8. -Deita-te na minha cama que eu me deitarei na tua.  

9.  E por essa noite adiante  d'amores a cometia. 

 

      (A cometia o pai, cuidava que era a filha, era a mulher. E depois à mulher 

respondeu assim:) 

 

10. -Vira-te para cá, donzela, vira-te para cá, donzília. 
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      (E ela disse:) 

 

11. - Como posso ser donzela, como posso ser donzília? 

12. - Se aqui vier D. Francisco  mata-me a D. Maria, 

13. Mata-me a filha Silvana  que espelho como que me (a)via. 

14. E depois o pai que tal ouviu  palácios manda fazer 

15. .............................. para a Silvana mandar prender. 

16. Dava-lhe de comer por onças e água por medidas  

17. E peixinho bem salgado salgava-lhe mesmo a vida. 

 

      (E depois ela disse:) 

 

18. - Meu irmão que bem me querias,  dá-me uma gotinha d'água, 

19.  Ou por fome ou por sede se me parte esta minh'alma.  

20. -Minha irmã que bem me querias,  eu nam te posso dar água, 

21. Como é o desejo de nosso pai  que até a água nos traz fechada.  

 

     (E depois ele disse:) 

 

22. -Deus te salve, ó vassalo  que estais a meu mandado,  

23. Vai-me dar água à Silvana naquele jarro doirado. 

24. A água que era a chegar, a Silvana que era acabada.  

25. -Digam eles a meu pai que eu nam quero a sua água. 

26. Que à cabeceira da minha cama correntes de água clara. 

27. Era a alma da Silvana de anjos acompanhada 

28. E a alma do pai dela estava de fogo abrasada. 

 

 

 S+D/27 Galhoz (1987) 387-389  

N/NOTA: - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 173 

 

Versão de Sítio da Várzea da Ribeira, f. de Querença, c. de Loulé, d. de Faro. 

 

Informadora: Guiomar da Conceição, de 68 anos. Ano de recolha: 1955. Colector: M. 

Viegas Guerreiro. [sem gravador] 

 

D. SILVANA (i-a, a-a) 

 

1. Tando D. Silvana, no seu corredor, um dia,  

2. Vindo o seu pai da caça, d'amores 1'acometia,  

3. Dormir com ela uma noite  e brincar com ela um dia 

4. - Se dormissem, dormiria,  se brincassem, brincaria, 

5. Mais as penas do Inferno,  meu pai, quem nas passaria? 

6. - Deixa as penas do Inferno,  que eu com elas m'haveria. 

7. A D. Silvana, como esperta,  à sua mãe que diria, 

8. Que vinha o seu pai da caça  d'amores 1'acometia.  

9. - Deixa lá, filha Silvana, qu'isso remédio teria, 

10. Veste tu os meus vestidos, qu'eu os teus vestiria,  

11. Deita-te na minha cama  qu'eu na tua me deitaria, 
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       (De noite quando estava deitado com ela).  

 

12. - Cuidava, filha Silvana, que tu fosses mais fiel. 

13. - Três filhas qu'eu tenho, todas são de Berberia,  

14. Uma é conde de Lamanha  e outra é filha Maria 

15. E outra é filha Silvana que tal filha não teria. 

16. Deixa lá, filha Silvana,  que tu hás-me pagar, 

17. Que no bico daquela torre  vou-te mandar encerrar, 

18. Dar-te comer por onças  e água por um didal. 

19. Ó fim de sete anos,  subiu mais altas varandas 

20. Para ver quem passeava  viu estar a sua irmã 

21. Com pentes de ouro se penteava ........................ 

22. - Deus te salve, ó minha irmã, ó minha irmã da minh'alma, 

23. Ou por forme, ou por sede  ou pela hóstia consagrada 

24. Mande-me pelos seus criados  dar uma pinguinha d'água 

25.  P'ra me refrescar o coração  que me desaparta esta alma. 

26. - Vai-te daí, irmã minha,  cara de filha salgada, 

27. Porque não fazias tu  o que o nosso pai te mandava. 

28. Voltou-se para trás  muito triste amagoada, 

29. Subiu mais altas varandas  para ver quem passeava. 

30. Viu tá-lo o seu irmão, com violas douro tocava. 

31. - Deus te salve, ó meu irmão .............................. 

32. - Como queres tu, ermã minha,  ó minha ermã da minh'alma 

33. Que te vanha dar água, se o nosso pai té a água nos traz fechada 

34. E se ele soubesse,  té a vida m'ele tirava. 

35. Voltou para trás  muito triste amagoada. 

36. Subiu mais altas varandas  para ver quem passeava. 

37. Viu estar a sua mãe numa caminha entrevada. 

38. - Deus te salve, ó minha mãe ........................... 

39. - O ladrão do teu pai  té a água nos traz fechada 

40. E s'ele soubesse,  té a vida me tirava. 

41. Voltou para trás  muito triste amagoada. 

42. Viu tar o seu pai  com bolas d'ouro jogava. 

43. - Deus te salve, ó meu pai ........................... 

44.  Que eu d'hoje por diante serei sua namorada. 

45. - Ó criados, ó criados, venham cá ô meu mandado,  

46. Vanham dar água à Dalgadinha ...........................  

47. Não levem pelo pucro d'oiro e nem pelo de latão, 

48. Levem pelo de marafim  que refresca o coração. 

49. Esse que for mai adente  tem uma tança ganhada. 

50. E o que for mais atrás tem na forca preparada. 

 

(Eles todos dois foram ô mesmo tempo. Quando chegaram lá, já ela era morta com 

uma fonte d'água à cabeceira, mais clara que nem o leite). 

 
Nota: versos 23, 24, 25 e 26 são fórmula repetida na continuação do romance; repetem nos 

versos: 32, 39, 44. 
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 S+D/28 Galhoz (1987) 390-392  

 

N/NOTA: - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 175 

 

Versão do Sítio do Penedo dos Altos, f. de Querença, c. de Loulé, d. de Faro. 

 

Informadora:  Vitalina Costa Gonçalves, 58 anos. Ano de recolha: 1978. Colectora: 

Maria de Jesus de Sousa Silva Dias. 

 

 CONTO DE D. SILVANA (i-a, a-a) 

 

1. D. Silvana com seu pai se encontraria. 

2. - Deus te salve, ó minha filha,  ó minha filha Maria, 

3. Hás-de dormir comigo uma noite e brincar comigo um dia.  

4. Que te vais encontrar na mais alta senhoria. 

5. - Não dormirei consigo uma noite  nem brincarei consigo um dia, 

6. Cerrarei-me no meu quarto que nem sol nem lua via 

7. E com a trança do meu cabelo  mesmo eu me mataria. 

8. - Anda cá, perra malvada,  anda cá, perra judia, 

9. Metarei-te no convento  que nem sol nem lua via, 

10. Bebendo um copo de água salgada  e comendo uma onça de pão por dia. 

11.  D. Silvana encerrada no seu quarto metida na agonia, 

12. Sua mãe no quarto da filha se encontraria. 

13. - O que tens, ó minha filha, ........................... 

14. - Conta-me das tuas queixas que eu te contarei das minhas. 

15. - Deus sabe, ó minha mãe,  que me tire da agonia, 

16. Meu pai me pediu para dormir com ele uma noite e brincar com ele um dia, 

17.  Que depois chegava à mais alta senhoria. 

18. O metia-me no convento ........................ 

19. Bebendo um copo de água salgada  e comendo uma onça de pão por dia. 

20. - Vestirás os meus vestidos  que eu vestirei os teus, 

21. Usarás dos meus cabelos  que eu usarei dos teus, 

22. Dormirás na minha cama, dormirei na tua.  

23. Metarias-te no teu quarto  que nem sol nem lua via. 

24. -Tudo isso eu disse ao pai,  ele nada conseguia. 

25. D. Silvana subiu às altas varandas  só pra ver quem passeava, 

26. Viu estar sua mãe numa cama deitada. 

27. - Deus te salve, ó minha mãe,  ó minha mãe da minha alma, 

28. Mande dar pelos seus criados  uma pinguinha de água, 

29.  Que eu à fome e à sede aqui espereço minha alma, 

30. Comendo uma onça de pão por dia e um copo de água salgada. 

31. - Deus te salve, ó minha filha,  ó minha filha da minha alma, 

32. Como é que te posso dar água  se estou numa cama deitada. 

33. D. Silavana subiu às altas varandas para ver quem passeava 

34. Viu que seu irmão  com bolas de ouro jogava. 

35. - Deus te salve, ó meu irmão, ó irmão da minha alma, 

36. Manda dar pelos teus criados uma pinguinha de água, 

37. Que eu à fome mais à sede  aqui espereço minha alma, 

38. Comendo uma onça de pão por dia e um copo de água salgada. 

39. - Deus te salve, ó minha irmã,  ó minha irmã da minha alma, 
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40. ............................ não te posso dar água, 

41. Que o ladrão do nosso pai  a água nos traz fechada. 

42. D. Silvana subiu às altas varandas  para ver quem passeava, 

43. Viu estar sua irmã  com pentes de ouro se penteava. 

44. - Deus te salve, ó minha irmã,  ó minha irmã da minha alma, 

45. Manda dar pelos teus criados uma pinguinha de água, 

46. Que eu à foma mais à sede  aqui espereço minha alma, 

47. Comendo uma onça de pão por dia e um copo de água salgada. 

48. -Anda cá, perra malvada, anda cá, perra judia, 

49.  Porque não fazias o que teu pai te pedia, 

50. Hoje serias  da mais alta senhoria. 

51. D. Silvana subiu às altas varandas  só pra ver quem passeava, 

52. Viu estar o seu pai  com guitarras de ouro tocava. 

53. - Deus o salve, ó meu pai,  ó meu pai da minha alma. 

54. Mande dar pelos seus criados  uma pinguinha de água 

55.  Que eu à fome e à sede aqui espereço minha alma 

56. E amanhã a estas horas    já serei faltada, 

57. Comendo uma onça de pão por dia e um copo de água salgada. 

58. - Altos, altos meus criados  aqui estão os meus mandados, 

59. Subam acima aos meus sobrados vánham dar água à Dalgadinha. 

60. Não dêem pelo copo de cobre  dêem pelo de marfim. 

61. Não podemos dar água, a Silvana  já é faltada 

62. Tinha uma fonte aos pés  outra à cabeceira, 

63. Nossa Senhora a amortalhava e os anjos a acompanhavam. 

 

 

 S+D/29 Galhoz (1987) 394-395  

 

N/NOTA: - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 177 

 

Versão de  Odeleite, c. de Castro Marim, d. de Faro.  

 

Colector: Luís Filipe Lindley Cintra. [sem gravador] 

 

D. SILVANA (i-a, a-a) 

 

1. Foi Silvana a passear e por um corredor vinha, 

2. Seu pai que bem a mirava  por um mirante que tinha. 

3. - Bem podias tu, Silvana,  bem podias, filha minha, 

4. Dormires comigo uma noite, brincares comigo um dia. 

5. - Eu sim brincara, ó meu pai, ó meu pai, sim brincaria, 

6. Mas as penas do Inferno,  meu pai quem as passaria? 

7. - Passavas tu, ó Silvana,  que eu também as passaria, 

8. Passavas tu, filha minha,  que o teu pai te salvaria. 

9. - Ó mãe tenho-lhe a contar a deshonra que o pai me deu, 

10. A sua filha tão querida  o meu pai comprometeu. 

11. - Filha veste o meu vestido  que eu o teu vestirei 

12. E deita-te na minha cama  que eu na tua me deitarei. 

13. Eu não sou D. Silvana,  nem sou já D. Maria, 

14. Sou a mãe daquela infanta  que você perseguia. 
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15. - Acima, Silvana, acima,  acima, perra judia, 

16. Hei-de meter-te num degredo  sete anos e mais um dia, 

17. Não te hei-de dar de comer  senão ossos de pescada 

18. E não te hei-de dar de beber senão uma onça d'água. 

19. Acabou o seu degredo  logo ao fim de sete anos, 

20. Assomou a uma janela,  viu estar os seus três manos, 

21. - Deus vos salve, ó meus manos,  deiem-me já um copo de água 

22. Que a sede e a fome é tanta que me está partindo a alma: 

23. Respondeu o mais velhinho: ah quem fosse caçador, 

24. Mesmo daqui te matava  que encheste todos de dor. 

25. Respondeu o da metade:  à mesma hora eu te ajudava, 

26. Por causa tua, Silvana,  está nossa mãe desgraçada. 

27. Respondeu o mais novinho,  cheio de pena e de mágoa: 

28. - Ó quem fosse passarinho  que no bico ta levava. 

29. Foi-se dali a Silvana, muito triste e magoada, 

30. Viu estar sua rica mana  que seu cabelo penteava, 

31. Na mão tinha um pente d'ouro  e com brio se alisava. 

32. Fez que não via a irmã,  pois nem para ela olhava. 

33. - Já aí estás, ó Silvana,  já aí estás, perra judia, 

34. Bem podias tu ter feito  o que o nosso pai te dizia.  

35. Foi-se dali a Silvana, muito triste e magoada, 

36. Viu estar sua mãe querida numa caminha deitada. 

37. - Ah, Silvana, ah, filha minha,  ah, filhinha desgraçada, 

38. Há sete anos que eu estou  nesta caminha deitada, 

39. O traidor do teu pai  a água me traz fechada 

40. E por tua causa, Silvana,  sete anos mal casada. 

41. Foi-se dali a Silvana, muito triste e magoada, 

42. Viu estar o seu pai rei arrumado à sua espada,  

43. Com balas d'ouro na mão  com que ela brincava. 

44. - Salve-o Deus, meu pai rei, ó pai de dentro d'esta alma, 

45. Desta filha tenha pena  e dê-me já um vaso d'água, 

46. Que a fome e a sede é tanta  que me está partindo a alma. 

47. - Sim te dou água, Silvana,  sim te dou, filha adorada, 

48. Tens que me dizer primeiro  se inda estás pela palavra. 

49. - Ainda estou pela palavra,  mande-me já buscar água., 

50. Que a fome e a sede é tanta  que me está partindo a alma. 

51. -Vão todos os meus criados  a buscar água à Silvana, 

52. Tragam-lhe um copo de ouro e vão-lha levar à cama. 

53. - Eu não quero da sua água  e nem tão pouco do seu pão, 

54. Tenho uma fonte no céu  que me rega o coração. 

 

 

 S+D/30 Ana Martins/Ferré (1988) 80 
 

N/NOTA: - Em Ana Martins/Ferré (1988): SILVANA ( + DELGADINHA). 

                  - Em BRPTOM: Silvana, nr. 1 

 

Versão de Santa Vitória, c. de Beja, d. de Beja.  

 

Recitada por Lucília Antónia das Dores, 76 anos. Recolhida por Maria Luísa Nunes 
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Ribeiro e Maria de Fátima Sousa Prazeres em 1981. 

 

1. - Bem podias tu, Silvana, bem podias, filha minha,  

2. dormir comigo uma noite, brincares comigo um dia. 

3. - Ó meu pai, se eu dormiria, ó meu pai, se eu brincaria,  

4. mas as penas do inferno, meu pai, quem as pagaria? 

5. - Deixa as penas do inferno, que eu com elas me haveria.  

6. Silvana, como era santa, à sua mãe descobria. 

7. Deita-te na minha cama, que eu na tua me deitaria.  

8. Era meia noite dada, o rei à porta batia: 

9. - Abra-me a porta, Silvana, abra a porta, ó filha minha. 

10. - Como posso ser Silvana, se sou a D. Maria?  

11. Sou a mãe de D. José e também de D. Maria, 

12. e também de D. Silvana que era a que vós queria.  

13. - Deixa esta tirana ingrata, deixa vir a madrugada, 

14. que te hei-de mandar entaipar com sentença de ano e dia, 

15. e dar-te de comer por conto e de beber por medida, 

16. e vou dar-te peixe salgado, salgar-te-ei a própria vida. 

            (…)                     (…) 

17. - Ó meu pai, já quero, já quero, já quero o que vós queria, 

18. dormir consigo uma noite e brincar consigo um dia.  

19. - Alto aí, meus criados, venham cá a meu mandado, 

20. trazer água à Silvana naquele jarro dourado.  

21. Quando a água lá chegou, já Silvana era faltada, 

22. já a alma da Silvana de anjos estava acompanhada 

23. e a alma do seu pai no inferno era queimada. 

 

 

 S+D/31 Ana Martins/Ferré (1988) 81-82  

 

N/NOTA: - Em Ana Martins/Ferré (1988): SILVANA ( + DELGADINHA). 

                  - Em BRPTOM: Silvana, nr. 2 

 

Versão de Ervidel, c. de Aljustrel, d. de Beja. 

 

Recitada por Maria Godinho Costa, 65 anos. Recolhida por Maria Luisa Nunes Ribeiro 

e Maria de Fátima Sousa Prazeres em 1981. 

 

1. Estando D. Silvana na sua sala assentada, 

2. seu pente de oiro fino na mão, seu cabelo penteava. 

3. Seu pai vinha de dentro, em amores lhe falava. 

4. - Bem podias tu, Silvana, bem podias, filha minha,  

5. dormires comigo uma noite, brincares comigo um dia. 

6. - As penas do inferno, meu pai, quem as passaria? 

7. - Passava-as eu minha filha, um ano, dia a dia. 

8. Sua mãe vinha de fora, estas palavras ouvia. 

9. - Que é lá isso, minha filha, que é lá isso, filha minha? 

10. - O ladrão do nosso pai em amores me falaria. 

11. -  Deita-te na minha cama, que eu me deitarei na tua, 

12. que o teu pai, quando vier, sairá logo para a rua. 
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13. - Alto, alto, meus criados, vão todos ao meu mandado, 

14. vão levar a Silvana para o maior empedreirado,  

15. dêem-lhe comer por onças, dêem-lhe água por medida, 

16. dêem-lhe comer bem salgado para lhe salgar a própria vida.  

17. Foi subir uma ventana, uma ventana mais alta, 

18. viu a sua rica mana na sua sala assentada. 

19. - Minha mana, se bem me queres, dá-me uma gotinha de água, 

20. que eu trago cores comigo que pareço desenterrada. 

21. - Minha mana, minha mana, minha mana desgraçada,  

22. o ladrão do nosso pai a água nos traz fechada. 

23. Foi subir outra ventana, outra ventana mais alta,  

24. viu a sua rica mãe numa sala assentada. 

25. - Minha rica mãe, se me queres bem, dá-me uma gotinha de água,  

26. que eu trago cores comigo, parece que fui desenterrada. 

27. - Minha filha, minha filha, minha filha desgraçada,  

28. o ladrão do teu pai a água nos traz fechada. 

29. Foi subir outra ventana, outra ventana mais alta, 

30. viu o ladrão do seu pai no seu jardim assentado. 

31. - Meu pai, se bem me quer, dê-me uma gotinha de água, 

32. amanhã, por estas horas, serei sua namorada. 

33. - Alto, alto, meus criados, vão todos a meu mandado,  

34. vão tirar a Silvana do maior empedreirado. 

35. A senhora que isto ouvia, logo para trás caía, 

36. já o ladrão do seu pai em chamas de fogo ardia. 

 

 

 S+D/32 Anastácio (1988) 73-74  

 

N/NOTA: - Em Anastácio (1988): Delgadinha 

                  - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 16 

 

Versão de Alcoutim, c. de Alcoutim, d. de Faro. 

 

Recitada por Ana Custódia, 88 anos. Recolhida por Maria Leonor Mestre, no dia 

30/6/81. 

 

1. 'Tando a dona Silvana no seu quarto recolhida,  

2. vindo vir seu pai da caça, d'amores le cometia. 

3. - Bem podias tu, Silvana, brincar com teu pai um dia. 

4. - Ó meu pai, eu sim, brincava, ó meu pai, sim, brincaria, 

5. pelas penas do Inferno, ó meu pai, quem passaria?  

6. - Passarias tu, Silvana, e eu também passaria. 

7. Veio a sua mãe da missa, Silvana logo a contar.  

8. - Deixa lá, ó minha filha, qu'isso remédio teria. 

9. Veste tu os meus vestidos, que eu cá os teus vestiria. 

10. Deitas-te na minha cama que na tua me eu deitaria 

11. Lá por essa noite afora, os gritos que ali havia. 

12. - Isto não é a Silvana, nem tão pouco dona Maria. 

13. Mandou fazer uma torre, das mais altas que ele havia,  

14. para meter a Silvana, sete anos e um dia. 
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15. O comer era por onças e a água era por medida.   

16. E meio arrátel de toucinho por dia. 

 

       Não lhe dava água. 

 

17. 'Tando a dona Silvana assomando-se à sua muralha,  

18. viu 'tar os seus manos jogando uma baralhada. 

19. - Deus os salve, ó meus manos, manos de toda a minha alma.  

20. Mandem-me pelos seus criados dar uma pinguinha d'água. 

21. - Não podemos dar água, mana [………………….]  

22. que o nosso pai é tão traidor que a água nos traz fechada. 

23. Assomou-se à sua varanda viu 'tar o seu pai rei, 

24. Com um pente d'ouro na mão com que se ele penteava. 

25. - Deus o salve, ó meu pai rei, ó pai de toda a minha alma.  

26. Mande pelos seus criados dar uma pinguinha de água 

27. que eu já de hoje em para diante hei-de ser a sua amada.  

28. - Corram cá, ó meus criados, a dar água à Silvana. 

29. Não lhe dêem por copo de barro, nem por copo de latão,  

30. Dêem-lhe por um de cristal, que regue o seu coração. 

 

Logo chegaram ao pé dela. Já 'tava amortalhada com uma fonte d'água à 

cabeceira. Era uma Santa. 

 

 

 S+D/33 Anastácio (1988) 74-76 

 

N/NOTA: - Em Anastácio (1988): Delgadinha 

                  - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 17 

 

Versão de Palmeira, c. de Alcoutim, d. de Faro. 

 

Recitada por Custódia Isabel, 70 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré no 

dia 15/8/84. 

 

1. Bem passeava a Silvana por um mirante que tinha,  

2. o seu pai bem a mirava, por um mirante que tinha. 

3. - Bem podias tu, Silvana, bem podias, filha minha,  

4. bem podias tu, Silvana, com teu pai brincar um dia. 

5. - E as penas do inferno, meu pai, quem as passaria?  

6. - Passava-las tu mais eu, filha, ninguém o sabia. 

7. - E as penas do Algarve, meu pai, quem as passaria?  

8. - Passava-las tu mais eu, filha, ninguém o sabia. 

 

      A mãe disse-lhe: 

 

9. - Deita-te na minha cama que eu me deitarei na tua.  

10. Esta não é a Silvana, tão pouco a filha Maria,  

11. é a mãe daquela rosa que você a pretendia. 

12. Mandou fazer uma torre [……………….]  

13. para meter a Silvana sete anos e um dia. 
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14. O comer era salgado e a água nunca a bebia. 

15. Ao fim dos sete anos, a Silvana aparecia, 

16. torna a Silvana a aparecer numa ventana mais alta, 

17. viu tar os seus ricos manos numa baralha jogando à carta.  

18. - Salve Deus, meus manos, ricos manos da minha alma, 

19. pelo que devem a Deus dêem-me uma pinga d'água.  

20. - Sim, darei água à Silvana, à Silvana darei água, 

21. o nosso pai nos jurou pela cruz da sua espada, 

22. aquele que desse água à Silvana havia de ser degolado. 

23. Volta a Silvana p'ra dentro, mais triste que amagoada.  

24. Torna a Silvana a aparecer noutra ventana mais alta, 

25. viu tar las suas ricas manas cosendo numa almofada. 

26. - Salve-os Deus, minhas manas, ricas manas da minha alma, 

27. pelo que devem a Deus dêem-me uma pinga d'água.  

28. - Sim, darei água à Silvana, à Silvana darei água, 

29. o nosso pai nos jurou pela cruz da sua espada, 

30. que o que desse água à Silvana havia de ser degolado. 

31. Torna a Silvana p'ra dentro, mais triste qu'amagoada.  

32. Torna a Silvana a aparecer noutra ventana mais alta, 

33. viu tar la sua rica mãe recostada a uma escada. 

34. - Salve-os Deus, minha mãe, ó rica mãe da minha alma, 

35. pelo que deve a Deus deia-me uma pinga d'água. 

36. - De sal e fel e vinagre que morras de arrebentada! 

37. Por causa de ti, Silvana, sete anos mal casada. 

38. Volta a Silvana p'ra dentro, mais triste que amagoada, 

39. viu 'tar lo seu rico pai recostado à sua espada. 

40. - Salve-os Deus, meu pai, rico pai da minha alma, 

41. pelo que deve a Deus, deia-me uma pinga d'água.  

42. - Sim, darei água à Silvana, à Silvana darei água, 

43. mas é se me dás a certeza s'inda 'tás pela palavra. 

44. - Pela palavra 'tarei [……………………….] 

 

      O pai mandou os criados e quando chegaram ela já estava morta. 

 

45. À cabeceira de Silvana, uma fonte se abriu,  

46. à cabeceira do pai um fogo se acendeu. 

47. A Silvana foi p'r'ò céu e o pai foi p'r'ò inferno. 

 

 

 S+D/34 Anastácio (1988) 77  

 

N/NOTA: - Em Anastácio (1988): Delgadinha 

                  - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 19 

 

Versão de Malfrade, c. de Alcoutim, d. de Faro. 

 

Recitada por informante não identificada. Recolhida por Maria Leonor Mestre, no dia 

6/6/81. 

 

1. Silvana por um corredor arriba grandes romances fazia.  
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2. Sua mãe bem na ouvia na calha donde assistia. 

3. - Pois que é isso cá, Silvana, pois que é isso, filha minha?  

4. - É o traste do meu pai, d'amores m'aprometia. 

5. - Cala-te, filha Silvana, qu'isso não há-de ser nada.  

6. Veste-te do meu traje que eu no teu me vestirei, 

7. deita-te na minha cama que eu na tua me deitarei.  

8. - Cala-te, filha Silvana, filha maldiçoada, 

9. que eu hei-de te enterrar numa torre, sete anos e um dia.  

10. Não te hei-de dar a comer senão sardinha salgada, 

11. e não te hei-de dar a beber senão água de pescada. 

12. - Ó meus irmãos da minha alma, dêem-me uma pinguinha d'água 

13. qu'a minha alma se m'arranca, meu coração se m'apaga. 

14. - Ó meu pai da minha alma, dê-me uma pinguinha d'água 

15. qu'a minha alma se m'arranca, meu coração se m'apaga.  

16. - E servos, arriba, arriba, ir levar água à Silvana. 

17. Leve-le um jarro d'ouro, outro uma jarra de prata.  

18. O primeiro que lá chegar, uma prenda l'hei-de dar; 

19. O derradeiro que lá chegar, o pescoço le mando cortar.  

20. A água que era chegada Silvana que era finada. 

21. Quatro mil anjos à roda acompanhando a sua alma. 

 

 

 S+D/35 Anastácio (1988) 80-81  

 

N/NOTA: - Em Anastácio (1988): Delgadinha 

                  - Em BRPTOM: Delgadinha nr. 22. 

 

Versão de Vale do Pereiro, c. de Castro Marim, d. de Faro. 

 

Cantada por Encarnação Maria, 69 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré 

no dia 15/8/84. 

 

1. - Bem passeava a Silvana, num corredor que ela tinha.  

2. O seu pai bem na mirava por um mirante que tinha. 

3. - Bem podias tu, Silvana, com teu pai brincar um dia. 

4. - As penas do Pregatório, meu pai, quem nas passaria? 

5. - Passava-las tu, Silvana, sete anos e um dia. 

6. Doze horas eram dadas, pai da filha pertendia. 

7. Foi dar à sua cama, donde sua mãe dormia. 

8. - Esta não é a Silvana, tão pouco dona Maria, 

9. é a mãe daquela flor que você a pertendia. 

10. Mandou fazer uma torre, da mais alta maioria, 

11. para meter a Silvana, sete anos e um dia. 

12. O comer era por onças e a água não a bebia; 

13. o comer era salgado, que sede não passaria! 

14. Volta a Silvana p'ra trás, mai triste que amagoada, 

15. vi tar a sua querida mãe, cosendo uma almofada. 

16. - Deus a salve, ó minha mãe, ó minha mãe da minha alma, 

17. só lhe peço por favor, que me dê um vaso d'água.  

18. - Eu darei água à Silvana, à Silvana darei água, 
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19. mas o vosso pai jurou, jurou à cruz da espada,  

20. quem desse água à Silvana que seria degolada. 

21. - Volta a Silvana p'ra trás, mai triste que amagoada,  

22. viu tar a sua rica mana, encostada à nobre espada. 

23. - Deus te salve, ó minha mana, minha mana da minha alma, 

24. só te peço pelo favor que me dês um vaso de água. 

25. - Eu sim dou água à Silvana, mas à Silvana darei água, 

26. mas o nosso pai jurou, jurou à cruz da espada, 

27. quem desse água à Silvana que seria degolada. 

28. Volta a Silvana p'ra trás, mais triste que amagoada, 

29. vi tar o seu rico mano, encostado à nobre espada. 

30. - Deus te salve, ó meu mano, ó meu mano da minha alma, 

31. só te peço por favor que me dês um vaso d'água. 

32. - Eu darei água à Silvana, à Silvana darei água, 

33. mas o nosso pai jurou, jurou à cruz da espada,  

34. quem desse água à Silvana, que seria degolada. 

35. Volta a Silvana p'ra trás, muito triste amagoada, 

36. vi tar o seu rico pai encostado à nobre espada. 

37. - Deus o salve, ó meu pai, ó meu pai da minha alma,  

38. só te peço por favor que me dê um vaso d'água. 

39. - Eu dari água à Silvana, à Silvana dari água, 

40. eu dari água à Silvana, se tu fosses minha amada. 

41. - Eu seria a sua amada, sua amada eu, sim, seria,  

42. as penas do Pregatório, meu pai, quem nas passaria? 

43. - Passaste-las tu, Silvana, sete anos e um dia. 

44. Venham cá, ó meus criados, a trazer água à Silvana. 

45. O primeiro que aqui chegar, uma prenda le darei. 

46. o que à última chegar, eu o degolarei. 

47. A água que chegou e a Silvana que morreu. 

48. A Silvana foi p'r'ó céu, no melhor que ela merecia.  

49. o seu pai foi p'r'ó inferno, no maior fogo que havia. 

 
Variantes da versão recolhida por Maria Leonor Mestre em 13/5/81: 2b. por um; omite 6.; 14b. 

mais triste que; 15a. pedi à sua; 16a. Perdoe-me; omite 18., 19. e 20; 22b. a coser numa 

almofada; 37a. Deus te salve; 38a. só te peço; 38b. que me dês; 40b. omite tu; omite 43.; 44a. 

corram cá. 

 

 

 S+D/36 Anastácio (1988) 81-83  

 

N/NOTA: - Em Anastácio (1988): Delgadinha 

                  - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 23 

 

Versão de Tafe, c. de Tavira, d. de Faro.  

 

Recitada por Maria Custódia, 80 anos. Recolhida por Vanda Anastácio e Pere Ferré no 

dia 11/8/83. 

 

1. 'Tando a dona Silvana no seu corredor um dia, 

2. vinha o seu pai das caçadas d'amores a convertia. 

3. - Bem podias tu, Silvana, bem podias, filha minha,  
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4. seres minha namorada [………………………..]  

5. drumires comigo uma noite, folgares comigo um dia. 

6. - Eu drumir, que sim, drumiria, folgar, que sim, folgaria, 

7. ma las penas do inferno, meu pai, quem as passaria? 

8. - Deixa as penas do inferno que eu passo uma por dia. 

9. - Se a minha mãe por í vier, se le eu não for a contar,  

10. a manga do meu vestido que eu não na chegue a talhar. 

 

       Disse a mãe: 

 

11. - Viste tu os meus vestidos, oh! que eu os teus vestirei 

12. e deita-te na minha cama que eu na tua me deitarei. 

13. Sendo ele pela manhã e sendo ele quai de dia: 

14. - Acima Silvana, acima, já não tem-la donzelia. 

15. - Como hei-de eu tê-la donzelia, se eu sou mãe de quatro filhos:   

16. um é a Silvana e outra é a filha Maria 

17. e outro é Porto da Alemanha e outro está na Berberia. 

18. - Que é dela a dona Silvana? […………………….]  

19. Quero metê-la num degredo sete anos e um dia, 

20. eu não l'hei-de dar comer senão meia onça de pão 

21. e não l'hei-de dar de beber senão meio quartilho d'água. 

22. Foi-se dali a Silvana, muito triste amagoada, 

23. 'somou a urna alta ventana, só p'ra ver quem passeava.  

24. Oh! vi 'tá-la sua mana muito lisa penteada! 

25. - Deus te salve, ó minha mana, ó minha mana da minha alma, 

26. eu pel'amor de Deus te peço que me dês um jarro d'água. 

27. É de fome e é de sede e a Deus entrego a minha alma. 

28. - Ó minha mana Silvana e acima perna judia, 

29. p'ra que não fazias tu o qu'o nosso pai dizia? 

30. Foi-se dali a Silvana, muito triste amagoada, 

31. 'somou a outra alta ventana só p'ra ver quem passeava, 

32. oh! vi 'tarem os seus manos com cartas d'oiro jogavam. 

33. - Deus o salve, ó meus manos, ó meus manos da minha alma, 

34. eu pel'amor de Deus le peço que me dêem um jarro d'água. 

35. É de fome e é de sede e a Deus entrego a minha alma. 

 

      Respondeu o mais velho: 

 

36. - Ó minha mana Silvana, minha mana da minha alma,  

37. se eu fosse caçador mesmo daqui te tirava. 

 

      Respondeu o mais mocinho: 

 

38. - Ai, quem fosse passarinho, quem no biquinho t'alevava!  

39. Foi-se dali a Silvana, muito triste amagoada, 

40. 'somou outra alta ventana, só p'ra ver quem passeava. 

41. Oh! vi 'tá-la sua mãe, numa caminha entrevada. 

42. - Deus a salve, ó minha mãe, ó minha mãe da minha alma, 

43. eu pel'amor de Deus le peço que me dêem um jarro d'água,  

44. é de fome e é de sede a Deus entrego a minha alma. 
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45. - Ó minha filha Silvana, minha filha da minha alma,  

46. que o corno do vosso pai até a água me está fechada. 

47. Foi-se dali a Silvana, muito triste amagoada, 

48. 'somou outra alta ventana, só p'ra ver quem passeava. 

49. Oh! vi 'tar o seu pai numa mesa jogando à carta,  

50. [………………………] com cartas d'oiro jogava. 

51. - Deus o salve, ó meu pai, e ó meu pai da minha alma,  

52. eu pel'amor de Deus le peço que me dê um jarro d'água. 

53. É de fome e é de sede e a Deus entrego a minha alma  

54. e amanhã pelo meio dia já sou sua namorada. 

55. - Altos, altos, meus criados, vaiam dar água à Silvana. 

56. Não le dêem por um púcaro de lata, nem por um púcaro de latão, 

57. dêem-lhe por um púcaro d'oiro que le regue o coração.  

58. O primeiro que lá chegar, urna quinta l'hei-de deixar 

59. e o outro qu'atrás vier, hei-de mandá-lo matar.  

60. A água que era chegada e a Silvana esfalecida, 

61. Nossa Senhora amortalhando e os anjos acompanhando. 

62. - Eu não me faz falta a su água nem o sabor do seu pão, 

63. tenho uma fonte no céu que me rega o coração. 

64. - Ó minha filha Silvana, minha filha da minha alma, 

65. qu'a tu alma tá no céu e a minha tá desgraçada! 

 

Variantes da versão recolhida por Maria Leonor Mestre em 30/5/81: 4a. omite de; 

omite 17 a 21; omite 50b. 

 

 

 S+D/37 Cruz (1995) 208-209 

 

N/NOTA: - Em Cruz (1995): Silvana +Delgadinha 

                  - Em BRPTOM: Silvana, nr. 9 

 

Versão de Martianas, freg. de Orca, c. do Fundão, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Maria de Jesus Pereira, 76 anos, no dia 23/7/1989. 

 

 

1. - Bem podias tu Silvania, bem podias, minha filha,  

2. Dromires c'migo 'ma noite, brincares c'migo um dia. 

3. - Cal-s'aí, ó mê pai, tudo isso l'eu faria, 

4. Mas as penas do inferno, qual de nós p'a lá iria? 

5. - Bem podias tu, Silvana, bem podias, minha filha,  

6. Dromires c'migo 'ma noite, brincares c'migo um dia. 

7. - Cal-s'aí, ó mê pai, tudo isso l'eu faria, 

8. Mas as penas do inferno, qual de nós p'a lá iria?  

9. Ela s'arretirou a chorar sua agonia. 

10. - Que tens tu, ó minha filha, tão triste a chorar? 

11. - Meu pai pediu-me p'r um braço, à cama me quis levar.  

12. - Cala-t'aí, minha filha, tudo isso l'eu faria, 

13. Tu durmes na minha cama, eu na tua durmeria. 

14. - Vira-te, p'ra mim donzela, vira-te p'ra mim donzília, 
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15. Conhecerei a donzela, conhecerei a donzília, 

16. Tenho um filho Manuel, tenho outra qu'é Maria, 

17. Tenho outra qu'é Silvania, filha a quem eu mais queria.   

18. - Mandei-a fechar numa torre, sete anos e mais um dia, 

19. Ia-lhe dar o pão por onça e a água por medidas.  

20. Ao fim dos sete anos ……………………………….. 

21. Ela desceu a 'ma vintana, a outra vintana mais baixa,  

22. Onde estava o seu irmão a pegar numa enxada. 

23. - Ó irmão do meu coração, ó irmão da minha alma,  

24. Dá-m'uma candeia acesa e também um jarro d'água. 

25. - Ó irmã do meu coração, ó irmã tão desgraçada,  

26. O pai nos fez jura, lá no canto da esperada: 

27. «Quem der água à Silvana co'a espada é traçada». 

28. Ela desceu a outra vintana, a outra vintana mais baixa, 

29. Onde estava a sua irmã a bordar numa almofada.  

30. - Ó irmã do coração, ó irmã da minha alma, 

31. Dá-m'uma candeia acesa e também um jarro d'água.  

32. - Ó irmã da minha alma, ó irmã tão desgraçada, 

33. Ele o pai nos fez a jura, lá no campo da estrada:  

34. «Quem der água à Silvana co'a espada é traçada». 

35. Ela desceu a 'ma vintana, a outra vintana mais baixa,  

36. Onde estava a sua mãe a contar ouro e prata. 

37. - Ó mãe do meu coração, ó mãe da minha alma, 

38. Mande-m'uma candeia acesa e também um jarro d'água. 

39. - Vai-te daí, perra moura, perra moura encantada,  

40. Há sete anos, vai em oito, qu'é por ti sou malcasada. 

41. Ela desceu a 'ma vintana, a outra vintana mais baixa,  

42. Onde estava o sê pai a dar ordens às criados. 

43. - Façam altos, meus criados, façam altos à pancada,  

44. Quem der água à Silvânia, 'ma Silvânia tem ganhada. 

45. - A Silvânia não tem sede, a Silvânia não quer água,  

46. Ó pé dela 'stava correndo um rio dela clara, 

47. -'Stão os anjos p'rà levar, a Virgem a acompanhá-la. 

 

 

 S+D/38 Sancho/Lameira/Jerónimo (1996) 127  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos. 

                  - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 270. 

 

Versão de  Aferce, c. de Monchique, d. de Faro. 

 

Júlia dos Reis, 72 anos. 1996 

 

1. Estando a Santa Silvânia no seu quarto corredor; 

2. No seu corredore tinha … Também tocava viola 

3. Também tocava viola, também romances dizia...  

4. Chegou-lhe o seu pai ao pé: - Brincavas comigo um dia? 

5. Brincavas comigo um dia, dormias comigo uma noite?  

6. - Eu brincar, se brincaria... E eu dormir, se dormiria... 
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7. - O que tens tu, ó Silvânia? O que tens, ó filha minha?  

8. 'Tás tão triste apaixonada, 'tás tão triste agoniada? 

9. - Minha mãe se bem quisesse remédios me daria; 

10. Na sua cama me eu deitava e na minha se deitaria. 

11. - Ó maldita da Silvânia, à tua mãe descobriste.  

12. Alto! Alto! Ó meus criados, que eu trago a meu mandado!  

13. "Vanham" levar a Silvânia e em altas torres de brado. 

14. 'Inda lá no outro dia muito mais alto subia: 

15. - Deixe-se estar minha mãe, minha mãe da minha alma. 

16. É de fome e é de sede que se está partindo esta alma.  

17. Minha mãe, se bem quisesse, dava-me um jarrinho de água? 

18. - Bem te a podia dar, sim, se o teu pai, oh, bem soubesse...  

19. Me mandaria matare, me mandaria prender. 

20. 'Inda lá no outro dia muito mais alto subia: 

21. - Deixem-se estar meus criados, meus criados da minha alma. 

22. É de fome e é de sede que se está partindo esta alma.  

23. Meus criados se bem quisessem davam-me um jarrinho de água? 

24. - Bem te a podia dar, sim, se o teu pai, oh, bem soubesse...  

25. Nos mandaria matare, nos mandaria prender. 

26. 'Inda lá no outro dia muito mais alto subia: 

27. - Deixem-se estar meus irmãos, meus irmãos da minha alma. 

28. É de fome e é de sede que se está finando esta alma.  

29. Meus irmãos se bem quisessem davam-me um jarrinho de água? 

30. - Bem te a podia dar, sim, se o teu pai, oh, bem soubesse...  

31. Nos mandaria matare, nos mandaria prender. 

32. 'Inda lá no outro dia muito mais alto subia: 

33. - Deixem-se estar minhas manas, minhas manas da minha alma. 

34. É de fonte e é de sede que se está partindo esta alma.  

35. Minhas manas se bem quisessem davam-me um jarrinho de água? 

36. - Bem te a podia dar, sim, se o nosso pai, oh, bem soubesse...  

37. Nos mandaria matara, nos mandaria prender. 

38. 'Inda lá no outro dia muito mais alto subia: 

39. - Deixe-se estar, ó meu pai, meu paizinho da minha alma. 

40. É de fome e é de sede que se está finando esta alma.  

41. Meu paizinho se bem quisesse dava-me um jarrinho de água? 

42. - Aquilo que eu te admiti, nunca lhe achaste jeito,  

43. Nunca lhe achaste jeito, nunca lhe achaste aira. 

44. Alto! Alto! Ó meus criados, que eu trago a meu mandado!  

45. "Vanham" levar água à Silvânia em altas torres de brado. 

46. O primeiro que lá chegar tem-na, Silvânia, ganhada.  

47. Quando eles lá chegaram: Nossa Senhora amortalhada  

48. E os anjinhos eram as tochas, e as tochas que alumiavam. 

 

 

 S+D/39 Custódio/Galhoz (1997) 35-36 [Custódio/Galhoz/Cardigos (2006) 39-

40] 

 

N/NOTA: - Em BRPTOM: Delgadinha, nr. 79 

 

Versão de  Vale Judeu, freg. de S. Sebastião, c. de Loulé, d. de Faro.  
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Informante: Salvina Batista, 61 anos. Ano de recolha: 1996. Colectora: Idália Farinho 

Custódio. 

 

SANTA SILVANA [Silvana + Delgadinha] 

 

1. Um rei tinha três filhas, tã bonitas como a prata, 

2. ele a mais nova cobiçou, Silvana se chamava.  

3. - Bem podias tu, ó Silvana, bem podias minha filha, 

4. dormir comigo uma noite, brincar comigo um dia. 

5. - Nã diga isso, meu pai, que do Inferno tem as penas, 

6. e como é que o pai, se vai a ver com elas? 

     

      E Silvana começou a andar muito triste e a mãe disse-lhe:  

 

7. Que tens tu, ó Silvana, que tens filha minha? 

8. - É o ladrão do meu pai que de amores me acometia.  

9. - Cala-te lá, ó Silvana, cala-te lá filha minha, 

10. qu'eu vou deitar-me na tua cama, e tu na minha.  

11. Lá pela noite fora, o pai à porta batia, 

12. viu que nã era a sua filha e logo se enraivecia.  

13. Mandou fazer uma torre, com sete metros acima 

14. e davam-lhe comer por onças e água por medida. 

     

      Passaram-se uns tempos e a irmã foi-se assomar à torre (o pai tinha proibido): 

 

15. - Irmã da minha alma, minha irmã que Deus me deu, 

16. dai-me uma pinguinha d'água, qu'eu à fome nã morrerei. 

17. - Dava-te água, minha irmã, dava-te água, irmã minha,  

18. se o nosso pai nã jurasse, com a tranca da cozinha.  

      

      Depois foi o irmão assomar-se: 

 

19. - Irmão da minha alma, meu irmão que Deus me deu, 

20. dai-me uma pinguinha d'água, qu'eu à fome nã morrerei.  

21. - Dava-te água, minha irmã, dava-te água, irmã minha, 

22. se o nosso pai nã jurasse, com a tranca da cozinha.  

     

      Depois foi a mãe assomar-se: 

 

23. - Mãe da minha alma, minha mãe que Deus me deu, 

24. dai-me uma pinguinha d'água, qu'eu à fome nã morrerei. 

25. - Dava-te água, minha filha, dava-te água, filha minha, 

26. se o vosso pai nã jurasse, com a tranca da cozinha. 

       

      A mãe, depois, contou à pai que a filha estava quase morta e ele disse: 

 

27. - Vão levar, criados meus, levar água à Silvana,  

28. nã lhe levem num jarro de vidro, nem num de lata,  

29. levem-lhe num lindo jarro, de fino latão, 
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30. para que Silvana possa refrescar seu coração. 

31. Os criados encontraram Silvana, acabada de morrer, 

32. Nossa Senhora estava nela amortalhando,  

33. e, à cabeceira, uma fonte d'água a correr. 

 

Os criados vieram e disseram ò pai. Quando ele foi ver Silvana, Nossa Senhora 

disse-lhe: 

 

34. - Já Silvana nã quer água, nã quer água p'ra beber,  

35. ela à sede nã morreu, por santa ser, 

36. já lá vai a sua alma, para o céu levada, 

37. e a alma do seu pai, p'rò Inferno condenada. 

 

 

*** 

  



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

533 

 

GERINALDO 

 

 G/1 Garrett II (1851) 158-167 [Hardung I (1877) 109-116; Braga 

(1906),/Braga (1982) 177-183; Luís Chaves (1941) 10-12; Pires Lima (1959) 

59-63; Catalán/Cid (1975) 63-65: Correia (1984) 298-302; Costa Dias (1988) 

145-148**; Correia (2003) 336-341; RPTOM (2003) nº 1203]. 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão factícia*. 

 

1. - Reginaldo, Reginaldo, pajem d'el-rei tão querido,  

2. não sei por quê, Reginaldo (1), te chamam o atrevido. 

3. - Porque me atrevi, senhora, a querer o defendido. 

4. - Não foras tu tão covarde que já dormiras comigo. 

5. - Senhora, zombais de mim porque sou vosso cativo.  

6. - Eu não no digo zombando, que deveras te lo digo. 

7. - Pois quando quereis, infanta, que vá pelo prometido?  

8. Entre las dez e las onze (2), que el-rei não seja sentido. 

9. ‘Inda não era sol-posto, Reginaldo adormecido;  

10. as dez não eram bem dadas, Reginaldo já erguido. 

11. Calçou sapato de pano, que d' el-rei não fosse ouvido, 

12. foi-se à câmara da infanta, deu-lhe um ai, deu-lhe um gemido. 

13. - Quem suspira a essa porta, quem será o atrevido?  

14. - É Reginaldo, senhora, que vem pelo prometido. 

15. - Levantai-vos, minhas aias, que assim Deus vos dê marido  

16. e ide abrir mansinho a porta, que el-rei não seja sentido. 

17. Vela o pajem toda a noite, por manhã é adormecido; 

18. chamava o rei que chamava (3) que lhe desse o seu vestido. 

19. Reginaldo não responde, alguma tem sucedido! 

20. Ou está morto o meu pajem, ou grande treição há sido (4). 

21. Responderam os vassalos (5), que tudo tinham sentido:  

22. - Morto não é Reginaldo, de sono estará perdido. 

23. Vestiu-se el-rei muito à pressa e leva um punhal consigo (6),  

24. vai correndo sala e sala, abrindo porta e postigo, 

25. chega ao camarim da infanta, entrou sem fazer ruído.  

26. Dormiam tão sossegados como mulher e marido, 

27. de nada do que passava, de nada davam sentido.  

28. Acudiram os vassalos, que viram a el-rei perdido. 

29. Nunca vossa majestade mate um home' adormecido (7).  

30. Tira el-rei seu punhal de oiro, deixa-o entre os dois metido, 

31. o cabo para a princesa, para Reginaldo o bico.  

32. Ia-se a virar o pajem, sentiu cortar-se no fio. 

33. - Acorda já, bela infanta, triste sono tens dormido!  

34. Olha o punhal de teu pai que entre nós está metido. 

35. - Cal'-te daí, Reginaldo (8), não sejas tão dolorido;  

36. vai já deitar-te a seus pés, que el-rei é bom e sofrido. 

37. Para o mal que temos feito não há senão um castigo; 

38. mas se el-rei mandar matar-te, eu hei-de morrer contigo. 
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39. - Donde vens, ó Reginaldo (9)? – Senhor, de caçar sou vindo. 

40. - Que é da caça que caçaste, Reginaldo o atrevido? 

41. - Senhor rei, da caça venho, mas não a trago comigo,  

42. que o trazer caça real a vassalo é defendido. 

43. Só vos trago uma cabeça, a minha: dai-lhe o castigo.  

44. - Tua sentença está dada, morrerás por atrevido. 

45. Vedes ora o bem rei dando voltas ao sentido. 

46. - Se mato a bela infanta, fica o meu reino perdido... 

47. Para matar Reginaldo, criei-o de pequenino... 

48. Metê-lo-ei numa torre (10) por princípio de castigo. 

49. Dizei-me vós, meus vassalos, pois tudo tendes ouvido,  

50. que mais justiça faremos neste pajem atrevido? 

51. Respondem os condes todos e muito bem respondido.  

52. - Pajem de rei que tal faz tem a cabeça perdido [sic]. 

53. Já o metem numa torre (11), já o vão encarcerar.  

54. Mas ano e dia é passado e a sentença por dar. 

55. Veio a mãe de Reginaldo o seu filho visitar. 

56. - Filho, quando te pari com tanta dor e pesar, 

57. era um dia como este, teu pai estava a expirar. 

58. Eu com as lágrimas dos olhos, filho, te estava a lavar; 

59. cabelos desta cabeça, com eles te fui limparo (12) 

60. e teu pai já na agonia, que me estava a encomendar: 

61. enquanto fosses piqueno de bom ensino te dar 

62. e depois que fosses grande a bom senhor te entregar. 

63. Ai de mim, triste viúva, que te não soube criar (13)!  

64. A el-rei te dei por amo, que melhor não pude achar; 

65. tu vais dormir co' a infanta de teu senhor natural!  

66. Perdeste a cabeça, filho, que el-rei ta manda cortar... 

67. Ai, meu filho, antes que morras, quero ouvir o teu cantar.  

68. - Como hei-de eu cantar, mi madre (14), se me sinto já finar? 

69. - Canta, meu filhinho, canta, para haver minha bênção,  

70. que me estou lembrando agora de teu pai nesta prisão. 

71. Canta-me o que ele cantava na noite de S. João, 

72. que tantas vezes m' ouviste cantar com o meu coração. 

73. «Um dia antes do dia que é dia de S. João 

74. me encerraram nestas grades para fazer penação 

75. e aqui estou, pobre coitado, metido nesta prisão, 

76. que não sei quando o sol nasce, quando a lua faz serão» (15). 

77. De suas varandas altas el-rei estava a escutar;  

78. já se vai onde a princesa, pela mão a foi buscar. 

79. - Anda ouvir, ó minha filha, este tão lindo cantar,  

80. que, ou são os anjos no céu, ou as sereias no mar. 

81. - Não são os anjos no céu, nem as sereias no mar,  

82. mas o triste sem ventura a quem mandais degolar. 

83. - Pois já revogo a sentença e já o mando soltar; 

84. prende-o tu, infanta, agora, pois contigo há-de casar. 

 
(1) A lição da Estremadura e muitas outras omitem estes seis versos e completam a primeira 

copla com estes outros dois: Bem puderas, Reginaldo, / dormir um dia comigo. A adoptada no 

texto é do Alentejo. (2) Entre la uma e as duas / quando el-rei esteja dormindo – Alentejo. (3) 

Lá por sobre a madrugada / pede el-rei o seu vestido – Alentejo. (4) Ou traição tem cometido – 
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Estremadura. Ou traição me há cometido – Beira Alta. (5) Acode dali um pajem / que é de 

Reginaldo amigo. // – Não é morto Reginaldo, / nem traição tem cometido. // – Então está 

Reginaldo / com a princesa dormindo. – Beira Baixa. (6) Leva um traçado consigo – 

Estremadura. (7) Dê num home' adormecido – Minho. (8) Vai-te deitar, Reginaldo, / a seus pés 

muito rendido, // que el-rei tem bom coração / e te há-de casar comigo. – Beira Baixa, 

Estremadura. (9) Estas três coplas são omissas em todas as lições, salvo na do Alentejo e em 

uma das do Porto. (10) A lição do Alentejo termina o romance aqui com esta copla: – Levanta-

te, ó Reginaldo, / Reginaldo atrevido, // o castigo que te dou / é que sejas seu marido. Quereria o 

pérfido menestrel pôr um epigrama na boca de sua real majestade? Outra lição da mesma 

província continua ainda depois: Responderam os vassalos, / que tudo tinham sentido. // – Oh! 

Quem teria a fortuna / que Reginaldo tem tido! // Até 'qui pajem d' el-rei, / agora filho querido! 

– Alentejo. (11) Só as versões do Ribatejo trazem este episódio da torre. (12) Pensamento 

favorito dos menestréis populares, que se encontra repetido em muitos dos nossos romances e 

xácaras. (13) Ensinar – Ribatejo. (14) Mãe minha – Ribatejo. (15) Numa lição ultimamente 

vinda da Beira Alta vem o episódio da prisão com mais uma copla neste cantar do preso. Aqui 

ponho a dita copla por sua singularidade, apesar de se conhecer nela visível interpolação e 

desarmonia de estilo e sentido. Imagino que será fragmento de outra xácara ou cantiga, segundo 

tantos se encontram em muitas delas. Tenho aqui dois passarinhos / que me trazem alcanfores; // 

eles vão e eles vêm / com novas dos meus amores. (Notas e variantes de Almeida Garrett). 

*Versão composta, segundo Garrett, por versões oriundas de Alentejo, Estremadura, Beira 

Baixa, Douro Litoral, Ribatejo, Beira Alta e Minho. // **Costa Dias (1988) edita pelo 

manuscrito depositado na Faculdade de Letras de Coimbra. 

 

N/NOTA: O RPTOM edita também a seguinte versão, manuscrita e não publicada, que 

reproduzimos. Por uma questão de coerência com  BRPTOM, não leva aqui numeração 

nem é incluída no corpus. 

 
1203a. Versão manuscrita de Almeida Garrett, incluída entre as páginas 171-180 do 

Cancioneiro de Romances, Xacaras, Solaos, depositado na Sala Ferreira Lima da Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra. 

Reproduz-se a versão estabelecida por Garrett no respectivo manuscrito autógrafo. 

 

1. - Girinaldo, Girinaldo, pajem d'el-rei mui' <tão>(1) querido,  

2. bem puderas, Girinaldo, folgar um dia comigo. 

3. - Dizeis vós isso, senhora, porque eu sou vosso cativo!  

4. - Eu não no digo zombando, que deveras te lo digo. 

5. - Quando quereis vós, senhora, que eu vá pelo prometido?  

6. - Entre las dez e las onze, que el-rei não seja sentido. 

7. `Inda não era sol posto, Girinaldo adormecido; 

8. 'inda não eram trindades, Girinaldo já erguido.  

9. Calçou sapato de pano, que d'el-rei não fosse ouvido; 

10. foi-se ao quarto da infanta, deu-lhe um ai, deu-lhe um suspiro. 

11. - Retirai-vos, minhas aias, e assim Deus vos dê marido.  

12. Foram-se os dois para a cama como mulher com marido.  

13. Acordado toda a noite, por manhã adormecido, 

14. vede o rei que chama o pajem que lhe dê o seu vestido. 

15. - Girinaldo que não ouve, alguma tem sucedido;   

16. ou o palácio está roto, ou sentinela perdido, 

17. ou então está Girinaldo com a princesa dormindo! 

18. Responde-lhe agora um pajem que é de Girinaldo amigo: 

19. - Nunca vossa majestade dê num home' adormecido!  

20. Vestiu-se el-rei muito à pressa, leva um traçado consigo, 

21. foi-se ao quarto da infanta, deixa-o entre os dois metido:  
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22. o cabo para a infanta, para Girinaldo, o fio. 

23. Foi-se a virar Girinaldo, logo se picou no bico. 

24. - Acorda, ó bela infanta, triste sono tens dormido. 

25. O traçado de teu pai entre nós está metido. 

26. - Vai-te deitar, Girinaldo, a seus pés muito rendido, 

27. que el-rei tem bom coração, há-de te casar comigo.  

28. Que eu, como filha de benção, vou receber o castigo. 

29. Vedes ora o bom do rei dando voltas ao sentido. 

30. - Se eu mato a bela infanta, fica o meu reino perdido; 

31. se mato a Girinaldo, criei-o de pequenino! 

32. Metê-los-ei[sic] numa torre para lhe dar seu castigo. 

33. Veio a mãe de Girinaldo o seu filho a visitar,  

34. - Filho, quando te eu pari passei dores e pesar: 

35. com as lágrimas dos olhos, filho, te estava a lavar,  

36. com os cabelos da cabeça, filho, te estava a limpar. 

37. E teu pai quando morreu bem mo deixou no avisar,  

38. enquanto fosses pequeno de bom castigo te dar; 

39. ao depois que fosses grande a bom senhor te entregar.  

40. A el-rei te entreguei que melhor não pude achar. 

41. Dormires com a princesa de teu senhor natural! 

42. Perdeste a cabeça, filho, que el-rei ta manda cortar. 

43. Ai meu filho, antes que morras quero ouvir o teu cantar.  

44. - Sim, cantarei, ó mi' madre, a cantiga do apartar. 

45. «Um dia antes do dia que é dia de S. João 

46. me meteram nestas grades para fazer oração. 

47. Aqui estou, pobre coitado, metido nesta prisão; 

48. nem sei quando o sol nasce, quando a lua faz serão.» 

49. `Inda não é de manhã, começa a campa a dobrar;  

50. `inda não é meio-dia, vão ambos a degolar. 

51. Ao toque de ave-marias foram ambos a enterrar:  

52. a infanta no altar-mor, o outro à porta principal. 

53. Na cova da bela infanta nasce uma árvore real,  

54. na cova de Girinaldo nasceu um lindo rosal. 

55. E com os ramos que deitavam foram-se logo abraçar.  

56. El-rei que aquilo viu mandou-os logo cortar, 

57. a rainha que tal viu caía logo mortal. 

58. - Não me chamem mais rainha, Rainha de Portugal,  

59. pois apartei dois amantes que Deus queria juntar. 

 

 (1) Variante autógrafa de Garrett inscrita na entrelinha superior da pág. 172. 

 

Variantes: 2. Se quisesses bem podias / passar a noite comigo; 3b. dizei-lo a zombar comigo; 

entre 10 e 11 Quem está à minha porta, / quem será o atrevido? // – É Girinaldo, senhora, / que 

vem pelo prometido; 14. Girinaldo, ó Girinaldo, / anda-me dar o vestido; 15-17 Ou Girinaldo é 

morto / ou traição tem cometido. // – Girinaldo não é morto, / nem traição tem cometido; // 

Girinaldo, ó senhor, / no palácio está metido; 25. Mata-me com o punhal / senão leva-me 

contigo. Existe uma outra versão cujos versos deverão ser incluídos a partir de 43: – Canta, 

canta, ó meu filho, / para haver minha bênção; // canta o que teu pai cantava / na noite de S. 

João. // – Foge daqui, minha mãe, / não me faças renegar, // que a minha aflição é tanta, / sou 

capaz de me matar. // – Canta, canta, ó meu filho, / para haver minha bênção; // canta o que teu 

pai cantava / na noite de S. João. // – Anda ouvir, minha filha, / aquele lindo cantar. // Ou são os 

anjos no céu, / ou a sereia no mar. // – Não são os anjos no céu, / nem a sereia no mar, // é 
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aquele desgraçado / a quem vós mandais matar. // – Pois se é esse infeliz / eu não o mando 

matar // e se é tua vontade, pode contigo casar. 

 

 

 G/2 Braga (1867) 18-20 [Hardung I (1877) 101-103; Braga (1906)/Braga 

(1982) 185-187; Catalán/Cid (1975) 83-84; RPTOM (2003) nº 1217]. 

 

Versão de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, pajem d'el-rei mais querido, 

2. queres tu, ó Gerinaldo, tomar amores comigo? 

3. - Vós como sois ama minha, senhora, zombais comigo? 

4. - Eu não mango, Gerinaldo, que eu bem deveras to digo. 

5. - Diga-me, minha senhora, quando hei-de ir no prometido?  

6. - Lá da uma para as duas, que meu pai esteja dormindo. 

7. ‘Inda bem não era a uma, Gerinaldo ao postigo,  

8. descalço de pé e perna para não fazer trupido. 

9. - Ó quem bate à minha porta, ó quem é o atrevido?  

10. - É Gerinaldo, senhora, que aqui vem ao prometido, 

11. descalço de pé e perna, para não fazer trupido.  

12. - Pousa aí as tuas armas e deita-te aqui comigo. 

13. El-rei sonhava um sonho que bem certo lhe saía.  

14. - Ou desonram a infanta ou me roubam o castilho. 

15. Levantou-se el-rei da cama com desgraçado sentido,  

16. pegou em a sua espada e foi dar volta ao castilho; 

17. achou-os ambos na cama como mulher e marido. 

18. - Eu se mato a Gerinaldo, criei-o de pequechinho; 

19. eu se mato a dona infanta, fica o reinado perdido. 

20. Meto-lhe a espada no meio para que sirva de aviso. 

21. Acordou o Gerinaldo, ficou mais morto que vivo. 

22. - Não te assustes, Gerinaldo, que meu pai o tem sabido; 

23. se nos quisera matar poder estava consigo. 

24. Não te assustes, Gerinaldo, vem ter com o rei ao castilho. 

25. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens espulverido? 

26. - Venho de matar caça, senhor, da borda do rio. 

27. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido. 

28. - Venho de regar as flores, que elas o estavam pedindo. 

29. - Pois toma-a por tua mulher e ela a ti por marido. 

 

Variantes de Braga (1906)/Braga (1982): 5b. quando irei ao; 13b. lhe saiu; 16a. omite a; 19a. se 

eu. 
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 G/3 Braga (1869)/Braga (1982) 265-267 [Hardung I (1877) 103-106; Soares de 

Sousa (1902) 323-326; Braga (1906)/Braga (1982) 201-204; Catalán/Cid (1975) 

53-54; Cortes-Rodrigues (1987) 175-177; Carinhas II (1994) 57; RPTOM 

(2003) nº 1244].  

 

Versão da Ilha de S. Miguel, Açores. 

 

1. - Gerenaldo, Gerenaldo, pajem do rei bem querido, 

2. porque não falas de amores que estás aqui só comigo? 

3. - Por eu ser vosso vassalo, senhora, zombais comigo? 

4. – Gerenaldo, eu não zombo, falo deveras contigo. 

5. Vós quando quereis, senhora, que vá ao vosso serviço? 

6. - Das dez horas para as onze, quando o rei estiver dormindo.  

7. Ainda não eram dez horas, Gerenaldo já erguido, 

8. sapatinho descalçou, a fim de não ser sentido,  

9. foi à sala da infanta, deu um ai mui' dolorido. 

10. -  Quem é esse cavaleiro, das armas tão atrevido?  

11. -  É Gerenaldo, senhora, que vem ao vosso serviço. 

12. -  Levanta os cortinados, vem-te aqui deitar comigo,  

13. de beijinhos e abraços, hás-de ser mui' bem servido, 

14. nada mais te eu não prometo que entre nós será sentido. 

15. Dali mais a poucochinho, o rei andava erguido, 

16. chamando por Gerenaldo que lhe desse o seu vestido. 

17. Andou de sala em sala, de postigo em postigo. 

18. -  Gerenaldo não me fala, Gerenaldo é falecido,  

19. ou Gerenaldo é morto, ou traição tem cometido, 

20. ou me está com a infanta, a prenda que eu mais estimo.  

21. Alevantou-se o bom rei, o seu vestido vestiu, 

22. seus sapatos na mão, p'ra o passo não ser sentido.  

23. Fora de passo em passo, de castilo em castilo, 

24. foi à cama da princesa, aonde ele nunca ia, 

25. estavam cara com cara, como mulher com marido. 

26. – Para matar Gerenaldo, criei-o de pequenino, 

27. para matar a infanta, meu reino fica perdido. 

28. Pegara do seu punhal, entre eles ficou metido. 

29. - Acordai, senhora infanta, que o nosso mal é sabido, 

30. o punhal de vosso pai entre nós está metido. 

31. -  Cal'-te, cal'-te, Gerenaldo, que meu pai é meu amigo, 

32. se ele te mandar matar, aplico que és meu marido, 

33. se ele te mandar prender, não hás-de ser mal servido, 

34. se ele te perguntar, não lhe negues o partido. 

35. - Donde vens, ó Gerenaldo que vens tão descolorido? 

36. -  Venho de regar a horta, pela manhã do rocio. 

37. Não me mintas, Gerenaldo, que nunca me hás mentido. 

38. -  Venho de caçar a rola, da outra banda do rio. 

39. A rola que tu caçaste, já ta tinha prometido, 

40. pois toma-a por tua mulher e ela a ti por marido,  

41. se queria outro mais alto, tivera ela juízo. 

 
Variantes de Braga (1906)/Braga (1982): 15a. daí. 
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 G/4 Braga (1869)/Braga (1982) 268-270 [Hardung I (1877) 106-109; Soares de 

Sousa (1902) 327-33b; Braga (1906)/Braga (1982) 204-206; Catalán/Cid (1975) 

54-55; Cortes-Rodrigues (1987) 180-182; Carinhas II (1994) 58; RPTOM 

(2003) nº 1243]. 

 

Versão da Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

1. - Girinaldo, Girinaldo, pajem d' el-rei tão querido, 

2. porque não tratas de amores, quando te achas só comigo? 

3. – Porque sou vosso vassalo, senhora, zombais comigo? 

4. – Girinaldo, Girinaldo, pois eu deveras to digo. 

5. - Vós quando quereis, senhora, que eu vá ao vosso serviço? 

6. – Das dez horas para as onze, quando meu pai está dormindo. 

7. `Inda as dez não eram dadas, Girinaldo já erguido,  

8. foi à porta da infanta, deu um ai muito sentido. 

9. – Donde vindes, cavaleiro, das armas tão atrevido? 

10. – Ele não é cavaleiro, nem traz armas atrevido, 

11. é Girinaldo, senhora, que vem ao vosso serviço. 

12. – Aferra-te a essas cortinas, vem-te cá deitar comigo. 

13. Ainda bem não eram onze, já o rei andava erguido,  

14. andava de sala em sala, de postigo em postigo, 

15. a chamar por Girinaldo que lhe desse o seu vestido. 

16. – Girinaldo não me fala, que lhe terá sucedido? 

17. Ou Girinaldo é morto, ou d' amores está rendido.  

18. Foi-se à câmara da infanta, aonde nunca tinha ido, 

19. com seu calçado na mão, para menos ser sentido 

20. e os achara estar dormindo que nem mulher com marido. 

21. - Para matar Girinaldo, criei-o de pequenino,  

22. para matar a infanta, fica o meu reino perdido. 

23. Pegara do seu cutelo, deixa-o entre ambos metido,  

24. com a ponta para a filha que a morte tinha merecido. 

25. Despertara Girinaldo do sono adormecido. 

26. – Acorda, ó bela infanta, já nosso mal é sabido, 

27. o punhal de vosso pai entre nós está metido, 

28. com a ponta para vós que a morte tens merecido. 

29. - Cal'-te, cal'-te, Girinaldo, que meu pai é meu amigo,  

30. vai-te botar aos seus pés que ele te dará o castigo. 

31. Se te ele mandar matar, carpir-te-ei por marido, 

32. se ele te mandar prender, canta que hás-de ser ouvido. 

33. - Erguei-vos, bela infanta, vinde ouvir lindo cantar,  

34. ou são os anjos no céu, ou as sereias no mar. 

35. - Pois não são anjos no céu, nem as sereias no mar,  

36. é um triste prisioneiro que meu pai manda matar. 

37. - Dizei-me, bela infanta, se com ele queres casar? 

38. – Esse é o melhor dote que meu pai me pode dar. 

39. - Girinaldo, Girinaldo, tu foste bem atrevido, 

40. ontem eras meu vassalo, hoje és meu genro querido,  

41. ontem comias de parte, hoje é à mesa comigo. 

 
Variante de Braga (1906)/Braga (1982): 26b. o nosso mal. 
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 G/5 Azevedo (1880) 63-65 [Braga (1906)/Braga (1982) 194-196; Catalán/Cid 

(1977) 57-58; Carinhas II (1994) 160-161; RPTOM (2003) nº 1240].  

 

Versão de Calheta, c. da Calheta, Ilha da Madeira. 

 

1. - Gerinardo, Gerinardo, pajem d' el-rei tão amigo, 

2. quisera eu, Gerinardo, dormi' la noite contigo. 

3. - Eu sou um vassalo vosso, senhora, zombais comigo? 

4. - Eu nã zombo, Gerinardo, é deveras que to digo. 

5. - E quando quereis vós, senhora, que venha aqui ao postigo? 

6. - Quando já el-rei, meu pai, na cama for ‘dormecido, 

7. vem na palmilha das meias, que tu bem sabes lo perigo. 

8. Gerinardo, de contente, dentro de si nã cabia,  

9. e, quando el-rei na alcova, a sono solto dormia, 

10. Gerinardo, descalçado, ao postiguinho batia, 

11. e na alcova da princesa, eu nã sei lo que seria, 

12. mas de noite nã dormiram, qu' adormeceram já dia.  

13. De manhã faltou lo pajem, quando el-rei se vestia, 

14. que Gerinardo no paço, a sua mercê servia.  

15. Correu el-rei seu palácio, ninguém Gerinardo via, 

16. foi-s' alcova da princesa, ele com ela dormia.  

17. Quedo el-rei se ficou, a cuidar no que faria. 

18. - Eu, se mato minha filha, fica lo trono sozinho,  

19. p'ra matar a Gerinardo, criei-lo de pequeninho. 

20. E pôs seu punhal entr' ambos, e foi falando baixinho.  

21. Ao despois acordam eles, do seu sono bem dormido. 

22. - Ai, Jesus, meu Gerinardo que tudo está perdido,  

23. vê lo punhal de meu pai, entre nós aqui metido. 

24. Se tu foges, Gerinardo, eu também fujo contigo, 

25. ou deita-t' aos pés d' el-rei, que meu pai é teu amigo. 

26. - Aqui venho, rei senhor, pedir perdão, ‘rependido.  

27. - Polo certo, Gerinardo, que foste bem atrevido. 

28. - Rei senhor se m’atrevi, fui primeiro pretendido. 

29. - Cala-te, pajem confiado, hás-de ser dela marido, 

30. não és da mesma igualha, mas és lo seu escolhido.  

31. - Se não sou filho de rei, de reis venho decendido, 

32. de bastardia de França, meu cartel trago comigo,  

33. pouca diferença de igualha, e pago lo nã devido. 

34. Oh, que festas vão na corte, oh, casamento luzido,  

35. Oh, Gerinardo mansinho, e com fama d’atrevido. 

 
Omitimos as seguintes didascálias: entre 17 e 18 E disse; entre 21 e 22 E crama ela; entre 25 e 

26: Vai Gerinardo, deita-se aos pés d' el-rei e fala. 

Emendas propostas por Álvaro Rodrigues de Azevedo: 4b. que lo digo. 
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 G/6 Azevedo (1880) 66-68 [Braga (1906)/Braga (1982) 196-198; Catalán/Cid 

(1975) 59; Carinhas II (1994) 161-162; RPTOM (2003) nº 1242]  

 

Versão de Porto da Cruz, c. de Machico, Ilha da Madeira.  

 

Recitada por Rita Rosa de Jesus.  

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, lindo conde meu tão querido, 

2. bem podias, Gerinaldo, ser esta noite comigo. 

3. Nã zombeis de mim, princesa, aqui estou vosso cativo. 

4. - Eu nã zombo, Gerinaldo, coração nas mãos lo digo. 

5. - Que hora mandais, princesa, que eu venha a vosso pedido? 

6. - Vem tu lá das dez p'r'às onze, que meu pai esteja dormido,  

7. traze sapatos d' holanda, p'ra nã seres pressentido. 

8. Doze voltas de passeio, outras tantas de passinho,  

9. p'r'à janela da princesa, deram leve suspirinho. 

10. - Quem será este atrevido? diz la princesa, baixinho. 

11. - É este vosso cativo, lo conde Gerinaldinho.  

12. - Ai, se vós, Gerinaldo, assubi devagarinho. 

13. Deitou-lhe escada de seda, que nã fosse pressentido,  

14. eles ainda no sono, el-rei na alcova erguido. 

15. - Gerinaldo, Gerinaldo! Mas el-rei nã foi ouvido,  

16. chamou-le duas, três vezes e nunca ele aparecido. 

17. - Ou Gerinaldo é morto, ou treição há cometido.  

18. Foi-s' à cama da princesa, lá estava ele despido, 

19. ambos estavam sono solto, como mulher e marido,  

20. e vendo-los assim ambos, disse el-rei enfurecido. 

21. - P'ra matar a Gerinaldo, criei-lo desde nacido, 

22. p'ra ir matar la princesa, meu sangue vai-me perdido; 

23. fica-te punhal entre eles, d'aviso ao atrevido. 

24. - Gerinaldo, Gerinaldo, meu segredo foi sabido, 

25. que meu pai já aqui veio, seu punhal 'qui está metido.  

26. Gerinaldo, embaçou, ficou calado, tolhido. 

27. - Não embaces, Gerinaldo, p'ra que és tu atrevido? 

28. Deita-t' aos pés de meu pai, que de meu pai és mui' querido,  

29. bem no vês, se ele quisesse, tu já terias morrido. 

30. - Aqui me tendes, bom rei, mandai-me pôr a castigo. 

31. - Gerinaldo, infiel, foste muito atrevido. 

32. - Eu nã no fui, rei senhor, fui primeiro cometido. 

33. - Hoje mesmo, na igreja, serão mulher e marido.  

34. Gerinaldo lá casou com uma filha de rei,  

35. mas se la gozou donzela, nã sou eu que jurarei. 

 
Omitimos as seguintes didascálias: entre 14 e 15 E chamou; entre 17 e 18 E correu el-rei alcova 

da filha; entre 23 e 24 El-rei deixou ficar lo seu punhal e foi-se imbora. Ela despois da. e crama; 

entre 29 e 30: Gerinaldo foi-se onde estava el-rei e falaram assim. 

Emendas propostas por Álvaro Rodrigues de Azevedo: 8a. Doze voltas dás passadas; à janela da 

princesa; 12a. se vós sois; 19a. estavam ambos; 29b. já tiveramos morrido; real senhor. 
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 G/7 Azevedo (1880) 69-71 [Braga (1906)/Braga (1982) 199-201; Resende 

(1961) 336-338; Catalán/Cid (1975) 60-61; Galhoz (1987) 418-419; Carinhas II 

(1994) 162-163; RPTOM (2003) nº 1241]  

 

Versão de Câmara de Lobos, c.  de Câmara de Lobos, Ilha da Madeira 

 

1. - Leonardo, Leonardo, pajem d'el-rei tão querido, 

2. Bem puderas, Leonardo,   ser duas horas comigo. 

3. - Nã mangueis de mim, senhora que sou um vosso cativo. 

4. - Eu nã mango, Leonardo   é deveras  que lo digo. 

5. - Senhora, quando mandais que venha em vosso serviço? 

6. -Vem às dez, ou vem às onze,   que meu pai esteja dormindo, 

7. Traze capa e capuz, que não sejas conhecido, 

8. Traze sapatos de lã, que nã sejas pressentido.  

9. - Quem ‘í bate à minha porta, bem se pode daí ir. 

10. - Sou Leonardo, senhora,    que venho por vos servir. 

11. - Venhas em bem, Leonardo,   minha porta vou abrir. 

12. Ambos em cama de rosas   se deitaram a dormir 

13. Senão sob la madrugada, já manhãzinha a luzir, 

14. E a dormir ‘inda stavam   depois d'el-rei se vestir. 

15. Nem Leonardo, nem ela,  nenhum deles aparecia  

16. - Minha filha onde estás?  Com Leonardo dormia. 

17. El-rei entra-lhe no quarto   eu nã sei que lá faria 

18. Mas acharam entre si  lo punhal que el-rei trazia. 

19. – Ergue-te já Leonardo,   fuge, fuge, amor querido, 

20. Que lo punhal de meu pai  entr’ambos bem vês metido! 

21. Fuge, fuge! Se nã foges,  Leonardo estás perdido. 

22. Já Leonardo fugia,  sai-lhe el-rei enfurecido. 

23. - Leonardo, p’ra vassalo,  foste muito atrevido. 

24. - Rei senhor, se tenho culpa, à culpa fui cometido. 

25. - Ó homens da minha guarda,   seja de morte punido. 

26. La infanta que tal soube, vem a correr, a gritar. 

27. - Senhor pai, nã lo mateis,   quero com ele casar: 

28. E, se lo matais, matai-me,   que também quero acabar. 

29. El-rei rei chama o seu conselho, que se quer aconselhar, 

30. Mas los grandes de palácio, falavam sem desatar, 

31. Nem el-rei, nem la infanta queriam descontentar, 

32. Que se el-rei então reinava, viria a filha a reinar. 

33. Mas e1-rei por fim falou,  como quem sabe falar. 

34. - Criei-o de pequenino   não lo hei-de degolar, 

35. Se mando morrer la filha, ninguém tenho a quem herdar. 

36. Ide, fidalgos da corte,   a Leonardo soltar; 

37. Ide todos de cortejo, pera com ele voltar. 

38. Hoje mesmo na igreja, ele e ela hão-de casar. 
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 G/8 Leite (1881) 58-61 [Leite (1938) 985-987; Luís Chaves (1941) 14-15; Leite 

(1958) 310-311; Catalán/Cid (1975) 78-79; RPTOM (2003) nº 1227] 

 

Versão de Moimenta da Beira, c. de Moimenta da Beira, d. de Viseu. 

 

Recitada por uma mulher a 6/10/1876. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo,  cravo de el-rei mais querido,  

2. Bem puderas, Gerinaldo,  em braços dormir comigo! 

3. -Eu, que sou vosso vassalo?!  Senhora, zombais comigo!  

4. - Eu não zombo, Gerinaldo,  falo deveras contigo.  

5. - A que horas quer, senhora,  que eu venha a vosso serviço?  

6. - Das dez horas para as onze,  que papá está dormindo.  

7. ‘Inda as dez não eram dadas,  Gerinaldo era erguido, 

8. Com o calçado na mão  p'ra o andar não ser sentido.  

9. Chegou à porta do quarto, deu um ai mui dolorido.  

10. - Que cavaleiro é esse,  em armas tão atrevido ? 

11. - É Gerinaldo, senhora,  que vem ao vosso pedido.  

12. Acordou o rei no quarto,  chamou por Gerinaldo.  

13. -Gerinaldo não é morto,  nem d'amores está acometido,  

14. Foi vencer uma demanda,  que nela andava metido.  

15. Levantou-se o rei do quarto,  foi à cama da princesa.  

16. - Se te mato, ó princesa,  fica-me o reino perdido; 

17. Se te mato, Gerinaldo,  criei-te de pequenino…  

18. Aqui fica o meu punhal  entre vós ambos metido, 

19. P'ra que saibas, ó princesa,  que de tudo sou sabido.  

20. - Acorda, ó Gerinaldo,  acorda, meu bem querido; 

21. Olha o punhal de meu pai  entre nós ambos metido.  

22. Levanta-te, ó Gerinaldo,  levanta-te, ó bem querido; 

23. Vai-te deitar de joelhos  como humilde cativo ! 

24. - Donde vens tu, Gerinaldo,  que vens co'a cor tão perdida? 

25. -Venho de regar a horta, pela manhã, pelo frio.  

26. -Não me mintas, Gerinaldo,  que tu nunca me mentiste,  

27. -Venha de caçar a rola  da parte de além do rio. . . 

28. - A rola que tu caçaste,  Deus ta tinha prometido:  

29. Toma-a tu por tua mulher  e ela a ti por teu [sic] marido;  

30. S'ela quisera outro marido,  ela tivera juízo, 

31. Gerinaldo, Gerinaldo,  foste bem assucedido; 

32.  Ontem comias de parte,  hoje à mesa comigo ;  

33. Ontem eras meu vassalo,  hoje meu genro querido.  

34. Gerinaldo, Gerinaldo,  nunca sejas atrevido; 

35. Se deras com outro rei,  donde estava a tua vida ?  
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 G/9 Leite (1881) 62-64 [Leite (1938) 987-988; Luís Chaves (1941) 15-16; Leite 

(1958) 304-305; Catalán/Cid (1975) 92; Correia (1984) 303-304; RPTOM 

(2003) nº 1204]. 

Editamos Leite (1958) 

 

Versão de Rebordainhos,  c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo,  d'el-rei vassalo querido, 

2. Queres tu, ó Gerinaldo,  tomares amores comigo? 

3. - Cale-se, ó minha senhora,  não esteja a mangar  comigo. 

4. - Não mango, não, Gerinaldo,  que bem deveras to digo.  

5. - Diga-me, ó minha senhora.  a que hora hei-de ir ao postigo. 

6. -Vai das nove para as dez,  quando e1-rei estiver dormindo. 

7. ‘Inda não eram as nove,  Gerinaldo ao postigo.  

8. - Ó quem bate à minha porta,  quem me arromba o meu postigo?  

9. - Gerinaldo sou, senhora,  que venho ao prometido.  

10. El-rei sonhava um sonho  que mui certo lhe saíra: 

11. Que lhe dormem com a infanta  ou lhe roubam o castilho.  

12. Levantou-se o rei da cama,  foi dar voltas ao castilho, 

13. Achou a ambos na cama,  como mulher e marido.  

14. - Para matá'la infanta,  fica-me o reino perdido; 

15. Para matar Gerinaldo,  criei-o de pequenino...  

16. Meto-lhe a espada no meio,  que lhe sirva de castigo! 

17. - Acorda, ó Gerinaldo,  que de el-rei já é sabido. 

18. - Donde vens, ó Gerinaldo,  que vens tão espavorido?  

19. - Venho de caçar a rola,  daquelas bandas do rio.  

20. - A rola que tu caçaste  criei-a eu co'o meu trigo: 

21. Toma-a tu por tua esposa,  ela a ti por teu  (sic) marido. 

 

 

 G/10 Dâmaso (1882) 184 [Oliveira (1905)/Oliveira (198?) 267-268; 

Catalán/Cid (1975) 70; Anastácio (1985) 234; RPTOM (2003) nº 1235]. 

 

Versão de Lagoa,  c. de Lagoa, d. de Faro. 

 

1. - D. Alberto, D. Alberto, o nosso sono foi sabido,  

2. as armas d' el-rei meu pai entre nós estão metidas: 

3. levanta-te e pede-lhe perdão e chora-lhe como menino. 

4. - Perdão vos peço, el-rei meu senhor, perdão vos quero pedir. 

5. Sou filho d' el-rei de França, neto d' el-rei de Cascais,  

6. sobrinho do Padre Santo, diga o rei qual seja mais. 

7. - Levanta-te, D. Alberto, que foste muito atrevido. 

8. Até agora eras filho, d' hoje em diante genro querido. 
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 G/11 Dâmaso (1882) 235-236 [Oliveira (1905)/Oliveira (198?) 268-270; 

Catalán/Cid (1975) 70-71; Anastácio (1985) 235; RPTOM (2003) nº 1239] 

 

Versão do distrito de Faro*. 

*Versão composta a partir de textos oriundos de Paderne (concelho de Albufeira), 

Estombar (concelho de Lagoa), Alvor (concelho de Portimão), Alperne e Monchique 

(concelho de Monchique). 

 

1. - General, General, General mais querido, 

2. [……………….] dormi uma noute comigo. 

3. - Eu sou vosso criado, senhora, vós estais mangando comigo, 

4. mas se isso é assim, dizei a hora a que hei-de vir. 

5. - Vem pela meia-noute em pino, que está el-rei meu pai a dormir. 

6. Ainda não era meia-noute, General ao postigo. 

7. - Quem bate à minha porta à hora do meu dormir? 

8. - É General, senhora, que vem ao vosso serviço. 

9. – Dá-me a mão, General, vem-te aqui deitar comigo. 

10. Seu pai, que desconfiou, sapatos de lona calçou. 

11. Logo ao quarto se dirigiu, viu estar ambos a dormir, 

12. viu estar rosto com rosto, como mulher com marido. 

13. - Eu se mato o General, criei-o de pequenino; 

14. eu se mato a princesa, tenho o meu reino perdido. 

15. Aqui deixo as minhas armas entre um e outro metido, 

16. para quando acordarem, que digam que este sono foi sabido. 

17. A princesa que acordou: – Ai de mim, estou perdida, 

18. a arma d' el-rei meu pai entre nós está metida! 

19. - Levanta-te, General, [……………………..]  

20. ajoelha aos pés do meu pai, e chora-lhe como menino. 

21. Não é ele tão mau, para que não cases comigo. 

22. General se levantou e aos pés do rei ajoelhou. 

23. - Aqui estou, el-rei meu senhor, a morte eu tenho merecido. 

24. - Levanta-te, General, que foste muito atrevido, 

25. ainda ontem meu vassalo, hoje já meu genro querido. 

26. - Se sou seu genro querido, também lhe quero explicar: 

27. sou filho do rei de Espanha, neto do rei de Cascais; 

28. sou sobrinho do Padre Santo, diga el-rei qual seja mais. 

 

 G/12 Pires (1885l) [X]XL [Pires (1899)/Pires (1982) 119; Pires (1900-1901a) 

180-181 [182-183]; Pires (1920) 15-17; Catalán/Cid (1975) 72-73; Pires (1986) 

56-57; RPTOM (2003) nº 1231]  

Editamos Pires (1899)/Pires (1982) 

 

Versão de Elvas, c. de Elvas, d. de Portalegre. 

 

Recolhida por José Joaquim Ferreira. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, pajem d' el-rei mais querido,  

2. bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Se eu por ser vosso vassalo, senhora, zombais comigo.  



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

546 

 

4. - Eu não estou zombando, não, deveras é que to digo. 

5. Vem entre as dez e as onze, acharás meu pai dormido.  

6. As dez horas eram dadas, Gerinaldo era venido. 

7. -Quem bate à minha porta, quem bate, o que é isso?  

8. - É Gerinaldo, senhora, que vem no vosso serviço.  

9. Tanto conversaram ambos que pela manhã eram dormidos. 

10. O rei, que já lhe tardava, [………………………] 

11. foi ao quarto da infanta e acha-os ambos dormidos. 

12. - Eu se mato Gerinaldo, criei-o de pequenino,  

13. e se mato a infanta, fica o meu reino perdido; 

14. aqui fica este punhal para sinal que sou sabido.  

15. Acordando, Gerinaldo deu um ai mui' dolorido. 

16. - Acordai, bela infanta, acordai que estou perdido:  

17. entre nós ambos de dois um punhal está metido. 

18. - Levanta-te, Gerinaldo, vai-te entregar ao castigo,  

19. que meu pai é muito bom, há-de-te casar comigo. 

20. - Deus te salve, rei senhor, [……………………...] 

21. - Deus te salve, Gerinaldo, que ainda agora és venido.  

22. - Fui fazer uma caçada e p'ra lá amanhecido. 

23. - A caça que tu caçaste come à mesa comigo.  

24. - Aqui me tem vossa majestade, mande-me dar o castigo. 

25. - O castigo que te dou […………………………..] 

26. é que a recebas por mulher e ela a ti por marido. 

27. Diziam os mais vassalos [………………………..] 

28. - Oh, quem tivera a dita que Gerinaldo tem tido!  

29. Muitas vezes a ventura patrocina os atrevidos, 

30. quando os não vai derrubando, que a muitos tem sucedido. 

 
Variantes: 8b. ao vosso (1885l  e 1900-1901a); 9b. estavam (1885l  e 1900-1901a); 12a. eu se te 

mato (1885l  e 1900-1901a); 13a. eu (1885l e 1900-1901a); 14b. eu sou (1885 l e 1900-1901a); 

26b. por seu (1885 l e 1900-1901a). 

 

 G/13 Pires (1899)/Pires (1982) 157 [Pires (1920) 19-21; Catalán/Cid (1975) 72; 

Pires (1986) 57-58; RPTOM (2003) nº 1233] 

 

Versão de Elvas, c. de Elvas, d. de Portalegre. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, pajem d'el-rei mais querido,  

2. bem podias, Gerinaldo, dormir 'ma noite comigo. 

3. - Se eu sou vosso vil criado, senhora, não zombeis comigo.  

4. - Não é zombar, Gerinaldo, é deveras que to digo. 

5. - Dizei-me vós, ó senhora, a que horas quereis que vá. 

6. - Entre as dez e entre as onze, quando meu pai está dormindo. 

7. Foi-se dali Gerinaldo, dando mil ais e suspiros. 

8. - Cala, cala, Gerinaldo, entra por este postigo. 

9. Toda a noite têm brincado, pela manhã se hão dormido. 

10. Brada el-rei por Gerinaldo e ele não lhe há acudido;  

11. vai ao quarto da infanta, com ela o achou dormindo, 

12. voltados um para o outro como mulher com o marido; 

13. puxou pelo seu punhal que à cinta o há trazido: 
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14. os copos para a infanta e o bico para Gerinaldo. 

15. Gerinaldo deu uma volta, logo se sentiu ferido. 

16. - Acordai, ó bela infanta, que já fomos pressentidos! 

17. O punhal do vosso pai entre nós está metido. 

18. - Cala, cala, Gerinaldo, cala, não sejas sentido,  

19. que meu pai é generoso e me há-de casar contigo. 

20. Foi à presença d'el-rei, dando mil ais e suspiros. 

21. - Donde vindes, Gerinaldo, que assim vindes esclarecido? 

22. Que é das tuas cores de rosa, com quem as tens perdido?  

23. Em dormires com a infanta como mulher com o marido? 

24. - É verdade, ó belo rei, grande castigo mereço. 

25. - Como queres que te castigue se eu te criei de menino?  

26. Toma a ela por mulher e ela a ti por marido. 

27. - Mil anos viva, meu rei, sempre no vosso reinado;  

28. quem serve a tão bom amo, sempre recebe bom pago. 

 

 

 G/14 Pires (1899)/Pires (1982) 93-94 [Pires (1920) 11-13; Catalán/Cid (1975) 

71; Pires (1986) 55-56; RPTOM (2003) nº 1232] 

 

Versão de Elvas, c. de Elvas, d. de Portalegre. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, pajem d' el-rei tão querido,  

2. quem me dera, Gerinaldo, vires aqui dormir comigo. 

3. - Quando quereis vós, senhora, que eu vá em vosso serviço?  

4. - Entre a uma e as duas, que já meu pai está dormido.  

5. A uma não era dada, Gerinaldo era saído; 

6. foi ao quarto da princesa, deu um ai mui’ dolorido. 

7. - Qual será o confiado, qual será o atrevido, 

8. que entre as portas do meu quarto dá um ai tão dolorido? 

9. - É Gerinaldo, senhora, que vem em vosso serviço.  

10. - Anda cá, ó Gerinaldo, deita-te aqui comigo. 

11. Era pela manhãzinha, el-rei queria o seu vestido.  

12. - Ou Gerinaldo é morto, ou Gerinaldo é saído. 

13. Responderam os vassalos todos muito atrevidos. 

14. - Vá-se ao quarto da princesa, achará-os bem dormidos, 

15. voltados um para o outro, que nem mulher com marido.  

16. Foi-se el-rei até ao quarto, achou-os mui' bem dormidos. 

17. Eu se mato Gerinaldo, criei-o de pequenino, 

18. e se mato a minha filha tenho o meu reino perdido. 

19. E lançou as mãos atrás a um punhal que trazia, 

20. voltou os copos p'r'à filha e o bico para Gerinaldo. 

21. Acordando Gerinaldo achou-se mui' bem ferido. 

22. - Acorda, acorda, princesa, acorda que estou perdido. 

23. - Cala-te, cala-te, Gerinaldo, não te faças pressentido, 

24. que meu pai é dos bons homens, há-de-me casar contigo. 

25. - Deus vos salve, ó bom rei, 'qui tendes vosso vestido,  

26. e aqui estou a vossos pés, mandai-me dar o castigo; 

27. eu é que fui o confiado no seu quarto penetrar, 

28. aqui estou a vossos pés, mandai-me a gorja cortar.  
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29. - O castigo que te hei-dar já o tenho prometido; 

30. trata-a a ela por mulher e ela a ti por marido. 

31. Oh, quem tivera a dita que Gerinaldo há tido! 

32. ‘Té ‘gora fiel vassalo, agora filho querido. 

 

Variantes de Pires (1920): 5b. sabido [sie]; 23a. Cal'-ta [sic]. 

 

 G/15 Nunes (1900-1901) 183-185 [Oliveira (1905)/Oliveira (198?) 270-272; 

Braga (1906)/Braga (1982) 191-194; Catalán/Cid (1975) 67-68 e 69; Anastácio 

(1985) 236-237; RPTOM (2003) nº 1236] 

A fixação foi feita pelas notas de Nunes que esclarecem as intervenções por ele 

efectuadas para o estabelecimento do texto. 

 

Versão de Lagos, c. de Lagos, d. de Faro. 

 

1. - General, General, meu conselheiro tão querido,  

2. bem podias, General, dormir uma noite comigo. 

3. - Eu criado sou d'el-rei, a princesa zomba comigo.  

4. - Já te disse, General, já te disse na verdade. 

5. - Diga-me, ó minha princesa, a hora que eu hei-de vir. 

6. - Vens das onze para a meia quando el-rei estiver dormindo. 

7. ‘Inda as dez não eram dadas [……………………]  

8. General ao quarto da princesa fazendo grande rugido. 

9. - Qual será o cavaleiro, qual será o atrevido, 

10. a meu quarto fora d' horas me faz tão grande rugido? 

11. - General sou, princesa, que venho ao vosso serviço. 

12. Ela se levantou da cama descalça pelo ladrilho,  

13. ele lhe pegou pela mão como mulher com marido, 

14. toda a noite conversaram, pela manhã estão dormindo.  

15. O rei que acordou do seu sono pressentido. 

16. - General, ó General, dá-me cá o meu vestido.  

17. Ou General é morto, ou traição já tem havido. 

18. O rei que se levanta […………………..]  

19. calçou sapatos de lona p'ra que não fosse sentido. 

20. Andando de quarto em quarto ambos os achou dormindo. 

21. - Alto, alto, ó meus conselhos, aconselhai-me agora aqui:  

22. eu se mato a princesa, tenho o meu reino perdido,  

23. eu se mato o General, criei-o de pequenino. 

24. - Alto, alto, ó meus conselhos, aconselhai-me agora aqui! 

25. Meto meu punhal a peitos, entre os dois está metido,  

26. o cabo para a princesa e a ponta para o amigo. 

27. General que acordou do seu sono pressentido. 

28. - Acordai, minha princesa, que o seu pai já é sabido. 

29. - Cala-te, ó General, não sejas tão ‘smorecido 

30. que o meu pai é dos bons homens, há-de me casar contigo;  

31. vai-lhe já dar a saber do que há acontecido. 

32. General foi chegando ao rei como fosse pequenino. 

33. - Onde estavas, ó General, que não me eras ‘parecido. 

34. - Limpando os vossos cavalos, escovando os vossos vestidos. 

35. - General, General, meu conselheiro atrevido, 
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36. que 'inda ontem eras pajem, já hoje és genro querido. 

37. - Genro querido sou d' el-rei, mas sou de sangue real,  

38. sou filho d'el-rei de França, neto do rei de Cascais, 

39. sobrinho do Padre Santo, qual de nós seremos mais?  

40. - Desculpa-me, ó General, esta minha cortesia, 

41. se eras de sangue real eu é que não o sabia. 

 
Variantes de Oliveira (1905)/Oliveira (198?): la. e 35a. General, ó General; 2b. à 

noite; 5. Pois diga-me a princesa / a hora a que eu hei-de vir; 6a. vem da; lla. General 

eu sou; 12a. Da cama se levantou; 13a. ela lhe pegou; 15a. el-rei que; 16a., 21a., 24a. e 

33a. omite ó; 17b. tem já havido; 18a. se levantou; 21b e 24b. omite agora; 22b. omite o; 

32a. General chegou ao rei; 32b. fora em pequenino; 33b. omite me; 37b. do sangue; 38a. da 

França. 

 

 

 G/16 Pedroso (1902) 464-465 [Braga (1906)/Braga (1982) 187-189; 

Catalán/Cid (1975) 81-82; Pedroso (1988) 382-383; RPTOM (2003) nº 1221]  

 

Versão de Vila Nova de Gaia, c. de Vila Nova de Gaia, d. do Porto. 

 

1. - Geraldo, meu Geraldinho, pajem d' el-rei tão querido, 

2. quem me dera, ó Geraldo, uma noite só contigo! 

3. - Vós, senhora, dizeis isso, porque eu sou vosso cativo. 

4. - Não vo-lo digo mangando nem mangando vo-lo digo. 

5. Se não mo dizeis mangando, a que horas posso vir? 

6. - Entre as dez e as onze, que está meu pai a dormir.  

7. As dez horas eram dadas, e Geraldo ia a caminho. 

8. - Oh, quem bate à minha porta? Quem me arromba o meu quartinho? 

9. - É Geraldo, senhora, que vem cumprir o prometido.  

10. Peguei nele pela mão e fui deitá-lo comigo. 

11. Era meia-noite dada, el-rei por ele a chamar. 

12. - Ó Geraldo, ó Geraldo, onde estás tu metido?  

13. Ou Geraldo é morto, ou d' amores está cativo. 

14. Respondia-lhe o escudeiro, de Geraldo muito amigo. 

15. Nem Geraldo é morto, nem d' amores está cativo;  

16. está a cumprir uma batalha, por causa dela está perdido. 

17. Levantou-se o rei da cama, foi rondar o seu palácio;  

18. lá viu estar Geraldo na cama com sua filha. 

19. Puxou pelo seu punhal, porém considerou consigo.  

20. - Se mato a Geraldinho, criei-o desde pequenino,  

21. se mato minha filha, fica meu reino perdido. 

22. Aqui fica o meu punhal, no meio dele metido, 

23. para que, acordando, vejam o mal que têm cometido.  

24. - Geraldinho, acorda, acorda, acorda que estás perdido, 

25. que aqui está o punhal de meu pai, entre nós ambos metido.  

26. - Ai de mim, real senhora, ai de mim que estou perdido! 

27. - Vai-lhe tu dar os bons-dias como humilde cativo. 

28. - Bons-dias, real senhor, bons-dias eu vo-lo digo.  

29. Mandai-me matar, senhor, que eu a morte tenho merecido. 

30. - Já que ela assim o quis, que vos tome por marido. 
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31. - Estou aqui, real senhor, tenho honras por castigo. 

 

 G/17 Oliveira (1905)/Oliveira (198?) 34-36 [Braga (1906)/ /Braga (1982) 189-

191; Catalán/Cid (1975) 66-67; Anastácio (1985) 238; RPTOM (2003) nº 1237].  

 

Versão de Loulé, c.  de Loulé, d. de Faro. 

 

1. - Girinaldo, Girinaldo, pajem d'el-rei, o mais querido. 

2. bem podias, Girinaldo, dormir à noite comigo. 

3. - A senhora está brincando, ou quer caçoar comigo?  

4. - Eu não caçôo, Girinaldo, eu bem deveras to digo. 

5. - Diga a senhora a que horas hei-de vir ao seu serviço. 

6. - Vem lá das dez para as onze, que meu pai esteja dormindo. 

7. A hora certa que dava, Girinaldo que chegava. 

8. - Quem é esse cavalheiro que as portas está abrindo? 

9. - É, senhora, Girinaldo que é chegado ao serviço.  

10. - Dá de mão a essa porta e vem deitar-te comigo. 

11. El-rei que bem os ouvira, logo da cama descera,  

12. de sapatinho calçado a muitas portas batera. 

13. Foi ao quarto da princesa viu Girinaldo e a filha  

14. de rosto com rosto unido, como mulher e marido. 

15. - Eu se mato Girinaldo, Girinaldo é meu amigo,  

16. eu se mato la infanta fica o reinado perdido. 

17. Aí fica o meu punhal entre um e outro metido.  

18. - Acorda, meu Girinaldo, o nosso sono é sabido: 

19. vê o punhal de meu pai entre um e outro metido.  

20. Girinaldo que isto ouviu ficou mui’ desmorecido. 

21. - Não te aflijas, Girinaldo, não sejas desmorecido,  

22. vai-te aos pés do meu pai e chora de arrependido. 

23. O meu pai não é tão mau que te não case comigo. 

24. -  Donde vens, ó Girinaldo, donde vens espavorido? 

25. - Aos vossos pés, meu senhor, venho buscar o castigo. 

26. - Nunca pensei, Girinaldo, que fosses tão atrevido! 

27. ‘Inda ontem meu vassalo, já hoje meu genro querido.  

28. - Eu sou um vassalo vosso mas de linhagens reais, 

29. sou filho do rei de Espanha, neto do rei de Cascais, 

30. sobrinho do Padre Santo, que quereis que eu seja mais? 

31. - Se és filho do rei de Espanha, neto do rei de Cascais,  

32. sobrinho do Padre Santo, agora te quero mais. 

 

 

 G/18 Tavares (1906) 279 [Tavares (1899-1903) 388-389*; Braga (1906)/Braga 

(1982) 183-185**; Luís Chaves (1941) 13; Leite (1958) 308-309***; 

Catalán/Cid (1975) 84-85, 85 e 86****; Damião (1997) 77-78 e 79-80*****; 

RPTOM (2003) nº 1211]. 

Editamos Tavares (1906) 

 *Em 1899-1903, Tavares edita uma versão factícia composta pela versão aqui 

editada e pela n.° 1212. Por sua vez, em 1906 separa os versos das duas 

versões. Deste modo, optámos por restaurar a fixação dos textos estampados em 
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1906 tanto nesta como na versão seguinte. **Braga (1906)/Braga (1982) edita, 

com ligeiras variantes, Tavares (1899-1903). ***Leite (1958) edita a partir 

de uni manuscrito enviado por José Augusto Tavares, que é também uma versão 

factícia. ****CatalánlCid (1975) edita, em três textos distintos, as diferentes 

fixações de Tavares (1906) e de Leite (1958). *****Damião (1997) edita as 

fixações de Tavares (1906) e de Leite (1958). 

 

Versão de Maçores, c. de Torre de Moncorvo, d. de Bragança. 

 

1. - Não fora eu seu criado que não mangara comigo. 

2. - Eu não mango, Gerinaldo, que eu bem deveras to digo. 

3. `Inda as dez não eram dadas, Gerinaldo 'ó caminho, 

4. com os sapatinhos na mão p'ra não haver rugido. 

5. - Oh, quem bate à minha porta, quem arromba o meu postigo?  

6. - Sou Gerinaldo, senhora, não falto 'ó prometido. 

 

 

 G/19 Tavares (1906) 279* [Tavares (1899-1903) 388-389; Braga (1906)/Braga 

(1982) 183-185**; Luís Chaves (1941) 13; Leite (1958) 308-309***; 

Catalán/Cid (1975) 84, 85 e 86****; Mourinho (1984) 164-165*****; RPTOM 

(2003) nº1212]. 

*Ver versão n.° 1211 .**Braga (1906)/Braga (1982) edita, com ligeiras 

variantes, Tavares ( 1899-1903). ***Leite 11958) edita a partir de um 

manuscrito enviado por José Augusto Tavares, que é também uma versão 

factícia. ****CatalánlCid (1975) edita, em três textos distintos, as diferentes 

fixações de Tavares (1906) e de Leite (1958). *****Mourinho (1984) edita esta 

complexa teia de versões retocadas por Tavares baseando-se num manuscrito 

enviado por este último ao Padre Miranda Lopes. 

 

Versão de Maçores, c. de Torre de Moncorvo, d. de Bragança.  

 

Recolhida em 1898. 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, pajem d' el-rei mais querido, 

2. porque num me falas d' amor quando te encontras comigo? 

3. - Eu sou vosso vassalo, sou vosso pajem querido! 

4. - Num te engano, Gerinaldo, vai-te à noite ter comigo;  

5. entre las dez e las onze, quando meu pai estiver dormido, 

6. descalço, de pé de penas, p'ra num sermos pressentidos. 

7. Gerinaldo, ó Gerinaldo, nós somos pressentidos: 

8. o punhal d' ouro de meu pai entre nós está metido! 

9. Levanta-te, Gerinaldo, vai-le a falar humilde; 

10. o castigo que te há-de dar é de casares comigo. 

11. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, alcança-me o meu calçado. 

12. Ou Gerinaldo é morto, ou ele me é refalseado!  

13. Gerinaldo, ó Gerinaldo, alcança-me o meu vestido. 

14. Ou Gerinaldo é morto, ou ele me é pervertido!  

15. Vou matar Gerinaldo: criei-o de pequechinho, 

16. para matar a princesa, fica-me o reino perdido!  
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17. Donde vens, ó Gerinaldo? – Venho da caça perdido; 

18. só achei uma garça dentro daquele castilho. 

19. - Essa garça, Gerinaldo, foi criada no meu trigo; 

20. ama-a tu como mulher e ela a ti como marido. 

 

Variantes de Tavares (1899-1903) (não se contemplam neste aparato crítico os versos 

pertencentes à versão n.° 1211): 2b. omite me; omite 3 e 4; 5b. o pai; 6a. vem descalço, pés de 

pernas [sic]; 7 a 10 inverte ordem passando para depois de16. 

 

 G/20 Tavares (1906) 308-309 [Luís Chaves (1941) 14; Catalán/Cid (1975) 89; 

RPTOM (2003) nº 1216]. 

 

Versão de Vinhais, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

1. - Ó Gerinaldo, ó Gerinaldo, pajem d'el-rei mais querido,  

2. queres tu, ó Gerinaldo, dormir à noite comigo? 

3. - Como sou vosso criado, estais a bulrar [sic] comigo! 

4. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, olha que eu deveras to digo! 

5. - Diga lá, minha senhora, a que horas hei-de ir 'ó postigo.  

6. - Irás das dez para as onze, quando el-rei estiver dormindo. 

7. ‘Inda não eram nas nove e Gerinaldo ‘ó postigo. 

8. - Quem ‘ó meu postigo bate pode ser bem atrevido? 

9. - Sou o moço Gerinaldo, não falto ‘ó prometido. 

10. El-rei tivera um sonho que bem certo lhe saíra: 

11. ou lhe dormiam com a filha, ou lhe roubavam no castilho.  

12. Foi à cama da princesa a ver o que por lá ia; 

13. achou-os ambos deitados como mulher e marido.  

14. - Para matar Gerinaldo, criei-o de pequenino... 

15. Para matar a princesa, fica o meu reino perdido... 

16. Meto-lhe a espada no meio, que lhe sirva de testigo; 

17. eu aceitarei-os a ambos como mulher e marido. 

 

 G/21 Mendonça (1911) 2-4 [Catalán/Cid (1975) 77; RPTOM (2003) nº 1225]. 

 

Versão de Rapa, c. de Celorico da Beira, d. da Guarda.  

 

1. - Generardo, Generardo, pajem d' el-rei mais querido, 

2. bem pudera, Generardo, tomar amores comigo! 

3. - Estais a zombar, senhora, que eu sou um vosso cativo. 

4. - Não vo-lo digo a zombar, que deveras vo-lo digo. 

5. - Diga-me, ó minha senhora, a que hora serei servido. 

6. - Lá das nove para as dez, quando el-rei estiver dormido. 

7. Deu sete voltas ao paço e outras sete ao postigo; 

8. lá ao fim das sete voltas deu um ai, deu um suspiro. 

9. - Qual seria o confiado, qual seria o atrevido, 

10. que à porta da infanta se atreva a dar um suspiro? 

11. - Sou Generardo, senhora, que venho ao prometido. 

12. - Se tu eras Generardo, entra por esse postigo,  

13. traz o calçado da mão, que faça menos ruído. 
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14. Foram-se deitar na cama como mulher e marido.  

15. Lá pela noite adiante chama el-rei o seu criado. 

16. que lhe desse o seu calçado, que lhe desse o seu vestido. 

17. Ou Generardo é morto ou ele está bem dormido! 

18. Foi-se à cama da infanta achou-os rosto com rosto. 

19. Estoque d' ouro vá no meio, que se achem presentidos; 

20. para matar Generardo, criei-o de pequenino... 

21. Para matar a infanta, fica o reinado perdido. 

22. - Generardo, Generardo, que assim estás de bem dormido!  

23. O estoque de meu pai entre nós está metido! 

24. Vai-te deitar a seus pés e fala-lhe com sentido, 

25. - Essa rola que tu caçastes foi criada im meu trigo.  

26. Trata-a tu cumo mulher e ela a ti cumo marido. 

 

 

 G/22 Thomás (1913) 8-11 [Luís Chaves (1941) 9-10*; Cortesão (1942) 194-

196**; Graça (1953) 79-80***; Redol (1964) 329-330****; Graça (1974) 78-

79***; Graça (197?) 84-85***; Catalán/Cid (1975) 73-74**; Giacometti (1981) 

169-170; Graça (1991) 116*****; Fontes (1997) 204; RPTOM (2003) nº 1249] 

*Luís Chaves (1941) omite os versos que acompanham a partitura // **Cortesão 

(1942) e Catalán/Cid (1975) editam Chaves (1941) II ***Graça (1953), Graça 

(1974) e Graça (197?) introduzem versos na partitura recolhidos por José Régio 

// ****Figura apenas a transcrição musical com os dois primeiros versos 

recolhidos por José Régio. 

 

Versão de origem desconhecida. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, pajem d' el-rei tão querido,  

2. bem puderas, Gerinaldo, dormir a noite comigo.  

3. - Zombais comigo, senhora, por ser o vosso cativo.  

4. - Eu não to digo zombando, é deveras que to digo!  

5. - Pois quando quereis vós, senhora, que vá pelo prometido? 

6. - Lá pela noite adiante, quando el-rei seja dormido. 

7. Logo, ao dar a meia-noite, Gerinaldo já erguido. 

8. Foi ao quarto da princesa, deu um ai mui' dolorido. 

9. - Quem dá ais à minha porta? Quem será o atrevido? 

10. - É Gerinaldo, senhora, que vem pelo prometido. 

11. Ide abrir a minha porta, que el-rei não seja sentido. 

12. - Anda cá, ó Gerinaldo, podes-te deitar comigo. 

13. Já era quase sol-fora e Gerinaldo dormido. 

14. Acorda o rei de repente, chama o seu pajem querido. 

15. Mas Gerinaldo não vem p'ra lhe trazer o vestido. 

16. - Gerinaldo não responde, o que terá sucedido? 

17. Ou está morto o meu pajem, ou traição me há cometido. 

18. Responde dali um pajem que tudo tinha sentido.. 

19. Lá no quarto da princesa estará adormecido!  

20. O rei levanta-se à pressa e leva um punhal consigo;  

21. chega ao quarto da princesa, entrou sem fazer ruído. 

22. Dormiam os dois na cama como mulher e marido. 

23. - Eu, se mato Gerinaldo, criei-o de pequenino 
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24. e se mato a princesa fica o meu reino perdido. 

25. Tira el-rei o seu punhal, deixa-o entre os dois metido:  

26. o cabo para a princesa, para Gerinaldo o bico. 

27. ia-se a virar o pajem, logo se sentiu ferido.  

28. - Acordai, ó bela infanta, acordai, que estou perdido; 

29. o punhal d' oiro d' el-rei entre nós está metido! 

30. - Cala-te lá, Gerinaldo, não estejas tão dolorido, 

31. que el-rei tem bom coração, há-de-te casar comigo.  

32. - Onde estavas, Gerinaldo, que assim vens tão abatido? 

33. - Mandai-me matar, senhor, bem sei que fui atrevido.  

34. - O castigo que te dou por seres meu pajem querido 

35. é que a tomes por mulher e ela a ti por marido.  

36. E assim ficou bem feliz Gerinaldo, o atrevido. 

 
Na partitura que acompanha este texto figuram os seguintes dois primeiros versos retirados da 

versão de Garrett substituindo, no entanto, Reginaldo por Gerinaldo: – Gerinaldo, Gerinaldo, / 

pajem d' el-rei tão querido, // não sei por quê, Gerinaldo, / te chamam o atrevido. 

 

 

 G/23 Martins (1928)/Martins (1987) 183-184 [Catalán/Cid (1975) 89-90; 

Veloso (1978) 403-404; Correia (1984) 302-303; *Correia (2003); RPTOM 

(2003) nº 1215]. 

 

Versão de Vinhais, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

1. - Gerineldo, Gerineldo, pajem d' el-rei mais querido,  

2. queres tu, ó Gerineldo, dormir à noite comigo? 

3. - Diga-me, ó minha senhora, a que horas venho ‘ó postigo.  

4. - Vem das nove para as dez, quando o pai estiver dormindo. 

5. ‘Inda não eram as oito, já ele estava no postigo.  

6. O pai que estava acordado ouviu algum dolorido; 

7. foi-se direito à cama donde eles estavam dormindo,  

8. achou-os de braça a braça como mulher e marido. 

9. O pai ficou pensativo e considerando lá consigo.  

10. - Eu se mato o Gerineldo, criei-o de pequenino, 

11. mas se mato a infanta, fica meu reino perdido; 

12. meto-lhe a espada entre ambos, que lhe sirva de castigo. 

13. A infanta que acordou e o Gerineldo dormindo.  

14. - Acorda, ó Gerineldo, que meu pai o há sabido. 

15. Levantou-se espalvorido, p'r'à corte foi sem destino;  

16. pois el-rei lhe preguntou, todo enfurecido. 

17. - Donde vens, ó Gerineldo, donde vens espalvorido?  

18. - Venho de caçar as rolas da outra banda do rio. 

19. - As rolas que tu caçaste estavam na cama dormindo;  

20. ou hás-de casar com ela ou te hei-de tirar a vida. 

21. Gerineldo que ouviu, que isso era o que queria,  

22. casou-se co' a infanta com prazer e alegria. 
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 G/24 Sampaio (1940)/Sampaio (1944)/Sampaio (1986) 158 [Catalán/Cid 

(1975) 97-98; RPTOM (2003) nº 1218]. 

 

Versão de Ponte da Barca, c. de Ponte da Barca, d. de Viana do Castelo.  

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, paje d' el-rei tão querido, 

2. bem puderas, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

 

 

 G/25 Graça (1953) 79-80** [Graça (1974) 78-79; Graça (197?) 84-85 e Graça 

(1991) 116]. 

 

Versão de Vila do Conde, c. de Vila do Conde, d. do Porto*.  

*Geografia atribuída. **Versos incluídos na partitura, recolhidos por José Régio. 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, pajem d'el-rei tão querido,  

2. desejava, Gerinaldo, passar a noite contigo. 

 

 

 G/26 Dias Martins (1954) 294-296 [Galhoz (1987) 412-413; RPTOM (2003) nº 

1230] 

 

Versão de Tinalhas, c. de Castelo Branco, d. de Castelo Branco. 

Recitada por Maria Guilhermina, 41 anos. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, Gerinaldo meu querido, 

2. Bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Se eu não fora seu criado a menina não zombava comigo. 

4. - Zomba, zomba Gerinaldo olha que eu deveras to digo. 

5. - Se a senhora deveras mo diz  diga-me à hora que hei-de vir, 

6. - Das dez para as onze horas que está o papai a dormir. 

7. Das dez para as onze horas Gerinaldo ao caminho; 

8. Sapatinhos no braço para não fazer barulho. 

9. Chegou à porta da real senhora, duas pancadinhas deu. 

10. - Olá, olá, quem está lá, quem bateu ao meu postigo? 

11. - Gerinaldo, menina, que não faltou ao prometido. 

12. Toda a noite estiveram brincando só pela manhã dormindo 

13. Levantou-se o pai da cama foi visitá-la ao quartinho. 

14. Encontrou o Gerinaldo com a princesa dormindo.  

15. - Para matar a princesa fica o reinado perdido. 

16. Para matar Gerinaldo criei-o de pequenino. 

17. Aqui fica a minha espada antre eles os dois metido [sic]. 

18. - Recorda, ó Gerinaldo, recorda, se estás dormindo, 

19. Olha a espada de meu pai antre nós dois metido [sic].. 

20. Vai-le a pedir perdão para não mes [sic] dar castigo. 

21. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens agora aqui? 

22. -Venho de caçar as rolas das bandas d'além do rio. 

23. - Não me mentas, Gerinaldo,  tu nunca me tens mentido. 
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24. A rola que tu caçaste foi criada no meu trigo. 

25. - Aqui me tem, real senhor, muito triste, arrependido, 

26. Venho-le a pedir perdão para não me dar castigo. 

27. - O castigo que eu te dou fazê-la casar contigo 

28. Chamares-lhe tua mulher e ela teu marido. 

 

 

 G/27 Frias (1956) 567-568 [RPTOM (2003) nº 1229] 

 

Versão de Sátão, c. de Sátão, d. de Viseu.  

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido,  

2. bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Se não fora seu criado não estava a mangar comigo. 

4. - Não mango, não, Gerinaldo, que eu bem a sério to digo! 

5. - Se a senhora fala a sério, a que horas hei-de de [sic] vir? 

6. - Das onze p'r'à meia-noite está o meu papá a dormir.  

7. Ainda não eram as onze, Gerinaldo a entrar, 

8. com os sapatinhos na mão para o rei não acordar. 

9. O rei estava sonhando um sonho adivertido: 

10. que tinha Gerinaldo com sua filha dormindo.  

11. Entrou a porta do quarto, não viu nada remexido; 

12. viu Gerinaldo na cama, como mulher e marido!  

13. - Não te mato, Gerinaldo, criei-te de pequenino; 

14. nem te mato, minha filha, ficava o reino perdido. 

15. Então ela fez uma carta com a sua própria mão. 

16. - Leva-a lá, ó Gerinaldo, que de nós tenha compaixão. 

17. Eu sozinho não vou lá; venha a senhora comigo. 

18. - Anda lá, ó Gerinaldo, anda lá, que eu vou contigo. 

19. - Donde vens tu, Gerinaldo, donde vens tão molhadinho? 

20. - Venho de dar água ao cavalo que ainda não tinha bebido.  

21. - Donde vens tu, Gerinaldo, donde vens tão amarelinho? 

22. - Venho de tirar uma rola que ainda estava no ninho. 

23. - Essa rola era minha, foi criada no meu trigo; 

24. trata-a tu como mulher e ela a ti como marido! 

 

 

 G/28 Reinas (1957) 388-389 [Galhoz (1987) 411-412; RPTOM (2003) nº 1222] 

 

Versão de Alamedilla. Província de Salamanca (Espanha). 

 N/NOTA: Em GRPP indica-se a proveniência “Almedilha, c. de Almeida, d. da 

Guarda”. 

 

1. - Gerineldo, Gerineldo paje d' el rei mas querido 

2. Quien te pudiera tener tres horas em mi castillo 

3. - Como soy vuestro criado senora burlais comigo 

4. - No me burlo Gerineldo que deveras te lo digo 

5. - Quando fué señora mia cumplireis lo prometido? 

6. - Entre las onze y 1a una quando el rei esté dormindo 
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7. Tres vueltas le dio al palácio otras tres le dio al castillo 

8. Y a la puerta de su quarto há dado un fuerte suspiro 

9. - Quien ha sido el allevoso quien al sido el atrevido 

10. Qu' a la puerta de mi quarto há dado un fuerte suspiro? 

11. - Soy Gerineldo, senora, a quien usted ha prometido 

12. Lo ha cogido por la mano y en el lecho lo ha metido  

13. Entre juegos e deleites ambos quedaram dormidos 

14. Despertado sea el rei de un sueno despavorido 

15. - O me roban le princesa o traicion en mi castillo 

16. Llebanto-se de su lecho y al de la princesa ha ido 

17. Y ha visto a Gerineldo como si fuera marido 

18. - Iluminad-me, Señor, que devo hacer Dios mio  

19. Que se mato a la princesa mi reino queda perdido 

20. Y como mato a Gerineldo al que créé desde nino 

21. Dejaré mi espad' àqui qu'ella sera mi testigo 

22. Con el frior de la espada la princesa se ha estremecido  

23. - Desperta-te, Gerineldo, que ambos estamos perdidos 

24. Mi padre se há enterado  y su espada será testigo 

25. Por donde bajares que baje mas escondido 

26. - Bajaré por el jardin cortando flores y lírios 

27. Le ha perguntado el rei    .................................. 

28. - Donde vienes Gerineldo tan blanco y descolorido? 

29. - Vengo de vuestro jardin de cortar flores y lírios 

30. - La flor que tu has deshojado  mi espada sera testigo 

31. Mañana vos casare ........................... 

32. Vos pondre en vuestra casa como marido y mujer 

33. - No lo querra Dios del cielo ni tampoco lo querré 

34. La mujer que yo deshoje ella sea mi mujer. 

35. - Y altos sea, altos, mis criados, Gerineldo encerrar-lo 

36. En el quarto mas oscuro que  tienga mi palacio 

37. Quando la princesa supo la traicion de Gerineldo 

38. No pude resistir-le y su alma sube al cielo. 

 

 

 G/29 Reinas (1957) 417-418 [Galhoz (1987) 410-411; RPTOM (2003) nº 1223] 

 

Versão de Nave de Haver, c. de Almeida, d. da Guarda. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, Gerinaldo qu'ás tã lindo, 

2. Cáris tu, i ó Gerinaldo á noiti drumìr c'migo?  

3. - Sendo ê a sê criado stá caçoando c'migo. 

4. - Isto nu á caçoara qu'ê bainhe deveras tu digo 

5. - Diga-m'ó linda prinçasa a qu' horas lá hei-d' ira. 

6. - Das deç par' às onzi horas vainhe bater ó mê castilho.  

7. - Cal á i ássi o maroto, cal a i ássi o atrevido? 

8. - Gerinaldo, nha sinhora, qu'ê vênh' ò purmetido 

9. C'os sapatinhos na mão p'ra nu fazar arruído 

10. - Nem vainhes tarde nem vainhes cedo vainhes a'ma linda hora,  

11. Mê pai já stá' drumir nha mainhe deitô-s'agora.  
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12. Acardô o sinhô rei e dixi p'rá rainha: 

13. - Ó Gerinaldo no roiba ó sta cu a princezinha. 

14. Luvantô-s' o sinhô rei, metê-1'a ispada nu meio. 

15. Acordô a princezinha c'um sono mut' afligido. 

16. - A ispada de mê pai canhe ma ai aqui trazido? 

17. - Nu s' afliga linda prinçasa qu'à noit' a traux'ê c'migo  

18. Se sê pai dixer al'ma coisa ê me vô dari ó castigo. 

19. - Gerinaldo, Gerinaldo fostes um grand' atrevido, 

20. Drumistes c'u a princezinha, meráces grande castigo 

21. Agora casareis ambos, na igraija recebidos,  

22. Tomastes a tu por mulhera e ál' á ti por marido 

23. Ó canhe tiver'á ventura que tavi dom Gerinaldo 

24. Ára filho d' um purcaro e agora i á rei c'roado. 

 

 

 G/30 Leite (1958) 301 [Catalán/Cid (1975) 82-83; RPTOM (2003) nº 1219] 

 

Versão de Paços de Ferreira, c. de Paços de Ferreira, d. do Porto. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, já passas [pagem] do rei mais querido, 

2. Se tu queres, ó Gerinaldo, passar a noite comigo? 

3. - A noite passar não posso, senhora, mangas comigo ! 

4. - Não mango, não, Gerinaldo, olha que deveras to digo. 

5. E das oito para as nove  vai ter ao quarto comigo. 

6. Erô oito, erô nove, Gerinaldo sem ter vindo; 

7. Erô dez pera as onze, Gerinaldo ao postigo. 

8. - Ó quem bate à minha porta, ó quem bate ao meu postigo?  

9. - Saibas tu que é Gerinaldo que veio ao prometido. 

10. - Gerinaldo, Gerinaldo,  [.................................] 

11. Parece qu'adivinhaste, vieste à própria hora : 

12. Papai está a dormir e a mamã deitou-se agora. 

13. A princesa (sic) teve um sonho que lhe saiu meio certo.  

14. Foi ver ao quarto dos cobres, não tinha nada bolido;  

15. Foi ver ao quarto da filha, Gerinaldo lá metido.  

16. - Eu, se mato Gerinaldo, criei-o dês pequenino; 

17. Se mato minha filha, fica-me o reino perdido.  

18. Vou-lhes meter este punhal para lhes dar o castigo.  

19. - Levanta-te, ó Gerinaldo, olha que estamos perdidos; 

20. Olha o punhal do papá no meio de nós metidos [sic].  

21. Faz que vens de caçar a pomba da outra banda do rio.  

22. - Donde vens, ó Gerinaldo, por esta manhã de frio?  

23. - Venho de caçar a pomba da outra banda do rio. 

24. - A pomba que tu caçaste foi caçada no meu trigo! 
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 G/31 Leite (1958) 302 [Catalán/Cid (1975) 90-91; RPTOM (2003) nº 1213]  

 

Versão de Rio de Fornos, c. de Vinhais, d.de Bragança.  

 

Recolhida por Orlando Ribeiro, em 1936. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, page d’el-rei mais querido,  

2. Queres tu, ó Gerinaldo, a noute dormir comigo? 

3. - Como eu sou vosso criado, senhora, mangais comigo. 

4. - Não mango, não, Gerinaldo, s'eu bem deveras to digo. 

5. - Diga-me lá, minha senhora, a que horas hei-de ir ao postigo 

6. - Das onze para as doze, quando el-rei estiver dormindo. 

7. Inda não eram nas dez, Gerinaldo ao postigo. 

8. - Quem bate à minha porta, quem ronda ao meu postigo? 

9. - Gerinaldo sou, senhora, que ao vosso mandado vinha.  

10. El-rei sonhara um sonho que bem certo lhe saíra; 

11. Que lhe dormem co'a infanta ou lhe roubam o castilho.  

12. Achou-os ambos os dois como esposa e marido. 

13. - Que farás aqui, ó rei? Que farás á tua vida? 

14. - Eu, p'ra matar Gerinaido, criei-o de pequenino; 

15. Eu, p'ra matar a infanta,  fica o castilho perdido. 

16. - Mete-lhe a espada entre ambos, que lhe sirva de castigo. 

17. - Donde vens, ó Gerinaldo, tão cedo, tão espalvorido ? 

18. - Venho de caçar a rola, da outra banda do rio. 

19. - A rola que tu caçaste, bem na caçaste no ninho. 

20. Pois casarás com ela, que te sirva de castigo 

21. Que le chames tua esposa e ela te chame seu marido. 

 

 

 G/32 Leite (1958) 302-303 [Catalán/Cid (1975) 88-89; RPTOM (2003) nº 1214] 

 

Versão de Vinhais, c. de Vinhais, d. de Bragança.  

 

Recolhida pelo P.e José Firmino da Silva em 1904. 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, pagem d'el-rei mais querido!  

2. Queres tu, ó Gerinaldo, á noite dormir comigo? 

3. - Como sou vosso criado, senhora, bulrais (1) comigo! 

4. - Não bólro, não, Gerinaldo  que eu bem deveras to digo! 

5. - Dizei-me, ó minha senhora, a que horas virei ao postigo.  

6. - De las dez para las onze, enquanto el-rei está dormindo 

7. Inda não  eram nas nove, Gerinaldo ao postigo. 

8. - Quem me ronda a minha porta? Quem me ronda o meu castilho?  

9. - Gerinaldo sou, senhora, não falto ao prometido. 

10. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, tu vieste a boa hora, 

11. Que o meu pai já está dormindo,  minha mãe deitou-se agora,  

12. Sonhara el-rei um sonho, que bem certo lhe há saído: 

13. Que ou lhe dormem co'a infanta ou lhe rondam o castilho.  

14. Pegou na sua espada e foi rondar o castilho. 
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15. Achou-os braça com braça (2), como mulher com marido! 

16. Deitou as mãos à cabeça: - Ai de mim, que estou perdido! 

17. Para matar Gerinaldo, criei-o de pequenino; 

18. Para matar a infanta, fica o meu reino perdido. 

19. Meteu-lh’a espada no meio, como sinal de castigo. 

20. - Acorda, ó Gerinaldo, malo haja o teu sentido! 

21. espadim de meu pai entre nós está metido! 

22. Levantou-se Gerinaldo, mui triste, mui espalvorido (3) 

23. - Donde vens, ó Gerinaldo, tão triste, tão espalvorido? 

24. - Venho de caçar a rola, da outra banda do rio. 

25. - A rola que tu caçaste não estava p'ra ti no ninho.  

26. - Aqui estou, real senhor, dai-me o castigo merecido.  

27. - Toma-a tu por tua esposa e ela a ti por seu marido. 

 
(1) Zombais. (2) Abraçados. (3) Espavorido 

(Cantiga de segada.) 

 

 

 G/33 Leite (1958) 303-304 [Catalán/Cid (1975) 91; RPTOM (2003) nº 1205]  

 

Versão de Rebordainhos, c. de Bragança, d. de Bragança.  

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, pagem de el-rei rnais querido, 

2. Queres tu, ó Gerinaldo, dormir á noite comigo ?  

3. - Cale-se lá, minha senhora, não esteja a mangar comigo. 

4. - Não mango, não, Gerinaldo, que eu bem deveras to digo.  

5. - Diga-me, ó minha senhora, a que horas hei-de ir ao postigo.  

6. - Das dez para as onze, quando el-rei estiver dormindo.  

7. Ainda não eram as nove, Gerinaldo ao postigo. 

8. - Quem bate á minha porta? Quem bate ao meu postigo 

9. - Gerinaldo, minha senhora, que vem ao prometido.  

10. El-rei estava sonhando  que tinha o reinado perdido; 

11. Levantou-se de sua cama todo espavorido. 

12. Pegou na sua espada, foi dar volta ao partido. 

13. Foi dar com eles na cama, como mulher e marido. 

14. - Para matar a princesa, fica o reinado perdido; 

15. Para matar Gerinaldo, criei-o de pequenino. 

16. Deixo-lhe a espada no meio, que lhe sirva de castigo 

17. - Acorda, ó Gerínaldo, que de meu pai já é sabido. 

18. Levantou-se Gerinaldo todo espavorido. 

19. Donde vens, ó Gerinaldo, que vens tão espavorido? 

20. -Venho de caçar a rola daquelas bandas do rio 

21. A rola que tu caçaste  criei-a eu com o meu trigo: 

22. Anda cá, ó Gerinaldo, anda cá, vem ao castigo. 
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 G/34 Leite (1958) 305 [Catalán/Cid (1975) 92-93; RPTOM (2003) nº 1206]  

 

Versão de Rebordainhos, c. de Bragança, d. de Bragança.  

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, pagem de el-rei mais querido, 

2. Queres tu, ó Gerinaldo, à noite dormir comigo ?  

3. - Eu como sou vosso criado, senhora, mangais comigo? 

4. - Não mango, não, Gerinaldo, que eu bem deveras to digo. 

5. Diga-me, ó minha senhora, a que horas hei-de ir ao postigo. 

6. -Das dez para as onze, enquanto el-rei está dormindo.  

7. Ainda não eram as dez, Gerinaldo ao postigo. 

8. - Quem bate à minha janela, quem bate ao meu postigo ?  

9. - Gerinaldo sou eu, ó senhora, que eu venho ao prometido.  

10. - Entra cá, ó Gerinaldo, entra a deitar-te comigo.  

11. - Diga-me, ó minha senhora, se eu vim tarde, se vim cedo.  

12. - Não vieste cedo nem tarde, vieste em boa hora, 

13. meu pai já está dormindo,  o meu pai deitou-se agora. 

14. Mas el-rei sonhou um sonho que de certo lhe há saído: 

15. Ou lhe dormiam com a infanta, ou lhe roubam o partido. 

16. Pegou na sua espada de ouro, foi dar volta ao partido. 

17. Encontrou Gerinaldo com a infanta, como mulher e marido, 

18. rei desde que aquilo viu ficou todo pensativo. 

19. - Eu, para matar o Gerinaldo, criei-o de pequenino; 

20. Mas, para matar a infanta, fica o reino perdido. 

21. Meto-lhe a espada no meio, que lhe sirva de castigo, 

22. A infanta acordou por encontrar o ferro frio: 

23. - Acorda, ó Gerìnaldo, que meu pai nos havia sentido; 

24. Vai dar-lhe os bons dias, para que se não acabe o partido. 

 

 

 G/35 Leite (1958) 306 [Manuel Alvar (1971) 197; Catalán/Cid (1975) 94; 

RPTOM (2003) nº 1207]. 

 

Versão de Gimonde, c. de Bragança, d. de Bragança.  

 

Recolhida por Orlando Ribeiro em 1936. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, paje d'el-rei mais querido, 

2. Bem podias, Gerinaldo, a noute dormir comigo. 

3. - Isso não, minha senhora, que não me é permitido . 

4. - Isso sim, ó Gerinaldo, e deveras te lo digo. 

5. Das onze p'rá meia noute vais bater ao meu postigo.  

6. Inda não era meia noute, Gerinaldo ao postigo. 

7. - Quem bate à minha porta? Quem ronda o meu castilho? 

8. Gerinaldo sou, senhora, que não falta ao prometido.  

9. El-rei sonhou um sonho que bem certo lhe saía :  

10. Que dormiam com a infanta ou que rondavam no castilho.  

11. El-rei levantou-se, foi dar volta ao castilho 

12. Encontrou Gerinaldo como mulher e marido. 

13. Meteu-lhe a espada no meio p'ra lhe servir de castigo.  
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14. - Acorda, acorda, Gerinaldo, que el-rei já o hai sentido. 

15. Levantou-se Gerinaldo, nem branco, nem espalborido:  

16. - Benho de regar as hortas do outro lado do rio. 

17. Donde bens, ó Gerinaldo, tão branco, tão espalborido? 

18. Benho de caçar a rola, do outro lado do rio.  

19. -Não me mintas, Gerinaldo, nunca me tenhas mentido, 

20. A rola que tu caçaste criei-a eu c'o meu trigo. 

 

 

 G/36 Leite (1958) 306-307 [Catalán/Cid (1975) 93-94; RPTOM (2003) nº 1208]  

 

Versão de Vila Boa de Carçãozinho, f.  de Serapicos, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitada por uma rapariga de 20 anos, em 1932.  

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, pajem d'e1-rei mais querido, 

2. Queres tu, ó Gerinaldo, à noite ir dormir comigo?  

3. - Cal'-s'aí, minha senhora, não esteja a mangar comigo.  

4. - Não mango, não, Gerinaldo, que eu bem deveras to digo. 

5. - Diga-me, ó minha senhora, a que horas vou ao postigo? 

6. - Das onze para as doze, quando el-rei estiver dormindo. 

7. Ainda não eram nas dez, Gerinaldo ao postigo. 

8. - Ó quem bate à minha porta, ó quem é o atrevido?  

9. - Gerinaldo, minha senhora,  que ele veio ao prometido. 

10. O rei sonhou um sonho  que bem certo lhe saiu :  

11. Que lhe roubavam a infância  (sic), que lhe roubavam o seu abrigo. 

12. Levantou-se o rei da cama, foi dar a volta ao partido. 

13. Encontrou os dois dormindo como mulher e marido.  

14. - P’ra matar a infância  tenho o reinado perdido;  

15. Pra matar o Gerinaldo, criei-o de pequenino... 

16. Meto-lhe a espada no meio, que lhe sirva de castigo. 

17. - Acorda, ó Gerinaldo, que o meu pai o tem sabido. 

18. Se o meu pai to procurar, não lho dêas ao mentido. 

19. -Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão espalborido ? 

20. - Venho de regar as hortas, das bandas d'além do rio.  

21. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido.  

22. Donde vens, ó Gerinaido, donde vens tão espalborido? 

23. -Venho de banhar os cavalos, das bandas d'além do rio.  

24. -Não me mintas, Gerinaldo,  que nunca me tens mentido.  

25. Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão espalborido ?  

26. -Venho de caçar a rola, das bandas d'além do rio.  

27. -A rola que tu caçaste criei-a eu com o meu trigo: 

28. Recebe-a por tua mulher e ela a ti por teu (sic) marido. 

 
(Do tempo da segada) 
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 G/37 Leite (1958) 307-308 [Catalán/Cid (1975) 79-80; RPTOM (2003) nº 

1245].  

 

Versão de origem desconhecida.  

 

1. - Gerineldo, ó Gerineldo, pajem d'el-rei mais querido, 

2. Queres tu, ó Gerineldo, à noite dormir comigo? 

3. - Eu, como sou seu criado, senhora, borrais (1) comigo. 

4. - Não borro, não, Gerineldo, que deveras te lo digo.  

5. - Diga-me, minha senhora, a que horas hei-de ir ao postigo.  

6. - Das onze para lás doze, enquanto o rei estiver dormindo.  

7. As onze não eram dadas, Gerineldo ao postigo. 

8. - Quem bate à minha janela? Quem arromba o meu postigo  

9. - Gerineldo sou, senhora, que venho ao prometido.  

10. Deitaram-se ambos na cama, como mulher e marido.  

11. O bom rei sonhou um sonho que bem certo lhe hai saído:  

12. - Ou me dormem com a infanta, ou me roubam o castilho.  

13. Pegou na espada d'ouro, foi dar volta ao castilho.  

14. Achou-os ambos na cama como mulher e marido. 

15. - Eu, se mato o Gerineldo, criei-o de pequenino, 

16. Ou, se mato a infanta, tenho o reinado perdido. 

17. Meto-lhe a espada no meio, que lhe sirva de castigo.  

18. - Acorda, ó Gerineldo, que o bom rei nos hai (2) sentido! 

19. Levanta-te e vai dar à cama os bons dias.  

20. - Bons dias tenha, bom rei, mais a sua soberania.  

21. -Donde vens, ó Gerineldo, que vens tão descolorido?  

22. -Venho de regar flores  daquele jardim florido. 

23. - Não me mintas, ó Gerineldo, que nunca me hais mentido.  

24. -Venho de caça'la rola, da outra banda do rio.  

25. -A rola que tu caçaste criei-a ao meu pão trigo. 

26. - Dê-me a morte, ó meu bom rei, que bem vos-la hei merecido.  

27. - Se te quisera matar, já agora não eras vivo. 

28. Trata-a por tua mulher, ela a ti por seu marido (3). 

(1) Fazeis pouco, borrar. Só aqui. 

(2) A mulher teima que é hai. 

(3) “A cantiga é espanhola” diz a mulher.  

 

 

 G/38 Leite (1958) 309-310 [Catalán/Cid (1975) 86-87; Damião (1997) 78-79; 

RPTOM (2003) nº 1210].  

 

Versão de Açoreira, c. de Torre de Moncorvo, d. de Bragança.  

 

1. - Ó Grinaldo, ó Grinaldo, ó Grinaldo, meu amigo, 

2. Quanto davas tu, Grinaldo, [para] à noite brincar comigo ?  

3. - Se eu não fora seu criado, não zombaria comigo! 

4. - Eu não to digo zombando, que eu bem deveras to digo.  

5. - Deveras ou zombando, diga-me às horas que hei-de ir. 

6. - Vai das dez para as onze, que está meu pai a dormir.  
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7. Inda as dez não eram dadas, já Grinaldo a caminho,  

8. Com sapatos na mão para não meter rugido. 

9. - Ó quem bate à minha porta, quem arromba o meu postigo?  

10. - Sou Grinaldo, real senhora, que vem cumprir o prometido.  

11. De noite andaram brincando, de manhã estavam dormindo.  

12. Levanta-se o rei da cama e foi ver o acontecido. 

13. Foi todo apaixonado a passear pelo jardim, 

14. Por encontrar a princesa com Grinaldo a dormir!  

15. - Aqui fica o meu punhal entre  vós ambos metido, 

16. Para que saibas, Grinaldo, o mal que tens cometido.  

17. Ficou o rei a pensar, a pensar para consigo:  

18. -Para matar a Grinaldo, criei-o de pequichinho; 

19.  Para matar a princesa, fica-me o reino perdido!  

20. - Ó Grinaldo, ó Grinaldo, acorda, estamos perdidos! 

21. Vai a meu pai que te mate, tu a morte lhe hás merecido,  

22. - Donde vens, ó Grinaldo, que vens tão desprevenido?! 

23. -Venho de matar a garça que anda d'além do rio.  

24. - A garça que tu mataste foi com a princesa dormindo,  

25. Mas ela, que assim o quis, que te tome por marido.  

26. -Beijo-lhe as mãos, real senhor, por ser muito meu amigo;  

27. Só vós me podíeis dar prenda vossa por castigo? 

 

 

 G/39 Leite (1958) 311-312 [Catalán/Cid (1975) 76; RPTOM (2003) nº 1224].  

 

Versão de Rapa, c. de Celorico da Beira, d. da Guarda.  

Ouvido a duas pessoas em 06.09.1910 

 

1. - Generardo, Generardo, pajem d'el-rei mais querido, 

2. Bem puderas, Generardo, tomar amores comigo. 

3. - Dezei-lo a zumbar, senhora, qu'eu sou um vosso cativo.  

4. - Não no digo a zumbar, qu'eu deveras vo-lo digo. 

5. - Diga, minha senhora, quando poderei ser servido.  

6. -Das onze para a meia-noite quando el-rei estiver dormindo. 

7. Sete voltas deu à torre, outras tantas ò postigo: 

8. Lá ao fim das sete voltas deu um ai, deu um suspiro.  

9. - Quem seria o confiado, quem seria o atrevido, 

10. Que à porta duma infanta s'atreve a dar um suspiro? 

11. -E' Generardo, senhora, que venho ao prometido.  

12. - Se tu és Generardo,  entra por esse postigo : 

13. Traz o calçado na mão, que faça pouco rugido. 

14. Lá pela noite adiante chama el-rei a seu criado 

15. Que lhe venha dar o vestido e também o seu calçado.  

16. Foi-s'á cama da infanta, achou-os como mulher e marido, 

17. - Alfange d'oiro no meio, que se achem pressentidos. 

18. Para matar Generardo, criei-o de pequenino,  

19. Para matar a infanta, fica o meu reino perdido!  

20. - Acorda, acorda, Generardo, que meu pai já é sabido! 

21. Alfange d'oiro de meu pai entre nós está metido.  
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22. - Vou-me deitar a seus pés, que me mande dar o castigo.  

23. - Donde vens, Generardo, qu'assim vens esbaforido?  

24. - Venho da caça, senhor, da caça estruidinho (1). 

25. - Essa caça, Generardo, criei-a eu co'o meu trigo.  

26. - Aqui estou aos seus pés, mande-me dar o castigo. 

27. - O castigo não to dou, que Deus não no quer assim:  

28. Mando que vos ajunteis ambos, ela mulher, tu marido.  

 

(1) destruidinho . 

 

 

 G/40 Leite (1958) 312-313 [Catalán/Cid (1975) 75-76; Guerreiro (1976) 29; 

Guerreiro (1982) 28; RPTOM (2003) nº 1226]  

 

Versão da Aldeia do Bispo, c. do Sabugal, d. da Guarda.  

 

Recolhida a  30/0/1925. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, Gerinaldo, meu amigo, 

2. Bem puderas, Gerinaldo, à noite dormir comingo.  

3. - Sendo eu o seu criado, está caçoando comigo.  

4. - Isto não é caçoar, que eu bem deveras to digo, 

5. - Diga lá, minha senhora, às horas que eu hei-de vir. 

6. - Das dez para as onze horas, quando meu pai está a dormir.  

7. Ó quem bate às minhas portas? Quem arrumba os meus postigos?  

8. Se não fora Gerinaldo, lebava grandes castigos. 

9. - Gerinaldo sou, senhora, que eu venho ao prometido, 

10. Com os sapatinhos na mão para não causar arruído.  

11. -Nem vens tarde nem vens cedo, vens a uma linda hora;  

12. Meu pai está a dormir, minha mãe deitou-se agora. 

13. Lá, pela meia-noite disse o rei para a rainha : 

14. - Ou Gerinaldo já rouba ou está com a princezinha. 

15. Levantou-se o rei e encontrou-os dormindo: 

16. Meteu-lhe a banda no meio para maior seu castigo.  

17. - Gerinaldo, Gerinaldo, que meu pai já é sabido; 

18. Ou me matas, Gerinaldo, ou me tu levas contigo. 

19. - Eu não te hei-de matar, nem te hei-de levar comigo, 

20. Eu já pego neste alfange, vou-me entregar ao castigo. 

21. - Donde vens, ó Gerinaldo, que vens tão descolorido 

22. -Venho dos montes, senhor, dos montes mui afligido,  

23. Duma pomba que matei; logo a deixei no ninho. 

24. - Essa pomba, Gerinaldo, criei-a eu no meu trigo. 

25. Para matar Gerinaldo, criei-o de pequenino; 

26. Para matar a princesa, fica o reinado perdido; 

27. Agora casareis ambos como mulher e marido. 

28. Oh! Quem tivera a ventura que teve D. Gerinaldo! 

29. Era filho dum porqueiro, agora é rei coroado. 
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 G/41 Leite (1958) 313-315 [Catalán/Cid (1975) 65-66; RPTOM (2003) nº 1238]  

 

N/NOTA: Editamos como em VRP.  

 

Versão da Mexilhoeira Grande, c. de Portimão, d. de Faro.  

 

Velha, 1919.  

 

Genaraldo era filho do rei de Espanha e neto de el-rei da Hungria. Roubaram-

no o menino e levaram-no para outro reino. O rei daquele reino, gostando 

muito do menino, puxou-o para casa para o acabar de criar. Criou-se e 

enducou que chegou a ser vassalo do rei. A infanta que o namorava, mas ele 

não no sabia. Foi tão grande o amor que ela chamou por ele e disse-le: 

1. - Genaraldo, Genaraldo, pagem d'el-rei mais querido, 

2. Bem podes tu, Genaraldo, dormir um sono comigo. 

 

Genaraldo arrespondeu: 

3. ...................................... ou está zombando comigo. 

Disse a infanta : 

4. - Eu não zombo, Genaraldo, é deveras que te eu digo;  

5.  Entre as dez e as onze  já meu pai é dormido.  

6. Inda as dez não eram dadas, Genaraldo d'amor estava perdido  

 

Foi ao quarto da infanta e disse: 

7. - Aqui estou, minha senhora, que venho ao seu serviço.  

 

Disse a infanta: 

8. - Dá de mão esse bastão  e vem a deitar-te comigo; 

9. De beijinhos e abraços serás muito bem servido; 

10. Outras graças não t'ofereço, que isso corre grande perigo  

11. O rei, que acordava do seu sono já dormido,  

12. Disse: - Levanta-te, Genaraldo, vem-me dar-me o meu vestido 

13.  Ou Genaraldo é morto ou novidade há em palaiço 

14.  - Andou de quarto em quarto  e de bostigo em bostigo,  

15. Foi ao quarto da infanta, estava como mulher com marido.  

16. -Eu, se mato Genaraldo, criei-o de pequenino ; 

17. Se mato a infanta, tenho o meu reino perdido. 

18. Apegou na sua espada, entre um e outro deixou metida.  

19. A infanta, que acordava do seu sono já dormido,  

20. Disse :- Levanta-te, Genaraldo,  ..........................  

21. Que o nosso amor em palaiço  já de meu pai é sabido.  

22. Enjoelha-te aos pés de meu pai a chora como em pequinino 

23. Meu pai não é tão mau  que não te case comigo.  

 

Disse Genaraldo : 

24. -Perdôe-me, el-rei, meu pai, perdôe-me, e1-rei, meu querido. 
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Disse o rei: 

25. -Levanta-te, Genaraldo, que foste muito atrevido, 

26. Inda ontem eras meu vassalo,  já és meu genre querido. 

 

Diz Genaraldo: 

27. -Sou filho do rei de Espanha  e neto do rei d'Hungria.  

 

Diz o rei: 

28. -Se eras filho de gente real, Generaldo, porque mo não dizias?  

 

 

 G/42 Leite (1958) 315 [Catalán/Cid (1975) 97; RPTOM (2003) nº 1246]  

 

Versão de origem desconhecida. 

 

1. - Girinaldo, Girinaldo, o pajem de el-rei mais querido,  

2. Queres tu, ó Girinaldo, ir à noite a dormir comigo ?  

3. - Eu por ser querido Girinaldo, senhora, está mangando comigo,  

4. - Não mango, não, Girinaldo, eu bem deveras to digo.  

5. - Diga-me, ó minha senhora, a que horas hei-de ir ao cabide.  

6. - Das onze horas para as doze quando el-rei estiver mais dormido. 

7. Ao dar as onze horas em ponto Girinaldo estava no cabide.  

8. - Quem bate aí minha porta? Quem me arromba o meu cabide
 
? 

9. - Sou eu, o querido Girinaldo, que estou aqui ao prometido. 

10. Deitaram-se ambos na cama como mulher e marido.  

11. El-rei sonhou um sonho, bem decerto lhe saiu :  

12. Que lhe dormiam com a infanta, que lhe arrombavam o cabide.  

13. Levantou-se el-rei da cama, foi dar volta ao partido, 

14. Encontrou-os ambos na cama como mulher e marido, 

15. Meteu-lhe a espada no meio, de modo que o não sentissem.  

16. -Acorda, ó Girinaldo, que já tudo é sabido;  

17. Olha a espada de meu pai no meio de nós metida.  

18. - Donde vens, ó Girinaldo, donde vens tão espavorido?  

19. -Venho de caçar uma rola que estava no palácio metida.  

20. -Essa rola, Girinaldo, criei-a eu com o meu trigo. 

21. Estima-a como tua mulher e ela a ti como teu [seu] marido.  

 

 

 G/43 Leite (1958) 316 [Catalán/Cid (1975) 87-88; RPTOM (2003) nº 1247].  

 

Versão de origem desconhecida. 

 

1. - Girinaldo, Girinaldo,  pagem do rei tão querido,  

2. Queres tu, ó Girinaldo,  á noite dormir comigo ? 

3. -Ainda que sou seu criado, senhora, não mangue comigo.  

4. - Não mango, não, Girinaldo, que bem deveras to digo.  

5. - Diga-me, ó minha senhora,  a que horas hei-de ir ao postigo. 
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6. - Vem das nove para as onze,  quando el-rei estiver dormindo, 

7. Inda as onze não eram dadas,  Girinaldo ao postigo.  

8. - Quem bateu à minha porta,  quem arrombou o postigo? 

9.  - Sou Girinaldo, senhora,  que venho ao prometido.  

10. -Não vieste tarde nem cedo,   vieste à própria hora,  

11. Que meu pai está dormindo;  minha mãe deitou-se agora. 

12. O rei sonhava um sonho,  bem de certa lhe saíra :  

13. Que le dormiam co'a infanta  ou lhe arrombavam o castilho 

14.  Levantou-se o rei da cama, descalço, espalvorido 

15. Botou espada à cinta,  foi dar volta ao castilho,  

16.  Achou-os braço a braço,  como mulher e marido  

17. -Para matar Girinaldo. . .  criei-o de pequenino ! 

18. Para matar a infanta. . .   fica o reino perdido !  

19. Meteu-le a espada no meio,  que le sirva de castigo.  

20. -Donde vens, ó Girinaldo, donde vens tão espalvorido?  

21. - Venho de banhar o cavalo, lá das bandas do rio.  

22. -Tão me mintas, Girinaldo, que nunca me hás mentido! 

23. - Venho de caçar a rola  lá das bandas do rio. 

24. -A rola que tu caçaste  já ta tinha prometido. 

 

 

 G/44 Leite (1958) 316-317 [Catalán/Cid (1975) 95; RPTOM (2003) nº 1248].  

 

Versão de origem desconhecida. 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, pagem d'el-rei mais querido,  

2. Queres tu, ó Gerinaldo,  à noite dormir comigo? 

3. - Não pensa, por ser seu criado, que há-de estar a caçoar comigo? 

4. - Não zombo, não, Gerinaldo,  que eu bem deveras to digo.  

5. - Pois então diga-me, ó senhora,  a que horas hei-de ir ao postigo? 

6. - Das dez para as onze,  quando el-rei está mais dormido. 

7. Ainda não eram nove horas  Gerinaldo foi ao postigo.  

8. -Quem bate à minha porta?  Quem arromba o meu postigo? 

9. - Sou o Gerinaldo, senhora, que venho ao prometido.  

10. Deitaram-se ambos na cama  como mulher e marido. 

11. El-rei sonhara um sonho  que bem certo lhe foi saído: 

12. Que lhe dormiam com a infanta,  que lhe arrombavam o castilho.  

13. Levantou-se da sua cama,  foi dar volta ao seu castilho;  

14. Encontrou-os ambos na cama  como mulher e marido. 

15. -Para [matar] a infanta,  fica o meu reino perdido;  

16. Para matar Gerinaldo,  criei-o de pequenino. 

17. Meteu-lhe a espada no meio,  que lhe sirva de castigo.  

18. - Acorda, ó bela infanta,  que teu pai nos há sentido.  

19. –Donde vens, á Gerinaldo,  donde vens tão espavorido ?  

20. – Venho de regar o linho,  da outra banda do rio.  

21. – Não mintas, não, Gerinaldo,  que tu mesmo me hás mentido. 

22. - Venho de caçar a rola  que da gaiola me há fugido.  

23. – A rola que tu caçaste  criei-a eu com o meu trigo ; 

24. Agora hás-de casar com ela,  para que te sirva de castigo.  
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 G/45 Pombinho (1958) 123-125 [RPTOM (2003) nº 1234]. 

 

Versão de Portel, c. de Portel, d. de Évora. 

 

Recitada por António Pardelha.  

 

1. - Girinaldo, Girinaldo, criado d' el-rei tão querido! 

2. Porque (me) (1) não falas de amor quando te encontras comigo? 

3. - Eu sou um vosso vassalo; menina, manga comigo. 

4. - Não mango, não, Girinaldo repara ao que te eu digo. 

5. - Então diga-me, menina, quando vou ao seu rugido (2). 

6. - Das dez para as onze horas, em meu pai estando dormindo.  

7. Ainda as dez não eram dadas, Girinaldo que bate ao postigo. 

8. - Da parte d'el-rei meu pai, quem bate ao meu rugido? 

9. - É Girinaldo, menina, que vem ao que é prometido. 

10. - Então entra, Girinaldo, vem-t' a deitar comigo.  

11. Por essa noite adiante, el-rei se queria vestir; 

12. bradava por Girinaldo e ele não era acudido. 

13. - Ou Girinaldo é morto, ou alguém mo tem ofendido. 

14. Foi-se ao quarto da princesa, achou-os muito bem dormidos, 

15. voltados um para o outro, bem como mulher com marido. 

16. - Eu para matar Girinaldo, criei-o de pequenino 

17. e para matar a princesa, fica o meu reino perdido. 

18. Aqui fica o meu punhal entre os dois fica metido, 

19. [………………………]  sem nenhum ficar ferido. 

20. - Acorda, acorda, Girinaldo, não drumas tão esquecido, 

21. que o punhal de meu pai entre nós está metido. 

22. Girinaldo que isto ouviu ficou muito desmorecido. 

23. - E por amor de vós, menina, está Girinaldo perdido. 

24. - Não te aflijas, Girinaldo, não sejas desmorecido. 

25. Vai-te aos pés de meu pai, vai-lhe a pedir castigo, 

26. que meu pai é tão bom homem que me há-de casar contigo. 

27. - Donde vens, ó Girinaldo, donde vens espavorido? 

28. - Estou aos pés de vossa alteza, venho-lhe pedir o castigo. 

29. - Girinaldo, Girinaldo, Girinaldo o atrevido, 

30. essas cores tão mimosas aonde as tens tu 'estruído? 

31. - Em selar os vossos cavalos, em fazer os vossos serviços. 

32. - Não me mintas, Girinaldo. Diz-me de quem és tu filho. 

33. - Sou filho do rei de Espanha e da rainha Constantina; 

34. para mais segurança, cartas trago eu comigo. 

                (...) (...) 

 
(1) Os parêntesis são da responsabilidade de Pombinho (1958). (2) Rugido, segundo o 

narrador, é o mesmo que quarto. Abrigo? Postigo? (Nota de Pombinho). 
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 G/46 Neves (1959) 249 [Galhoz (1987) 409-410; RPTOM (2003) nº 1228]. 

 

Versão de  Penedono, c. de Penedono, d. de Viseu.  

Informador: Delfim. 

 

1. - Girinaldo, Girinaldo, filho do rei mais querido, 

2. Anda cá, ó Girinaldo, se tu queres casar comigo. 

3. - Não caçõe, minha senhora, num 'steja a caçoar comigo. 

4. - Anda cá, á Girinaldo, qu'eu hei-de casar contigo. 

5. - Anda cá, ó Girinaldo, que nunca tinhas mintido, 

6. Tu fostes caçar uma rola que foi criada im meu trigo. 

7. - Acorda, ó Girinaldo, ai de nós qu' estemos perdidos, 

8. A espada de meu pai, no meio de nós metida. 

9. - Eu fazia-t' uma carta, feitinha pela minha mão, 

10. Para dizer ò teu pai, que de nós tenha cumpaixão. 

11. - Donde vens, ó Girinaldo, que vens tão descoradinho? 

12. Donde vens, ó Girinaldo, que nunca tinhas mentido? 

13. - Venho de dar de beber òs cavalos, qu'inda num tinham bubido. 

14. - Essa rola que tu caçastes, foi criada im meu trigo. 

15. Trát'á tu cumo mulher e el'à ti cumo marido. 

 

 

 G/47 Leite (1960) 506-507 [Catalán/Cid (1975) 80-81; RPTOM (2003) nº 

1209].  

 

Versão de Carragosa*, c. de Bragança, d. de Bragança.  

*Por lapso os editores de Leite (1960) consideraram esta versão de Carregosa 

(concelho de Oliveira de Azeméis) quando a sua proveniência deverá ser 

Carragosa (concelho de Bragança). 

 

Recolhida em 1932. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, pagem d'el-rei mais querido, 

2. Queres tu, ó Gerinaldo, à noite dormir comigo? 

3. - Eu, como sou seu criado, senhora, mangais comigo.  

4. - Não mango, não, Gerinaldo, que eu deveras to digo.  

5. -Então diga-me, ó minha senhora, a que hora hei-de ir ao postigo? 

6.  - Das onze para a meia-noite, quando el-rei estiver dormindo. 

7. Ainda não eram as onze, Gerinaldo ao postigo. 

8. - Quem bate à minha porta, quem me arromba o meu castilho? 

9. - Sou eu, ó minha senhora, que venho ao pormetido. 

10. El-rei sonhava um sonho, bem certo lhe ia saindo: 

11. Que lhe dormiam com a filha ou lhe arrombabo o castilho. 

12. Alevantou-se o rei da cama, foi arrombar o castilho; 

13. Achou-os braço com braço, como mulher e seu marido. 

14. - Para matar o Gerinaldo, criei-o de pequenino; 

15. Para matar a minha filha, fica-me o reino perdido. 

16. Meteu-lhe a espada no meio. - Que lhe sirva de castigo. 

17. - Alevanta-te, ó Gerinaldo,  meu pai nos hai sentido. 
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18. - Deixe-se estar, minha senhora, que eu pronto estou ao castigo.  

19. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão espalvorido? 

20.  -Fui dar água ao cavalo que ainda não tinha bebido. 

21. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tinha[s] mentido: 

22. Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão espalvorido? 

23. - Venho de regar a horta do outro lado do rio. 

24. -Não me mintas, Gerinaldo, nunca me tens mentido, 

25. Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão espalvorido?  

26. -Venho de caçar a rola do lado d'além do rio 

27. -A rola que tu caçaste dormiu na cama contigo; 

28. Para matar a minha filha, fica-me o reino perdido,  

29. Para matar o Gerinaldo, criei-o de pequenino.. .  

30. Recebei-vos na igreja como mulher e marido. 

 

 

 G/48 Buescu (1961) 219-220 [Catalán/Cid (1975) 74-75; Buescu (1984) 167; 

Correia (1984) 304-305; Correia (1986) 54-55; Correia (2003) 344] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Buescu (1984) 167. 

Versão de Monsanto, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco. 

 

JARINALDO 

 

1. - Jarinaldo, Jarinaldo, Jarinaldo mê amigo, 

2. Bem podias Jarinaldo, à noute drumir comigo. 

3. - Como ê sou sê criédo, stá caçoando comigo.  

4. - Isto no é caçoada, ê bem deveras to digo. 

5. - Diga-me, ó mnha senhôra, as horas que posso vir. 

6. - Das dez prà meia-noite qu'está mê pai a drumir. 

7. No me batas no cadeado que me stal'o mê portigo, 

8. Com sapatinhos de seda pra no causar motivo. 

9. O Jarinaldo, senhôra,  no falta ó prometido. 

10. - Entra cá ó Jarinaldo, que vens im tão boa hora, 

11. Stá mê pai a drumir, mnha mãe dêtou-s'agora. 

12. - Donde vens, ó Jarinaldo, tã brenquinho e tã florido? 

13. - Venho da caça, senhôra, pelos campos pardido, 

14. Venho de ròber ma pomba, inda a lá deixei no ninho. 

15. Essa pomba Jarinhaldo, foi criada no mê trigo: 

16. Agora casandes ambos fica mulher com marido.  

17. Diz o povo im jaral: 

18. - Quem me dera ter ma sorte  como teve o Jarinaldo: 

19. Era filho dum porquêro, agora é rei croado. 
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 G/49 Kundert (1962) 104 [Catalán/Cid (1975) 96]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Catalán/Cid (1975) 96. Omitimos a notação musical.  

 

Versão de Guadramil, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo,  pajem do rei mais querido,  

2. bem podes, ó Gerinaldo  à noite dormir conmigo.  

             ………….…………  

 
En la música: —2b conmigo. 

Fragmento de GUADRAMIL (Bragança, Tras os Montes, Portugal). 

Recogido (1953) y publicado por H. KUNDERT, «Romancerillo sanabrés», Revista de 

Dialectologia y Tradiciones Populares, XVIII (1962), pág. 104 (música en página 115). 

 

 

 G/50 Kundert (1962) 104 [Catalán/Cid (1975) 96]  

 

N/NOTA: Reproduzimos por Catalán/Cid (1975) 96.  Inclui notação musical, que 

omitimos 

 

Versão de Guadramil, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo,  dos criados mais querido.  

2. Tomara a senhora passar  uma noite aqui comigo.  

             ………….…………  

 
En la música: —2b conmigo. 

 

Fragmento de GUADRAMIL (Bragança, Tras os Montes, Portugal). Recogido (1953) y 

publicado por H. KUNDERT, «Romancerillo sanabrés», Revista de Dialectologia y Tradiciones 

Populares, XVIII (1962), pág. 104 (música en página 115). 

 

 

 G/51 Rebelo (1964) 132-133 [Rebelo (1975) 555; Catalán/Cid (1975) 77-78]. 

 

Versão de Longroiva, c. Meda, d. Guarda. 

 

Informante: Adriana Martinho 

 

1. - Generaldo, Generaldo, de honra mais querido, 

2. queres tu, ó Generaldo, uma noite dormir comigo? 

3. - Cale-se lá, minha senhora, não caçõe comigo. 

4. -  Generaldo não caçoo, fie-se naquilo que eu digo. 

5. - Diga lá, minha senhora, a que horas lá hei-de ir. 

6. - Das dez para as onze, quando o papá estiver a dormir. 

7. Eram as horas marcadas, Generaldo deu o postigo; 

8. entraram os dois para o quarto como mulher e marido.  

9. Seu pai sonhou um sonho, pela porta saiu: 
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10. Ou palácio roubado ou com a filha dormiu. 

11. Foi dar volta ao palácio, não encontrou nada bulido;  

12. foi ao quarto da filha, Generaldo lá metido. 

13. - Não te mato, Generaldo, criei-te de pequenino; 

14. não te mato, minha filha, temos o mundo perdido. 

15. Aqui fica a minha espada no meio de vós metida, 

16. para saberes, Generaldo, em que eu vim a dar contigo. 

17. - Acorda, ó Generaldo, ai de nós, que estamos perdidos,  

18. a espada de meu pai no meio de nós metida. 

19. Vai levar esta cartinha escrita por minha mão;  

20. vai levá-la a meu pai, que de nós tenha paixão. 

21. - Levá-la a seu pai não vou sem a senhora ir comigo.  

22. - Anda lá, ó Generaldo, anda lá que eu vou contigo. 

23. - Donde vens, ó Generaldo, que vens tão descoradinho? 

24. - Venho de dar água aos cavalos que ainda não tinham bebido. 

25. - Não mintas, ó Generaldo, que ainda não tinhas mentido;  

26. vens de caçar uma rola que ainda estava no ninho. 

27. Essa rola que caçaste foi criada no meu trigo; 

28. entre tu como mulher, e ele a ti como marido. 

 

 

 G/52 Pestana (1965) 93-94 [Viale Moutinho (1978) 57-61]. 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

Versão da Ilha da Madeira. 

 

O PRINCIPE LIORNADO 

 

1. - Liornado, Liornado, pastor do rei bem qu'rido,  

2. bem puderas, Liornado, 'star duas horas comigo. 

3. - Vós mangais, minha senhora, sendo eu vosso cativle (1). 

4. - Eu não mango, Liornado, qu'é deveras qu'eu te digo ! 

5. - Dizei, minha senhora: quando venho ao seu serviço? 

6. - É das oito para as nove; o rei, meu pai, é adormecido. 

7. Levai capote de volta, ide de punhal cingido,  

8. levai sapatos d'holanda ; na corte não sois sentido. 

9. - Quem bate à minha porta? Quem bate no meu postigo?  

10. - É Liornado, senhora, que vem ao vosso serviço. 

11. - Se é Liornado, a porta lhe vou abrir. 

12. - Com abraços e beijinhos, muito bem la vou servir. 

13. Tanto d'amores falaram, que de noite não dormiram.  

14. Quando a dormir começaram, já tinha amanhecido. 

15. Nisto o rei procura a filha. […………………..] 

16. Respondeu-lhe um conde velhi que com Liornado dormia. 

17. Meteram as portas dentro ; nem um nem outro acordou.  

18. - Para matar Liornado ? Criei-o de pequeninho !...  

19. Para matar la princesa fica o reino perdido !... 

20. - Acorda, meu bem, acorda, acorda, meu bem querido;  

21. qu'o punhal d'el-rei, meu pai, já entre nós 'stá metido. 

22. - Não t'assustes, Liornado, que meu pai é teu amigo;  
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23. bota-te aos pés de meu pai, que não te dará castigo. 

24. - Vai-te embora, Liornado, foste muito atrevido!  

25. Dormiste c'uma donzela, sendo tu o meu cativle.  

26. - Senhor, eu não sou culpado; qu'eu mesmo fui cometido (2).  

27. Por os fidalgos da corte à prisão foi remetido.  

28. A sua mãe, quando soube, foi visitar o seu filho.  

29. - Liornado, Liornado, foste muito atrevido, 

30. dormires co'uma princesa, sendo tu o seu cativle.  

31. - Senhora, não fui culpado, qu'eu mesmo fui cometido.  

32. - Vosso pai, quando morreu, pediu (m'estou alembrando;  

33. as lágrimas dos meus olhos o rosto m'estão lavando)  

34. qu'eu vos desse criação e entregasse a bom senhor.  

35. Eu a bom rei vos entreguei; mas tu foste um traidor.  

36. Pega, filho, na viola, pega, com a minha benção;  

37. qu'o rei está na janela, de ti vai ter compaixão.  

38. A mãe do Liornado, trespassado o coração,  

39. vendo o seu filho à morte, manda-o cantar com paixão.  

40. - A manhã de São João é uma manhã de flores;  

41. todos os namorados visitam os seus amores:  

42. uns com cravos, outros com rosas, outros com manjaricão.  

43. Só eu, p'los meus pecados, 'stou aqui nesta prisão.  

44. Não sei quando é manhã, nem quando é meio- dia;  

45. só me posso alegrar quando canto uma harmonia.  

46. - Levantai-vos daí, senhora, dessa cama real,  

47. vinde ouvir as serenas sobl'o mar a cantar:  

48. ou são os anjos do Céu ou as serenas de la mar.  

49. Não são os anjos do Céu nem as serenas de la mar;  

50. é Liornado, Senhor, a quem vós mandais matar,  

51. que eu tinha por meu esposo, qu'era p'ra eu esposar.  

52. - S’o tendes para esposo, tratai de mandar soltar;  

53. porque palavra de rei atrás não pode voltar.  

54. Agora tratai-o por marido, qu'eu por genro o vou tratar. 

 
1 [Cativle] = cativl: “cativo; v. LPM, s.v.] 

2 [Cometido = “atacado”. Informação obtida da Ilha da Madeira, pelo Sr. Alberto Figueira 

Gomes.] 

 

 G/53 Pereira (1970) 242-243 [Galhoz (1987) 401] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Galhoz (1987) 401. Não numeramos as didascálias da 

informante como versos, como faz o editor. 

 

Versão de Soajo, c. de Arcos de Valdevez, d. de Viana do Castelo.  

 

Informadora: Rosa Enes, 62 anos. 

 

Grinalde foi o que fugiu co a moça ò rei. O rei sonhau que Grinalde staba co a 

filha meteu-la spada ò meio e foi-s' imbora. E depois a filha ascordau e dixe: 

 

1. - Grinalde, lebanta-te, lebanta-te, stamos perdidos; 
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2. A spada de mieu pai stá no meio de nós metida. 

 

Foi iele, lebantau-s' e foi dai um passeio. E o rei foi-1' ò incuontro e depois 

dixe-1' antõu: 

 

3. Dunde bens, ó Grinalde, por iesta minhãe de frio? 

4. - De caçai ua rolinha, do autro lado do rio. 

5. - Ai rolinha que tu caçastes, sustentad' ò mieu trigo! 

6. Mas bau-bos tchamá 1' àtençõu pra bos dares ò castigo; 

7. Que pra matai a Grinalde, criei-o de pequenino, 

8. Que pra matai a mnha filha, fic' ò mieu reino perdido. 

 

 

 G/54 Catalán/Cid (1975) 56-57 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

N/NOTA: Alteramos a disposição corrida dos versos pelo editor, mas respeitamos a 

divisão de linhas da colectora e a contagem dos versos, uma vez que que os nºs 13, 16 e 

17 tendem para uma prosificação. 

 

Versão de Ribeira do Nabo, Urzelina, Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Ditada por  Maria Natália dos Ramos, de 65 anos. Recolhida por Joanne B. Purcell, 20 

de Novembro de 1969. 

 

1. - Gerenaldo, Gerenaldo | e pa'em d' mê rei querido.  

2. Andava servindo | à mesa a sua senhora.  

3. - Bem podias tu, Gerenaldo, | tomar de amores comigo,  

4. a meia noite, à hora  | que o rei está dormindo.  

5. - A senhora está brincando | ou está zombando comigo.  

6. - Não estou zombando contigo, 'stou falando a deveras.  

7. - A que horas quer a senhora  | que eu amanhã vá ao seu quarto?  

8. - Das dez para as onze, | à hora que o rei está dormindo;  

9. alem disso o rei não entra  | no quarto da infância.  

10. Estava já Gerenaldo, | 'stava no quarto da senhora.  

11. - Quem é o cavaleiro  | que agora aqui entrou, | que deu um ai tão atrevido?  

12. - Não é cavaleiro nenhum, | é o Gerenal' que vem  | ao pedir d' senhora.  

13. - 'Ntão levanta esses cortinados  | e entra p'ra dentro | sem susto nem receio, | o 

rei está dormindo | e, além disso, não entra n' quarto de infância. - 

14. O rei acordando | por Gerenal' chamou, |  para ele ser vestido | e lhe vir dar.  

15. O Gerenal' não respondeu | nem podia responder.  

16. O rei se al'vantou descalço; e veio, de quarto em quarto, | de partilha em 

partilha, | veio de porta em porta, | em postigo em postigo,   

17. perguntando aos cavaleiros | q' p'ra ali passavam | se tinham visto passar | por ali 

Gerenal'. | - Senhor há coisa d'um' hora | Gerenal' por aqui passou, | mas não 

voltou para trás.- 

18. - Oxalá eles não estejam | de amores rendidos  

19. com princesa | que eu que mais estimo. 

20. Entrando no quarto de infância, | ele nunca tinha entrado.  
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21. Viu-os deitados na cama | nem marido com mulher.  

22. - Eu para matar princesa | criei-a de pequenina,   

23. para matar princesa fic' o meu reino perdido.  

24. Para matar Gerenal' fica o meu reino perdido,  

25. para matar Gerenal' | criei-o de pequenino.  

26. Para matar princesa | fico com mê reino perdido.  

27. Pegou em seu punhal, | entre meio deles meteu.  

28. - Levanta-te daí, Gerenal', | que noss' amor | já é descoberto | por meu pai;  

29. corre apressado | ajoelha aos pés dele.  

30. Eu vou atras dizendo | q' quero ser tua mulher. 

31. O rei logo pegou | nas suas reais chaves.  

32. Logo o General' | na prisão foi meter.  

33. Por acaso ou p'ra a sorte | por ali passou um tiozinho. 

34. - Q' fazes aqui, ó sobrinho meu, | ó sobrinho meu nastural?  

35. - 'Stou aqui por minha desgrácia | para amanhã ir a matar;  

36. Não foi eu roubar | nem por delito eu fazer;  

37. foi porque eu tomei d'amores | com princesa | filha de sangue real.  

38. Estou aqui por minha desgrácia | p'ra d'aqui a três dias ir a matar.  

39. Se eu tivesse papel e tinta | uma carta escrevia | à Dona Angelina. 

40. - Escreva, o menino, que aqui tens um apertado rei.  

41. A viagem é de oito dias | mas eu fazerei-a brevemente.  

42. - Ó meu Deus, que eu não tenho papel nem tinta!- 

43. Tira o seu alfineta | da sua gravata. 

44. Tirou da algibeira | um lenço branco.  

45. Escreveu c'o sangue das suas veias | uma carta. 

46. Estando Dona Angelina à janela que alguém q' vinha ó cavalo | que ela não pode 

conhecer.  

47. - Donde vindes cavaleiro,' donde vindes firiados um di'? * 

48. - Pega lá Dona Angelina esta carta | e trata de a ler,  

49. se quer's ir visitar teu filho | às grades duma cadeia.—  

50. - E mesmo eu quero ir visitar já. 

51. Os meus criados, | que m' aprontem meu cavalo branco. 

52. Sua sedla é de ouro, | Sua rédia é de prata. 

53.   Dê me cá também | o meu contrabaixo | que eu o quero levar.—  

54. Caminhou Dona Angelina | com a sua capinha no braço.  

55. Caminhou atrás dos três damas | sem nunca o[s] poderem enfiar. 

56. Chegou à beira da dita prisão. | - Que fazes aqui, ó filho meu natural?  

57. - Estou aqui por minha desgrácia | e p'ra amanhã ir a matar.  

58. Não foi p'ro matar nem roubar | nem fazer delitos ao rei,  

59. foi porque eu tomei d'amores | com princesa com sangue real.  

60. - Toma lá mê filho este contrabaixo,  

61. canta das canções que o teu pai cantava na noite de São João.  

62. Pode ser que o rei t' ouvindo | te dê perdão.  

63. - Ó que mãe tão cruel,' ó que mãe de coração tão duro, 

64. vê seu filho a ir a matar e ir-me mandar tocar!—  

65. O rei 'stando à janela! por princesa chamou:  

66. - Vem ó bela infanta, e vem à janela, | vem ouvir o doce cantar, 

67. qu' isto são os anjos no céu | ou as sereijas no mar?  

68. - Isto não é sereijas no mar nem os anjos no céu,  

69. mas é um Serafim qu' eu adoro, que amanhã vai a matar.  
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70. Se é um Serafim que tu adoras | eu o mandarei já soltar.  

71. - Se ... mê tesouro | lho quero enterar*. 

72. - Eu já mais tempo que esperava ai. | - Se trata de meu pai vir para a igreja 

passar os papelinhos. 

 
Seguimos la división de líneas que consta en la transcripción de la colectora. 

* Advertencia de la colectora: La transcripción de las palabras señaladas no es segura. —71a. 

«Me es imposible averiguar lo que dice». «Lecturas dudosas: nastural: natural; sereijas: sereias. 

En general recitó todo muy rápido pero siempre corrigiéndose en los principios de varios 

pasajes. De vez en cuando hizo una pausa y añadió una palabra final poniendo en duda cuál era 

la palabra de rima. Por ejemplo: —37 «Foi porque eu tomei d'amores / com princesa com 

sangue real» parece que com sangue real fue trocado por com princesa. Sin embargo más arriba 

dice: Com princesa filha de sangue real. Por eso no se omite en la transcripción ninguna frase, 

aunque parezca errada». 

Las versiones del archipiélago de Madeira que publicó Alvaro Rodrigues de Azevedo fueron, 

sin duda, retocadas por el editor, aunque no demasiado. 

 

 

 G/55  Catalán/Cid (1975) 61-62  

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão de  S. Vicente, Madeira. 

 

Ditada  por Maria da Luz Drummond, de 97 anos. Recolhida por Joanne B. Purcell, 20 

de Junho de 1970. 

 

1. - Leonardo, Leonardo,  braço de el rei tão querido,  

2. há três noites que eu sonhei contigo era dormido.  

3. Bem puderas, Leonardo, à noite ires comigo. 

4. - Vós mangais, minha senhora, sendo eu o seu cativo. 

5. - Eu não mango, Leonardo, deveras falo contigo. 

6. Leva o teu capote, embrulha-te, leva o teu punhal fugido; 

7. de janela a janela, de postigo a postigo. 

8. Deita a mão àquelas chaves, vai ao quarto ter comigo; 

9. sapato de lona fina para não seres sentido. 

10. Acordou a seu bom rei do sono que era dormido; 

11. chamando por Leonardo nunca era respondido. 

12. Foi à cama de Dona Infant', com ela estava dormindo. 

13. Meteu o seu punhal a meio para a eles ser castigo.  

14. - Leonardo, Leonardo, braços del rei tão querido, 

15. olha o punhal do meu pai entre nós ambos metido. 

16. - Dê-me cá este punhal que eu me quero matar vivo. 

17. - Não te mates, Leonardo, que o meu pai é teu amigo,  

18. deita-te aos pés do meu pai que te mandará castigo. 

19. - Leonardo, Leonardo, fostes muito atrevido; 

20. dromires c'a Dona Infant' com'à mulher com marido. 

21. - Ó senhor, eu cá não foi, antes eu foi cometido. 

22. - P'a t'eu matar, Leonardo, amei-te de pequenino; 

23. p'a matar a Dona Infant' fica o reinado perdido.- 

24. Mandou chamar os soldados, p'a prisão foi remetido. 
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25. A mãe dele quando soube logo o veio visitar, 

26. com sua guitarra de oiro para Leonardo tocar. 

27. - Teu pai cando morreu deixou-te recomendado, 

28. que t'entregasse a bom rei, a bom rei, a bom reinado. 

29. P'a não te ver 'esprezado eu entreguei-te a bom rei; 

30. foste-lhe falso à c'roa, foste-lhe cruel à lei. 

31. Cantai, meu filho, cantai e tocai harpão; 

32. cantái aquelas cantigas da manhã de São João. 

33. - Louquidade de uma mãe minha que tão duro coração,  

34. ter um filho para a morte, a mandá-lo tocar harpão! 

35. De manhã de São João todos visit' os seus amores, 

36. uns com pinheiros, de cravo, outros com pinheiros de flores. 

37. - Levantai-vos, Dona Infant', se quereis ouvir cantar.  

38. Ou aí há sereias no rio ou marinheiro no mar. 

39. - Senhor pai, não são sereias nem marinheiro no mar;   

40. senhor pai, é Leonardo, com quem eu quero casar. 

41. - Pois se ele é Leonardo por genro eu quero tomar;  

42. pega lá esta c'roa,  ó filha, vai-o c'roar. 

 
La colectora advierte que en la versión se intercalaban explicaciones en prosa que aqui se han 

omitido. 

 

 

 G/56 Alberto Correia/António Nunes (1978a) 327 

 

N/NOTA: Contém notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Sarzeda, c. de Sernancelhe. d. de Viseu. 

 

Informante: Hermínia Teixeira 70 anos.  

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, ó Gerinaldo amigo!... 

2. Bem podias Gerinaldo, dormir à noite comigo!... 

3. - Cale-se lá, minha senhora, não esteja a mangar comigo!... 

4. - Fia-te, tu, Gerinaldo, fia-te no que te eu digo... 

5. Era meia noite em ponto, Gerinaldo ao postigo 

6. De sapatinho na mão para não fazer rugido. 

7. Vem a princesa da cama na mão lhe veio pegar.  

8. Levou-o atrás de si e com ela o foi deitar. 

9. Logo o rei sonhou um sonho que bem certo lhe saiu: 

10. Alguém roubara o palácio, alguém com a filha dormiu!... 

11. Levantou-se o rei da cama [………………] 

12. Foi dar voltas ao palácio não achou nada bulido.  

13. Foi ao quarto da menina, Gerinaldo lá metido. 

14. - Não te mato, Gerinaldo, criei-te de pequenino. 

15. Não te mato, minha filha, que fica o trono perdido... 

16. Acorda, ó Gerinaldo, ai de mim, que estou perdida,  

17. Com a espada de meu pai no meio de nós metida!... 

18. - Donde vens, ó Gerinaldo, que vens tão descoradinho? 

19. - De dar água aos cavalos, que ainda não tinham bebido!... 
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20. - Não mintas, ó Gerinaldo, que nunca tinhas mentido...  

21. Vens de caçar uma rola que ainda estava no ninho.  

22. Trata-a tu como mulher e ela a ti como marido... 

 

 

 G/57 Fontes (1979) 149  

 

Versão recolhida no Canadá (Pena Branca, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança). 

 

Recitado por Maria Martins, de 30 anos de idade, em duas ocasiões diferentes (27-5-78: 

vv. 8-13; 4-6-78: vv. 1-7). 

 

1. Gerineldo, Gerineldo, pagem d'el-rei mais querido; 

2. quem me dera, Gerineldo, tu vires dormir comigo. 

3. - Como eu sou vosso criado, senhora, burlais comigo? 

4. - Não burlo, não, Gerineldo, que eu deveras te lo digo: 

5. de las onze pelas doze, quando o pai rei estiver dormindo. 

6. O pai rei tivera um sonho, bem certo l'ia saindo: 

7. ó que la roubavam a filha ó com o castilho perdido. 

8. - Desperta, desperta, Gerineldo, meu pai rei nos tem sentido; 

9. meteu-nos a espada no meio, que nos sirva de castigo. 

10. - Donde vens, ó Gerineldo, pela manhã de recio? 

11. - Venho d'apanhar as rolas da outra banda do rio. 

12. - Não me mintas, Gerineldo, que nunca me tens mentido; 

13. a rola que tu apanhaste na cama estava dormindo. 

      ………………..     ………………… 

 

 

 G/58 Fontes (1979) 150 

 

Versão recolhida no Canadá (Rabo de Peixe, S. Miguel, Açores). 

 

Recitado por Maria dos Anjos Maiata, de 83 anos de idade (20-6-78). 

 

1. - General, General, pajem d'el-rei tão querido; 

2. porque não tratas de amores quando te achas comigo? 

3. - Senhora, porque sou seu vassalo, que fazeis zombando comigo? 

4. - Não, ó General, eu falo deveras contigo. 

5. - Quando queredes, senhora, qu'eu venha ao vosso serviço? 

6. - Vem-te das dez para as onze, que meu pai estará dormindo. 

7. Ainda bem não eram dez, já ele andava levantado, 

8. com os sapatos na mão, p'ó seu passo não ser ouvido. 

9. - Quem é cavalheiro, que 'tá às armas atrevido? 

10. - Senhora, não sou cavaleiro, nem trago arma d'atrevido, 

11. pois eu sou o General, que vem ao qu'está prometido. 

12. - Levanta-me essas cortinas e anda-te deitar comigo 

13. com beijinhos e abraços; é o qu'está prometido. 

14. Ainda bem não eram onze, já o rei andava erguido, 

15. chamando pelo General; o General nã deu ouvidos. 

16. Foi ao quarto da infante, donde nunca tinha ido; 
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17. achou-os cara com cara, como mulher com o marido. 

18. - Para matar a rainha, fica o reinado perdido 

19. para matar General, era o meu vassalo querido. 

20. - General, ainda onte eras meu vassalo, e hoje meu genro querido. 

 

 

 G/59 Caufriez (1980-1981) 121 [Caufriez (1998) 81-83]  

 

N/NOTA: Contém tradução para francês e notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Babe, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Cantado por António Evangelista Marão, 68 anos e António das Horas de Sousa, 73 

anos. 

 

1. Gerinaldo, Gerinaldo, pagem de el-Rei mais querido,  

2. O quanto davas, Gerinaldo, a noite dormir comigo. 

3. - Diga lá, minha senhora, a que horas hei-de ir ao postigo. 

4. Irás das onze para a meia-noite,  quando el-Rei estiver a dormir.  

             (…………..) (1) 

5. El-Rei tivera um sonho, que bem certo lhe saíra,  

6. Ou  lhe dormiam com a filha, ou lhe roubavam no castilho. 

7. Foi a cama da princesa  a ver o que por lá ia: 

8. Achou-os ambos deitados  como mulher e marido. 

9. - Para matar Gerinaldo  criei-o de pequenino! 

10. Para matar a princesa  fica o meu reino perdido. 

11. Meto-lhe a espada mo meio,  que lhe sirva de testigo; 

12. Eu aceitarei-os a ambos (2)  como mulher e marido.  

              
(1) Il manquerait quelques vers! 

(2) (2) Aceitarei-os au lieu de aceita-los-ei (plus correct) 

Remate 

O remate da cantiga 

Bem haja quem a 

Bem haja quem a 

Bem haja quem a cantou.  

Fui ao Porto, fui a Braga  

Fui ao Porto, fui a Braga 

Fui ao Porto, fui a Braga também.  

Fui ao meu (…..) 

Fui ao Porto, fui a Braga  

Também fui ao meu  

Também fui ao meu 

Também fui ao meu (quartel?).  

Não há melhor amigo  

Que a bolsa do meu 

   Que a bolsa do meu dinheiro. 
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 G/60 Caufriez (1980-1981) 6 [Caufriez (1993) 34-35; Fontes I (1987) 494; 

Caufriez (1998) 50-51]  

 

N/NOTAS: Contém tradução para francês e notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Avelanoso, c. de Vimioso, d. de Bragança.                     

 

Cantada por Maria Cândida Pires, 59 anos e José Franclino, 56 anos. 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, pagem de el-rei mais querido,  

2. Queres tu, ó Gerinaldo, passar a noite comigo? 

3. – Diga lá, ó minha senhora, a que horas hei-de ir ao postigo. 

4. - Irás das dez para a meia-noite, quando el-rei estar dormindo.  

5. Inda não eram nas nove,  e Gerinaldo ao postigo.  

6. - Quem bate à minha porta, pode ser bem a atrevido?  

7. – Ó Gerinaldo, sou o criado, que veio a ser prometido.  

8. El-Rei levantou-se d’um sonho na cama, 

(………….) ou lhe roubavam no castilho (1) 

9. - Para matar Gerinaldo, criei-o de pequenino, 

10. Para matar a princesa, fica o meu reino perdido.  

11. Meto-lhe a espada no meio, que lhe sirva de testigo; 

12. Eu aceitarei-os a ambos (2)  como mulher e marido. 

 

(1) Archaïsme pour castelo (le château). 

(2) Aceitarei-os à la place de Aceita-los-ei (plus correct). 

 

 

 G/61 Fontes (1980) 71  

Versão de Cumberland, Nova Inglaterra, EUA (Prados da Serra, c. de Celorico da Beira, 

d. da Guarda). 

 

Cantado por Irene Rei, de 47 anos de idade, e sua filha Maria da Graça (17 anos). 

Cumberland, 25 de Fevereiro de 1978. 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, Gerinaldo amigo; 

2. só te peço, ó Gerinaldo, uma noite dormires comigo. 

3. Onze horas, meia-noite, Gerinaldo ao postigo, 

4. com os sapatinhos na mão para não fazer rugido. 

5. Ela se levantou da cama, à janela se chegou; 

6. pegou-le pela mãozinha e com ela o deitou. 

7. - Levanta-te, ó Gerinaldo, vai-te dar ao castigo, 

8. que meu pai é bom homem, deixa-te casar comigo. 

9. - Gerinaldo, Gerinaldo, Gerinaldo amigo; 

10. se venceres esta batalha, serás meu genro querido. 

11. - A batalha hei-de vencer, eu não hei-de ficar mal; 

12. sou filho do rei de Espanha, neto do de Portugal. 
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 G/62 Fontes (1980) 71-72  

 

Versão de Stoughton, Nova Inglaterra, EUA (Fajãzinha das Flores, Ilha das Flores, 

Açores). 

 

Recitado por José Silveira Eduardo, de 56 anos de idade. Stoughton, 23 de Fevereiro 

de 1978. 

 

1. Ando eu a rasgar a seda para talhar um vestido; 

2. vejo vir a bela infanta debruçar-se ao seu postigo. 

3. - Diga-me a senhora infanta quanto é vir em seu serviço? 

4. Venha das dez para as onze, quando el-rei estiver dormindo. 

5. Ainda as dez não eram dadas, bandeira já erguida; 

6. e apareceu a bela infanta toda de ouro vestida. 

7. - O punhal é de meu pai, no peito te o meterei, 

8. para vingar a crueldade que fizeste ao el-rei. 

 

 

 G/63 Fontes (1980) 72 e 72-73  

 

Versão de Stoughton, Nova Inglaterra, EUA (S. Pedro, Ilha de Santa Maria, Açores). 

 

Recitado por Maria Soares de Sousa, de 67 anos de idade. Stoughton, 22 de Janeiro de 

1978. 

 

1. - Generaldo, Generaldo, pajem dum rei tão querido; 

2. porque me não falas de amores quando estás só comigo? 

3. Foi de quarto em quarto, de castilho em castilho; 

4. foi ao quarto da infanta onde nunca tinha ido. 

5. Lá os vê ambos deitados como à mulher c'o marido. 

6. - Acorda, tão bela infanta, que nosso mal 'tá sabido; 

7. o punhal de vosso pai entre nós ambos está metido. 

8. - Nã me mintas, Generaldo, Gerenaldo, nunca lhe fostes mentido; 

9. mas tivera ela juízo p'ra te ter arrecebido (1). 

10. Ainda ontem colheres de prata, já hoje d'ouro batido; 

11. ainda ontem meu criado, já hoje meu genro querido. 

12. - Generaldo, Generaldo, tu foste muito atrevido; 

13. mas tivera ela juízo p'ra te ter arrecebido. 

 
(1) Esforçando-se por se lembrar do romance a informadora também recitou a seguinte variante 

destes versos: 

   - Gerenaldo, Gerenaldo tu foste muito atrevido 

     mas tivera ela juízo p'ra te ter arrecebido.  

 

Nova versão recitada por Maria Soares de Sousa ( v. o no. anterior) durante a segunda 

entrevista. Stoughton, 19 de Fevereiro de 1978. 

 

1. - Generaldo, Generaldo, pajem dum rei tão querido; 

2. porque me não falas de amores quando estás só comigo? 

      …………………..            ……………………………. 
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Mas é que agora tem muitos versos que eu não sei. [……] Quando o rei... É 

qu'eu não sei agora aqui. Acordou e chamou pelo seu vestido, qu'ele é que 

vestia, é que lhe ia dar as roupas. 

 

3. Ele foi de quarto em quarto, de castilho em castilho; 

4. foi ao quarto da infanta onde ele nunca tinha ido. 

5. Lá os viu ambos deitados como à mulher com o marido. 

6. - Acorda-te, tão bela infanta,  que nosso mal 'tá sabido; 

7. o punhal de vosso pai entre nós ambos 'tá metido. 

8. - Donde vens ó Generaldo que vens tão acalorido? 

9. - Venho de caçar à roda da manhã do rocio. 

10. - Não me mintas, Generaldo,  nunca me fostes mentido; 

11. mas tivera ela juízo p'ra te ter arrecebido. 

12. 'Inda ontem colheres de prata e já hoje d'ouro batido; 

13. 'inda ontem meu criado e já hoje genro querido; 

14. 'inda ontem separados e já hoje à mesa comigo. 

 

 

 G/64 Ferré (1982) 229-231 [NRAM (2008) 402-403] 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão da Serra de Fora, c. do Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Maria Fortunata Escórcio, 55 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques, Pere Ferré e Ana Maria Martins, no dia 7/8/81. 

 

1. - Leonardo, Leonardo.  - Que quereis, minha senhora?  

2. - Gostava que fosses meu, Leonardo, sequer um'hora.  

3. - Ó senhora, vós zombais sendo eu vosso cativo? 

4. - Leonardo, eu não zombo, deveras falo contigo. 

5. Vai lá pelas nove horas qu'o pai 'teja adormecido. 

6. Vai de janela em janela, vai de postigo em postigo, 

7. deit'à mão àquela chave p'ra ir ao quarto ter comigo.  

8. Leva sapatos d'holanda fina para não seres sentido. 

9. Acordando o bom rei do sono qu'era dormindo, 

10. chamando por Leonardo p'ra lhe vir dar seu vestido. 

11. Das duas par'às três, Leonardo não é respondido. 

12. - Ou Leonardo é morto ou co'a infanta é adormecido. 

13. S'alevantou o bom rei a vestir o seu vestido. 

14. Foi ao quarto da bela infante, ambos eram adormecidos, 

15. voltados um par'ó outro, como mulher com marido.  

16. - P'ra eu matar Leonardo, criei-o de pequenino; 

17. p'ra matar a bela infante, meu reino fica perdido.  

18. Pegando no seu punhal entr'ambos deixou metido, 

19. acordando a bela infante do sono adormecido. 

20. - Leonardo, Leonardo, par d'el-rei tão querido, 

21. o punhal de meu pai entre nós está metido. 

22. Leonardo que ouviu isto ficou logo esmorecido. 
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23. - Leonardo, não te assustes, que meu pai é teu amigo.  

24. Vai-te deitar 'ós seus pés qu'ele te dirá o castigo. 

25. - Deus vos salve, a vós, bom rei, e a vossa coroa real.  

26. - Leonardo, Leonardo, fostes tu muito atrevido 

27. que dromistes co'a infante sendo tu nosso cativo. 

28. - Senhor, eu não fui culpado, fui antes acometido. 

29. Chamando por seus soldados à prisão foi remetido.  

30. Sua mãe, assim que soube, logo o veio visitar. 

31. - O teu pai, quando morreu, me deixou recomendado  

32. que te desse a bom senhor, que te desse a bom fidalgo. 

33. Quem melhor fui entender, eu vim-t'entregar 'ó rei,  

34. foste-lhe falso à c'roa, foste-lhe cruel à lei. 

35. Pega na viola, filho, pega com benção, 

36. qu'o rei está na janela, de ti terá compaixão. 

37. - Oh! que tão cruel mãe, que tão duro coração,  

38. ver o seu filho preso e mandá-lo tocar serão! 

39. - Filho, pega na viola, filho, pega com benção, 

40. canta aquelas cantiguinhas …………………… 

41. que teu pai às vezes cantava, na manhã de S. João. 

42. - Já não sei quando é noite nem quando é madrugada, 

43. só quando cantam os passarinhos, quando cantam n'alvorada.  

44. Na manhã de S. João todos alegram os seus amores, 

45. uns com cravos, outros com rosas, outros com pinhas de flores.  

46. - Alevantai-vos, bela infante, ouvi cantar as sereias. 

47. - Senhor pai, não são sereias nem cantam doce cantar,  

48. são as vozes de Leonardo quem meu pai mandou matar. 

49. - Vai buscar ceptro e c'roa que temos de o c'roar, 

50. se o queres para teu marido, por genro o quero tratar. 

 

 

 G/65 Ferré (1982) 231 [NRAM (2008) 404-405] 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão da Vila Baleira. c. do Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Maria da Purificação Rodrigues Melim, 76 anos. Recolhida por José 

Joaquim Dias Marques, Pere Ferré e Ana Maria Martins, no dia 7/8/81. 

 

1. - A senhora 'tá mangando porqu'ê sou vosso cativo. 

2. - Leonardo, ê nã mango, deveras falo contigo. 

3. - Pois quando quer a senhora que venha em vosso serviço? 

4. - Traz o teu capote em volta p'ra nã seres conhecido,  

5. sapato d'holanda fina para nã seres sentido 

6. e deita a mão àquela chave, vai ao quarto ter comigo. 

7. Quando o rei se levantou e foi vestir o sê vestido 

8. chamara por Leonardo, ele nã foi respondido.  

9. Foi ao quarto da bela infanta …………………. 

10. 'tavam ambos abraçados, como mulher com marido. 

11. - P'ra a dona infância fic'ó mê reino perdido 
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12. e para matar o Leonardo, criei-lhe de pequenino. 

13. - Leonardo, Leonardo, a gente 'temos perdidos,  

14. o punhal de meu pai entre nós estava metido. 

15. Vai-te deitar'ó pé dele qu'ele te dará o castigo, 

16. diz que nã fostes culpado, qu'antes fostes cometido. 

             (…) (...) 

17. Quando a sua mãe soube, aqui o veio visitar  

18. e trouxe a sua viola para o filho tocar. 

19. Toca, mê filho, toca, toca neste serão,  

20. toca o que tê pai cantava na manhã de S. João. 

21. - Ai, forte cruel mãe, de tão duro coração!  

22. Vê o sê filho entreg'à morte e manda-lo cantar serão. 

23. - Toca, mê filho, toca, toca neste serão, 

24. qu'o rei 'tará à janela, de ti terá compaixão. 

25. - Já não sei quando é noite nem quando é madrugada,  

26. senão quando os passarinhos cantavam já n'alvorada 

27. Todos rapazes solteiros, na manhã de S. João, 

28. uns com cravos, outros com rosas, outros com manjericão, 

29. só eu por minha desgraça 'tou aqui nesta prisão. 

30. - Minha filha, minha filha, anda p'r'àqui escutar, 

31. ou são os anjos do céu ou é as serenas do mar. 

32. - Não era os anjos do céu nem as serenas do mar, 

33. é Leonardo, senhor, quem a vós manda matar. 

34. - Se queres tratar por marido, por genro lo vou aceitar; 

35. pega lá coroa e ceptro pa' mandá-lo coroar. 

 

 

 G/66 Ferré (1982) 232 [NRAM (2008) 405-406] 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão da Vila Baleira, c. do Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Raquel Jardim, 74 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, Pere 

Ferré e Ana Maria Martins, no dia 8/8/81. 

 

1. - Leonardo, Leonardo, filho do mê pai querido,  

2. bem podias, Leonardo, ir ao quarto ter comigo. 

3. - Como posso ir, senhora, sendo eu vosso criado, 

4. …………………………  sendo eu vosso cativo? 

5. Acordou o bom rei do sono que era dormindo, 

6. chamando por Leonardo, Leonardo não era vindo. 

7. - Acorda, Leonardo, do sono que eras dormindo,  

8. qu'o punhal de mê pai entre nós estava metido. 

9. Vai-te deitar 'ó pé dele qu'ele te dará o castigo. 

10. - Senhor, eu não fui culpado, antes foi o cometido. 

11. - Eu vou-te mandar prender no baixo duma prisão,  

12. vou-te dar bebidas d'água salgada e pedras por pão. 

13.          (…) se encheu de compaixão. 

14. - Pega, filho, na viola, pega, filho, com benção, 
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15. pa' cantares as cantigas da manhã de S. João. 

16. - Está aqui uma mãe de tão rijo coração, 

17. vê sê filho p'à morte e manda-le cantar serão! 

18. - Pega, filho, na viola, pega, filho, com benção, 

19. p'ra cantares as cantigas da manhã de S. João. 

20. - Na manhã de S. João todos logram os seus amores, 

21. uns com cravos, outros com rosas, outros com pinhos de flores,  

22. só pobre Leonardo sofr'aqui com mil dores. 

23. Na manhã de S. João todos logram os seus amores, 

24. uns com cravos, outros com rosas, outros com manjericão, 

25. só o pobre Leonardo sofr'aqui nesta prisão.  

26. O rei 'tava à janela  …………………………. 

27. - Vem tu cá, minha filha, depressa não devagar ,  

28. que sereias são aquelas que 'tão no mar a cantar? 

29. - Papá, não são sereias nem são serenas do mar, 

30. é o pobre de Leonardo a quem o papai mandou matar. 

31. - S'isso é assim, minha filha, já lo vou mandar coroar,  

32. se lo queres chamar marido, eu já genro le vou chamar. 

 

 

 G/67 Ferré (1982) 232-234 [NRAM (2008) 399-400] 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão de Campo de Cima, c. do Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Filomena de Oliveira, 64 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, 

Pere Ferré e Ana Maria Martins, no dia 6/8/81. 

 

 

1. - Leonardo, Leonardo, filho do pai tão querido,  

2. bem podias, Leonardo, seres meu só por um dia. 

3. - Serei um e serei dois, da menina sou toda a vida, 

 

         E dormiram ambos. 

 

4. Acordara o bom rei do sono qu'era dormindo, 

5. chamara por Leonardo, Leonardo nem é respondido; 

6. chamou uma, chamou duas, Leonardo nunca respondia. 

7. - Ou ele é morto ou de casa é fugido.  

8. Levantara-se o bom rei (…) 

9. Foi ao quarto de Leonardo, não o achara dormindo;  

10. foi ao quarto da bela infanta, ambos achara dormindo. 

11. - Para matar Leonardo, criei-lo de pequenino; 

12. para matar bela infância, meu reino fica perdido. 

13. Vou pegar no seu punhal entr'ambos deixar metido.  

14. - Leonardo, ah! Leonardo!, nós já fomos sentidos, 

15. qu'o punhal del-rei, meu pai, entre nós já está metido.  

16. Vai-te deitar 'ós pés dele que te mande dar castigo. 

17. - Mas eu não fui o culpado, antes fui o cometido. 
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    (…)   (…) 

18. Senhor, tem-me a vossos pés para me dar o castigo.  

19. - Leonardo, Leonardo, tu fostes muit'atrevido,  

20. te deitares com uma menina, tu sendo dela cativo! 

21. - Senhor, não fui o culpado, antes fui o cometido.  

22. Chamara por seus vassalos, à prisão é remetido. 

 

            E a mãe foi-lhe fazer uma visita. 

 

23. - Leonardo, Leonardo, tu fostes muit'atrevido,  

24. te deitares c'uma menina, tu sendo dela cativo. 

25. - Senhora, não fui o culpado, antes fui o cometido.  

26. - Filho, pega na viola, filho, pega com benção, 

27. qu'o rei 'tá acolá à janela, de ti vai ter compaixão.  

28. - Ai que cruel mãe, que cruel ingratidão, 

29. ver o seu filho à morte, mandá-lo cantar serão! 

30. - Filho, pega na viola, filho, pega com benção, 

31.     (…)               e cant'aquelas cantigas 

32. que teu pai, quand'era novo, cantava às raparigas. 

33. - A manhã de S. João é uma manhã de flores, 

34. todos que são namorados, visitam os seus amores, 

35. só eu 'tou nesta prisão sofrendo penas e dores, 

36. já não sei quando é de noite nem quando é madrugada, 

37. senão pelos passarinhos quando cantam alvorada. 

38. - Oh! vem tu cá, ó minha filha, oiço tão doce cantar, 

39. ou são os anjos do céu ou são sereias do mar. 

40. - Não são os anjos do céu, não são sereias do mar, 

41. é Leonardo, senhor, a quem vós mandais matar. 

42. - Eu não disse que o mato nem que o deixo de matar,  

43. se quero-lo tratar por marido, eu genro lhe vou chamar.  

44. Duzentas campainhas d'ouro e a minha c'roa para eu c'roar. 

 

 

 G/68 Ferré (1982) 234-235 [Correia (1984) 305-306; Correia (2003) 344-345; 

NRAM (2008) 400-401]  

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão do Campo de Cima, c. do Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Teresa Felicidade Melim, 47 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 

7/8/81. 

 

1. - Leonardo, Leonardo, mê querido, 

2. bem podias, Leonardo, seres o mê marido. 

3. - Como pode ser isso s'ê sou vosso cativo? 

4. - Vai de janela em janela, vai de postigo em postigo,  

5. leva sapato de lã para nã seres sentido. 

6. Deit'à mão àquela porta, vai ter 'ó quarto, amigo.  

7. Levantou-se o dom bom rei do seu sono adormecido, 
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8. chamou por Leonardo, ele nã foi respondido;  

9. chamaram duas e três, nunca le foi respondido. 

10. - Ou Leonardo é morto ou co'a infância é 'dormecido.  

11. Levantou-se o bom rei do sê sono adormecido. 

12. Foi à cama de Leonardo, lá nã o achou dormindo;  

13. foi à cama da bela infância, lá o achou dormindo, 

14. abraçado um com o outro, como mulher com marido. 

15. - Leonardo, Leonardo, Leonardo, mê querido, 

16. o punhal de mê pai entre nós temos metido.  

17. Deita-t'ós pés de mê pai p'ra te dar o castigo, 

18. diz que nã foste o culpado, antes foste cometido. 

19. - Leonardo, Leonardo, foste muito atrevido, 

20. dormires c'a bel’infância sondo o nosso cativo! 

21. - Senhor, ê nã fui o culpado, antes fui o cometido.  

22. Lá mandou prender Leonardo numa tal prisão, 

23. nã via sol nem lua, a sua cama era o chão.  

24. Logo qu'a sua mãe soube, o filho veio visitar. 

25. - Ó filho, tirano filho, de tão cruel coração,  

26. oh! canta, mê filho, canta ………………….. 

27. as cantigas que tê pai cantava na manhã de S. João. 

28. - Ai, que triste mãe qu'ê tenho, de tão duro coração, 

29. em ver o sê filho à morte e o manda cantar serão! 

30. Nã sei quando é manhã nem quando é madrugada, 

31. só sei pelos passarinhos quando vão num'alvorada. 

32. Na manhã. de S. João todos logram sês amores, 

33. uns com cravos, outros com rosas ou com pinhas de flores,  

34. só eu sou mais desgraçado, 'tou aqui sofrendo dores. 

35. - Anda, minha filha, anda à janela ouvir cantar,  

36. ou é os anjinhos do céu ou é sereias do mar. 

37. - Não é os anjinhos do céu nem as sereias do mar,  

38. senhor pai, é Leonardo, a quem vós manda matar. 

39. - Ê nã te disse que o mato nem qu'o vou mandar matar;  

40. se o tratar por esposo, por genro o quero tratar.  

41. Pega lá nesta c'roa, vamos-lo já c'roar. 

 

 

 G/69 Ferré (1982) 235-236 [NRAM (2008) 403-404] 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão do Sítio da Ponta, c. do Porto Santo, Madeira. 

 

Recitada por Juliana de Oliveira, 52 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques e 

Ana Maria Martins, no dia 7/8/81. 

 

1. - Leonardo, Leonardo, filho do papai querido, 

2. bem podias, Leonardo, seres meu só pel'um dia. 

3. - Serei um e serei dois, da menina toda a vida. 

       (...) (...) 

4. - Para matar Leonardo, criei-o de pequenino;  
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5. para matar bel'infância, fic'ó meu reino perdido. 

6. Vou pegar no meu punhal e entr'eles vou deixar metido. 

7. - Levanta-te, bel'infância, que nós já fomos sentidos,  

8. qu'o punhal d'el-rei, teu pai, entre nós está metido. 

9. - Vai-te deitar 'ós pés dele pa' te mandar dar castigo.  

10. - Quando tê pai morreu, me deixou recomendado 

11. que te desse a bom senhor, que te desse a bom fidalgo.  

12. - Para melhor te ver, entreguei-te à mão do rei, 

13. foste-le falso à c'roa, foste-le cruel à lei. 

14. - Mas eu não fui o culpado, antes fui o cometido. 

15. - Filho, pega na viola, filho, pega com benção, 

16. qu'o rei 'tá 'colá na janela, de ti vai ter compaixão. 

17. - Ai, que mulher ingrata, de cruel ingratidão, 

18. que vê o seu filho à morte e manda-lo cantar serão! 

19. - Filho, pega na viola e canta aquelas cantigas  

20. que teu pai, naquele tempo, cantava às raparigas. 

21. - Ai, que mãe tão cruel, de cruel ingratidão, 

22. ver o seu filho à morte, lo mandar cantar serão! 

23. A manhã de S. João é uma manhã de flores, 

24. todos que são namorados visitam os seus amores. 

25. Só eu estou nesta prisão, sofrendo penas e dores.  

26. - Levanta-te, minha filha, eu oiço tão doce cantar, 

27. ou são os anjos do céu ou são sereias do mar. 

28. - Não são os anjos do céu nem são sereias do mar, 

29. é Leonardo, senhor, a quem vós mandou matar. 

30. - Eu não digo que o mate nem que deixe de o matar; 

31. se quiseres para marido, eu genro le vou chamar. 

32. Mais de duzentas campainhas d'ouro e outras tantas de metal,  

33. ide buscar Leonardo e pô-lo no meu reinado. 

 

 

 G/70 Ferré (1982) 236-237 [NRAM (2008) 406-407] 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão do Caniçal, c. do Machico, Madeira.  

 

Recitada por Maria C. Martins, 76 anos. Recolhida por Pere Ferré e Ana Maria Martins, 

no dia 4/8/81. 

 

1. - General, General, ah! mê cravo florido! 

2. Bem podias, General, à noite dormires comigo. 

3. Nã zombe, menina, nã zombe, nã zombe de tal feitio.  

4. - General, nã é zombando, qu'ê deveras que to digo. 

5. - Quand'é, minha menina, que me dás esse castigo? 

6. - De manhã, de madrugada, que mê pai é dormecido.  

7. Chamaram por General, General nã era ouvido. 

8. - Ou General está morto ou está co'a infância dormindo.  

9. Dá-me daí os sapatos do mais fino cordavão 

10. qu'é p'ra ninguém me sentir nem nas torres nem no chão. 
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11. Os sapatos muito finos p'ra quando andasse nã sentir. 

12. Chegou ao quarto da infância, lá estavam eles dormindo, 

13. carne com carne, como mulher e marido. 

14. - P'ra matar General, ê criei-o de pequenino; 

15. p'ra matar a bela infância, fica o reino perdido. 

16. E vou deixar mê punhal entr'ambos eles metido 

17. qu'o primeiro qu'acordasse logo era conhecido. 

18. Acordou a infância: - General, 'tamos perdidos, 

19. o punhal d'el-rei, mê pai, entre nós foi metido.  

20. Deixa-testar, General, nós nã 'tamos perdidos. 

21. Logo qu'assim amanheça e vou esperar o mê pai  

22. para me dar General, General por mê marido. 

23. - Tu como queres que te dê General por tê marido  

24. se tu tinhas no tê quarto, na tua cama dormindo? 

25. Ê vou mandar prender. Par'um cárcere é remetido.  

26. - Ai que cruel filho, ai que filho tão ladrão, 

27. foste p'r'à filha do rei p'ra tu ires p'r'à prisão!  

28. - Ai que furiosa mãe, ai que mãe tão ladrão 

29. que me manda cantar cantiga de cantão! 

30. Alvorada, alvorada, ai minh'alvoradinha! 

31. Ora viva o senhor rei mais a senhora rainha. 

32. Nã sei quand'é noite escura nem quand'é claro dia 

33. senão quand'os passarinhos cantam n'alvorada.  

34. Alvorada, alvorada, ai minh'alvoradinha! 

35. Ora viva o senhor rei mais a senhora rainha. 

36. - Mandai chamar a condensa para novas espalhar, 

37. p'ra ver cantar a sereia, no meio daquele mar. 

38. - Ai! papai, nã são sereias nem anjos podem ser, 

39. é aquele General qu'o papai mandou prender. 

40. - Se o tratas por mancebo, ê o vou mandar matar, 

41. e s'o tratas por marido, ê o vou mandar soltar. 

42. - Por mancebo nã o quero, por marido o vou tomar; 

43. dê-me, papai, as chaves qu'ê mesmo o vou soltar. 

44. - Quem te meteu, mê amor, dessas grades para dentro? 

45. - O ladrão do carcereiro teve quand'atrevimento. 

46. - Nã há prisão sem soltura; solta-te, mê bem, qu'é tempo. 

 

 

 G/71 Ferré (1982) 237 [NRAM (2008) 406] 

 

Versão do Caniçal, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Guilhermina dos Santos, 86 anos. Recolhida por Pere Ferré e Ana Maria 

Martins, no dia 4/8/81. 

 

1. - General, General, mê craveiro florido, 

2. bem puderas, General, à noite dormir comigo. 

3. - Zombai, menina, zombai, qu'ê sou um grande cativo. 

4. - Nã te cuides qu'é zombando, qu'é deveras que te digo.  

5. - A que horas desta noite me darás o mê castigo? 
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6. - Esta noite, à meia-noite, ao cantar do galo, digo. 

7. Três vezes era chamado, General nã era ouvido. 

8. - Ou General está morto ou co'a infanta está dormindo.  

9. Vou calçar os mês sapatos do mais fino cordavão 

10. qu'eles nã sejam sentidos nem na corte nem no chão. 

11. Lá no quarto da infanta 'tavam eles ambos dormindo, 

12. carne unindo com carne, como mulher com marido. 

13. - Pra matar o General, criei-o de pequenino; 

14. p'ra matar a bela infanta, mê reino fica perdido. 

            (...) (…) 

 

 

 G/72 Ferré (1982) 237-238 [NRAM (2008) 417-418] 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Maria José Ferreira Clemente, 74 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 

7/3/81. 

 

1. - Ai General, General, filho do papai querido!  

2. Bem puderas, General, à noite dormir comigo. 

3. Foi calçar seus sapatos do mais fino cordovão, 

4. que era para não ser sentido nem da corte nem do céu.  

5. Foi ao quarto de General, ela lá não no viu, 

6. foi ao quarto da bela infanta e ela lá estava dormindo,  

7. juntamente (...) carne com carne e a mulher com marido. 

8. - Não te assustes, General, porque o meu pai é teu amigo.  

9. Em chegando a de manhã eu vou dizer a meu pai 

10. (…)                General por meu marido. 

11. - Como podes, bela infanta, General por teu marido,  

12. porque a noite que passou ele veio dormir contigo? 

 

       O pai mandou-no prender e a mãe foi assim: 

 

13. - Cantai, meu filho, cantai, meu filho, falsão, 

14. como o vosso pai cantava, na manhã de S. João.  

15. - Nunca vi mãe tão cruel, tão cruel de coração, 

16. ter o seu filho para a morte e no mandar cantar falsão! 

17. - Tomai, meu filho, tomai, conselho da vossa madre, 

18. que mais vale um ruim conselho que seguir sua vontade. 

19. - Todos choram seus amores na manhã de S. João, 

20. só eu, por meus pecados, estou preso nesta prisão.  

21. De manhã de S. João todos choram seus amores, 

22. uns com cravos, outros com rosas, outras com pinhas de flores.  

23. Não sei quando é manhã, nem quando é noite escura, 

24. senão quando os passarinhos cantam lá na amargura. 

25. Não sei quando é noite escura, nem quando é manhã clara, 

26. senão forem os passarinhos que cantam na madrugada. 
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27. - Acordai, ó bela infanta, ouvir um doce cantar;  

28. ou são serenas do rio ou marinheiros do mar. 

29. - Se o papai me dá licença, à pressa le vou contar:  

30. não são serenas do rio nem marinheiros do mar, 

31. que é canto do vosso preso, bem no podereis soltar.  

32. - General, quem te meteu destas grades para dentro? 

33. O ladrão do carcereiro teve grande atrevimento.  

34. Agora vamos, senhora, para um entretimento. 

 

 

 G/73 Ferré (1982) 238-240 [NRAM (2008) 415-417] 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por José Vasconcelos Freire, 84 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques e Ana Maria Martins, no dia 1/8/81. 

 

1. - General, General, crasso do rei florido, 

2. bem podias, General, à noite dormir comigo. 

3. - Que de mim zombais, menina, qu'ê serei vosso cativo. 

4. - Olha que nã é zombando, qu'é deveras que t'eu digo 

5. - Então, minha menina, diga-me quando me dá tal castigo?  

6. - Esta noite, à meia-noite, ao cantar do galo eu digo. 

7. O rei chamou por General, General não foi ouvido. 

8. - Ou General é morto, ou 'tá co'a infância dormindo. 

9. O rei calçou os sapatos do mais fino cordovão, 

10. qu'ali nã fosse sentido nem na corte nem no chão. 

11. Foi ao quarto da bela infanta, deu com eles ambos dormindo.  

12. - P'ra ê matar General, criei-o de pequenino; 

13. p'ra ê matar a bela infância, fica mê reino perdido.  

14. Deixarei o mê punhal entre eles ambos metido. 

15. - Acordai, ó bela infanta, que nós ambos 'temos perdidos,  

16. Está o punhal do rei, mê mestre, entre nós ambos metido. 

17. - Tu agora vais ir preso, vais p'r'ó cárcere remetido. 

18. - Mas s'ê dormi co'a bela infância, sua honra nã le devia, 

19. qu'um menino de quinze anos bem pouco ou nada entendia.  

20. - Ai de mim, o que vou fazer, vou-m'entregar à prisão! 

21. Encontrou a sua mãe c'uma viola na mão. 

22. - Pega lá nesta viola, mê filho, toca o landão, 

23. foi o que tê pai cantava, na manhã de S. João.  

24. - Ah! cruel mãe, cruel, de tão duro coração, 

25. tem o seu filho p'à morte e manda-o cantar landão! 

26. - O tê pai quando morreu assim me deixou destinado 

27. que t'eu entregasse ao rei ou que te desse a bom fidalgo,  

28. mas eu entreguei-t'ao rei, qu'outro melhor não achei, 

29. foste leal à c'roa, foste cruel à lei. 

30. - Na manhã de S. João todos os amores vão, 

31. uns com cravos, outros com rosas, outros com manjericão,  
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32. por os mês três pecados 'tou no fundo da prisão. 

33. Na manhã de S. João todos vêem sês amores, 

34. uns com cravos, outros com rosas, outros com pinhas de flores. 

35. Nã sei quando é manhã nem quando é noite fechada,  

36. senão por os passarinhos que cantam de madrugada. 

37. Nã sei quando é manhã nem sei quando é de noite,  

38. senão por os passarinhos que cantam sobre las fontes. 

39. Ai, melrinho, que cantais nesse ramo florido! 

40. O ladrão de mê amor me faz andar confundido. 

41. Ai, melrinho, que cantais nesse ramo dependurado! 

42. Cantai vós, chorarei eu, tudo faz quem tem cuidado. 

43. - Ai filha, escuta, anda ouvir se quereis ouvir cantar,  

44. ou são nos anjos no céu ou é as sirenas no mar. 

45. - Não são nos anjos no céu nem as sirenas no mar,  

46. é General que 'tá preso, bem o puderas soltar. 

47. S'eu soubesse de assim ser cantiga de General,  

48. ê a porta ria abrir e o mandara soltar; 

49. tomava-lo por marido e por genro o queria aceitar. 

50. - Dê-me p'ra cá essas chaves, papai, daquele crácere real 

51. qu'ê tenho o mê amor preso, quero-o mandar soltar. 

52. Quem te meteu, meu amor, destas grades para dentro? 

53. - O ladrão do carcereiro teve tal atrevimento. 

54. - Vai-me pedir a mê pai que já me parece tempo. 

 

Variantes da versão recolhida por Pere Ferré, no dia 6/3/81: 5a. Minha menina, diga-

me; 20. Quando eu ia por um caminho/para debaixo da prisão; 26a. Vosso pai; 37-38. 

omite; 41-42. omite. 

 

 

 G/74 Ferré (1982) 240-241 [NRAM (2008) 415] 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão do Machico, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Conceição Góis. Recolhida por José Joaquim Dias Marques, Pere Ferré e 

Ana Maria Martins, no dia 1/8/81. 

 

1. - General, General, filho do papai querido,   

2. bem puderas, General (...) 

3. - Menina, mandai de mim, mandai o vosso cadilho, 

4. p'à noite dormir comigo, menina, nã me convide. 

5. General é chamado, por três vezes nã é ouvido. 

6. - Ou General é morto ou está com a infância dormindo.  

7. Foi ao quarto do General, chegou lá e não o viu; 

8. foi ao quarto da infância, deram com ele dormindo.  

9. É corpinho com corpinho, com'a mulher com marido. 

10. Quando eles acordaram  - Agora temos perdidos, 

11. a espada d'el-rei da infância, 'ó meio de nós metido! 

           (…)         (…) 
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12. - O tê pai quando morreu, assim deixou destinado, 

13. qu'ê te entregasse 'ó rei qu'é de nós um bom fidalgo.  

14. É fui t'entregar'ó rei, por ser a melhor pessoa; 

15. foste-le firme p'à filha, foste-le falso p'à c'roa.  

16. Cantai, filho, cantai, cantai a vossa canção, 

17. que tê pai também cantava na manhã de S. João. 

18. Quando o rei t'ouvir cantar, de ti vai ter compaixão. 

19. - O que dizes, cruel mãe, de tão cruel coração? 

20. Tem o sê filho p'à morte e manda-lo cantar cantão! 

21. - Escuta-me, bel'infância, do qu'ê oiço cantar,  

22. ou é os anjinhos no céu ou é as sereias no mar. 

23. -Papai, nã é os anjinhos do céu nem as sereias do mar,  

24. é, papai, o General dentro da cadeia a cantar. 

25. - Se queres tomar por marido, por genro o quero tomar. 

26. - Ai! papai, dê-m'essas chaves que mesm'eu irei soltar. 

27. Quem te meteu, General, destas grades para dentro? 

28. - O ladrão do carcereiro teve grand'atrevimento. 

29. - Pa' soltar presos e presos, dê-m'a chave, carcereiro;  

30. pa' soltar presos e presos, o General por primeiro. 

 

 

 G/75 Ferré (1982) 241-242 [NRAM (2008) 419-420] 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão do Porto da Cruz, c. do Machico, Madeira. 

 

Recitada por Matilde Vieira, 78 anos. Recolhida por José Joaquim Dias Marques e Ana 

Maria Martins, no dia 31/7/81. 

 

1. - General, General, meu craveiro florido, 

2. bem podias, General, tomar amores comigo. 

3. - Senhora, zombais de mim porqu'ê de vós sou cativo. 

4. - Olha qu'ê não estou zombando, qu'é deveras que t'eu digo.  

5. - Bem podias, General, alcançar o mê vestido. 

 

       Isto é o pai dele. 

 

6. - À hora da meia-noite, ao cantar do galo ê digo, 

7. ou General é morto ou com a infanta dormindo. 

8. E calçou os sês sapatos do mais fino cordavão, 

9. só para não ser sentido nem na corte, nem no chão. 

10. Foi à cama de Dona Infante, achou-os ambos dormindo;  

11. meteu-1'o punhal a meio e pensou para consigo: 

12. - Para matar General, criei-o de pequenino; 

13. para matar Dona Infante, fica o mê reino perdido. 

14. Vou mandá-lo par'ó cárcere. Par'ó cárcere é remetido. 

 

      A filha disse: 
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15. - Chegando por a manhã ê vou pedir a mê pai 

16. …………………….   General por mê marido. 

17. - Tu, como queres que te dê General por teu marido, 

18. se o tinhas no tê quarto, na tua cama contigo? 

 

       Nisto a mãe dele soube. Foi ter com o filho. 

 

19. - O vosso pai quando morreu, nos deixou recomendado  

20. que vos doutrinasse bem, que vos desse a bom senhor; 

21. outro melhor não achei, vós é que fostes traidor, 

22. em dormir com Dona Infante, filha do rei tê senhor. 

23. - S'ê dormi com Dona Infante, sua honra lhe devia,  

24. menino de quinze anos pouco ou nada entendia. 

25. - Mas cantai, mê filho, cantai, cantai-me esta canção,  

26. cantai, mê filho, cantai, com pena de maldição, 

27. - Ai Jesus! que cruel mãe que tem cruel coração; 

28. tem o sê filho p'r'à morte e o manda cantar canção!  

29. Na manhã de S. João todos vêem seus amores, 

30. uns com cravos, outros com rosas, outros com manjericão,  

31. só eu pelos mês pecados estou aqui nesta prisão; 

32. ê não sei quando é noite, nem também quando é dia, 

33. senão pelos rouxinóis quando cantam ao meio-dia. 

34. Meirinho, que 'tás cantando na flor dependurado,  

35. cantai vós, chorarei eu, assim faz quem tem cuidado. 

36. Meirinho, que 'tás cantando, pendurado na flor,  

37. cantai vós, chorarei eu, assim faz quem tem amor. 

 

            Isto é o rei: 

 

38. - Vem tu cá, ó Dona Infante, se quereis ouvir cantar, 

39. ou são os anjos do céu ou são sereias do mar. 

40. - Nem é os anjos do céu, nem são sereias do mar, 

41. é quem 'stá no cárcere preso, bem podeis mandar soltar. 

42. - S'ê soubera disso ser, disso ser o General, 

43. eu le perdoava a marte, eu o mandava soltar. 

44. Tratai-o vós marido, qu'ê por genro vou tratar. 

 

Variantes da versão recolhida por Pere Ferré, no dia 5/4/81: 8a. Fui calçar; 15-18. 

omite; 23b. lhe não devia; 33b. ao meio da tarde; 40. Não são os anjos do céu/nem as 

sereias do mar; 42-43. omite; 44b. por filho vou. 

 

 

 G/76 Ferré (1982) 242-243 [NRAM (2008) 420-421] 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão da Achada de Baixo, Gaula, c. de Santa Cruz, Madeira. 

 

Recitada por Maria Virgínia de Freitas, 64 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques, no dia 4/8/81. 
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1. - Gerinaldo, Gerinaldo, do pai el-rei bem querido, 

2. bem podias, Gerinaldo, vir à noite em meu serviço.  

3. Traz sapatinhos de lona para na corte não ser sentido. 

4. - Quem bater à minha porta, quem seria o atrevido?  

5. - É Gerinaldo, senhora, que ele vem ao prometido. 

6. - S'eu soubera dele ser, a porta lh'eu ia abrir,  

7. com carinhos e afagos, quanto mais p'ra me servir! 

8. - Senhora, é o Gerinaldo que vem para vos servir; 

9. se fosse outro, senhora, aqui não tinha que vir. 

10. O Dom el-rei teve um sonho que lhe serviu de aviso, 

11. que deu com eles na cama, como mulher e marido. 

12. Meteu a faca entre os dois que lhe serviu de aviso. 

13. - Para matar a Dona Infante, fica meu reino perdido, 

14. e para matar o Gerinaldo; criei-o de pequenino. 

15. - Não te assustes, Gerinaldo, que o papai já tem sabido,  

16. se nos quisesse matar o poder estava consigo. 

17. - Donde vindes, Gerinaldo, que vens tão espulverido? 

18. Descansa co'as tuas armas e anda p'r'àqui comigo. 

19. - Eu venho de matar caça, senhor, da borda do rio. 

20. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido! 

21. - Eu venho de regar flores que elas estavam pedindo.  

22. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, ó Gerinaldo coração!  

23. por isso agora vais preso para a negrada prisão. 

 

        E a infanta disse 'ó Gerinaldo: 

 

24. - Pega nesta guitarra e toca nela co'a mão, 

25. e canta aquelas cantigas da manhã de S. João. 

26. - Todos visitam os seus amores na manhã de S. João, 

27. uns com cravos, outros com rosas, outros com manjericão,  

28. só eu, pelos meus pecados, estou preso nesta prisão. 

29. - Anda cá, ó minha filha, ouvir um alegre cantar,  

30. ou são os anjos no céu ou é as sereias no mar. 

31. - Não são os anjos no céu nem as sereias no mar,  

32. é o Gerinaldo, senhor, que comigo quer casar. 

33. - Se tu o tomas por marido, por genro ê o vou tomar. 

 

Variantes: 23b. que vo-lo mandastes vir. 

 

 

 G/77 Ferré (1982) 243-244 [NRAM (2008) 421-422] 

 

Versão da Corujeira, Faial, c. de Santana, Madeira. 

 

Recitada por Maria Bárbara de Freitas, 80 anos. Recolhida por José Joaquim Dias 

Marques e Ana Maria Martins, no dia 3/8/81. 

 

1. - Generaldo, Generaldo, d'el-rei tão querido, 

2. bem puderas, Generaldo, à noite dormir comigo. 
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3. - Senhora, ê sou vosso criado, senhora, zombais comigo! 

4. - Eu não zombo, Generaldo, qu'eu bem deveras te digo. 

5. - Pois quando quereis vós, senhora, qu'eu vaia no vosso pedido? 

6. - Entre nas dez e nas onze, qu'é o melhor do dormir.  

7. Mas traz sapatos de lona p'r'ó mê pai não te sentir. 

8. - Quem bate à minha porta a tais horas de dormir? 

9. - É Generaldo, senhora, qu'o mandastes cá vir. 

10. - S'ele Generaldo fora, a porta lh'eu vou abrir, 

11. qu'ê o deitaria nos mês braços, s'acaso quiser dormir. 

12. Tanto brincaram de noite que de dia adormeceram. 

13. Tarda Generaldo ao rei para lhe dar de vestir. 

14. Ou Generaldo é morto ou com a infanta foi dormir. 

15. peguei no mê punhal, entr'eles deixei metido. 

16. Acordou a bela infanta do sono qu'era dormindo. 

17. Generaldo, Generaldo, Generaldo estás perdido,  

18. qu'o punhal de mê pai entre nós está metido. 

19. Chega-t’ós pés do má pai, qu'o bom rei é teu amigo,  

20. ou te vai mandar prender ou te vai dar o castigo. 

21. - Aqui 'tou, ó mê bom rei, mandai-me dar o castigo.  

22. - É verdade, Generaldo, que tu fostes atrevido. 

23. - É verdade, mê bom rei, mas ê primeiro fui cometido.  

24. - Hás-de receber a infanta ou t'ê vou dar o castigo. 

25. - Eu é que fui o ditoso que ganhei o bem perdido,  

26. dormi numas camas d'ouro e lençóis d'algodão fino. 

 

 

 G/78 Ferré (1982) 244-245 [NRAM (2008) 426] 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão da Terceira Lombada, Ponta Delgada, c. de S. Vicente, Madeira. 

 

Recitada por Águeda Perpétua, 63 anos. Recolhida por Pere Ferré e Ana Maria Martins, 

no dia 5/8/81. 

 

1. - Leonardo, Leonardo, braço d'el-rei tão querido, 

2. há três noites qu'ê sonhava qu'ê contigo era dormindo. 

3. Vai de janela em janela, vai de postigo em postigo,  

4. sapato de lona fina para nã seres sentido. 

5. Acordou o senhor rei, do sono em qu'era dormindo, 

6. chamando por Leonardo, nunca l'era respondido. 

7. Foi à cama de Dona Infante, com ele estava dormindo. 

8. - Leonardo, Leonardo, tu fostes muito atrevido, 

9. a dormir co'a Dona Infante, com'a mulher com marido. 

10. Mandou chamar os da lei e p'r'à prisão foi remetido.  

11. A sua mãe quando soube, logo veio visitá-lo, 

12. com sua guitarra de oiro p'ra Leonardo tocar. 

13. - Tocai, má filho, tocai, tocai e tocai harpão, 

14. cantai aquelas cantigas da manhã de S. João. 

15. Na manhã de S. João todos visit'ós amores, 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

598 

 

16. uns com pinhinhas de cravos, outros com pinhinhas de flores.  

17. - O tino duma mãe minha, de tão duro coração, 

18. ver o filho par'à morte e mandá-lo tocar harpão! 

19. – Cantai, me filho, cantai, cantai e tocai harpão, 

20. cantai aquelas cantigas na manhã de S. João. 

21. - O tino duma mãe minha, de tão duro coração, 

22. ver o filho par'à morte e mandá-lo tocar harpão! 

23. - O tê pai quando morreu, deixou-me recomendado, 

24. que te entregasse a bom rei, a bom rei e a bom reinado, 

25. p'ra nã te ver desgraço, a bom rei t'entreguei; 

26. fostes-le falso à c'roa, fostes-le cruel à lei. 

27. - Que sereias são aquelas qu'estou ouvindo cantar? 

28. Ou é sereias no rio ou marinheiros no mar. 

29. - Senhor pai, não é sereias nem marinheiros no mar,  

30. senhor pai, é Leonardo em quem ê quero casar. 

31. - Se pois ele é Leonardo, genro le quero chamar;  

32. ó filha, pega esta c'roa, filha minha, vai c'roar. 

 

 

 G/79 Ferré (1982) 245-246 [NRAM (2008) 425-426] 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão de S. Vicente, c. de S. Vicente, Madeira.  

 

Informante não identificado. Versão gentilmente cedida para publicação pelo senhor 

Pároco de S. Vicente e provavelmente recolhida por Conceição Encarnação F., em 

Junho de 1980. 

 

1. - General, meu General, vou-te fazer um pedido: 

2. tu bem podes, General, à noite dormir comigo. 

3. - Menina, zomba comigo por eu ser vosso cativo? 

4. - General, és um pateta, de verdade te digo. 

5. - A que horas quereis, menina, que eu venha ao vosso pedido? 

6. - Das onze para a meia-noite, o papai é adormecido.  

7. Trazes sapatos de lona para não seres sentido; 

8. trazes capote de vulto para não seres conhecido.  

9. Tanto brincaram de noite, de dia eram adormecidos. 

10. Levantou-se el-rei, mal calçado, mal vestido,  

11. foi ao quarto do General, nada tinha sucedido; 

12. foi ao quarto de Dona Infanta, ambos tinham adormecido.  

13. - Para matar o General, criei-o de pequenino; 

14. para matar a Dona Infanta, fica o reinado perdido. 

15. - Acordai, Dona Infanta, ambos estamos perdidos 

16. que o punhal de el-rei está entre nós cingido. 

17. - Não te aflijas, General, tudo o que houver é comigo; 

18. vai aos pés de meu pai, pede-lhe perdão 

19. e diz-lhe que de amores foste cometido. 

20. - Aqui ajoelho, meu mestre, vós me dareis castigo, 

21. pois, pela bela infanta, de amores fui cometido. 
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22. - Ah, seu grande ladrão! No cárcere serás metido. 

23. - Pega nesta viola, com pena de maldição, 

24. faz como teu pai fazia na manhã de S. João. 

25. - Mal abençoada mãe que ao seu filho deu a benção, 

26. ver o filho ir para a morte e mandou-o cantar aquela canção! 

27. - Vem-te cá, ó minha filha, se quereis ouvir cantar,  

28. são os anjos no céu ou sereias no mar. 

29. - Nem são anjos no céu nem são sereias no mar, 

30. é aquele preso, senhor, que vós mandastes encarcerar. 

31. - Se eu soubera ser ele, já o mandaria soltar,  

32. se o quereis tomar por marido, genro também o quero tomar. 

33. Vai já com o carcereiro para a chave lhe tomar  

34. e lhe diga que eu o mando soltar. 

35. - Carcereiro, dá-me as chaves daquele cárcere real,  

36. quero soltar o meu amor que o papai mandou soltar. 

37. - Quem te prendeu, meu amor, dessas grades para dentro?  

38. - Foi o ladrão do carcereiro que teve tal atrevimento. 

 

 

 G/80 Ferré (1982) 246-247 [NRAM (2008) 424-425] 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão de S. Vicente, c. de S. Vicente, Madeira. 

 

Recitada por Manuel Drumond, 80 anos. Recolhida por Pere Ferré, no dia 2/5/81. 

 

1. - Leonardo, Leonardo, paço d'el-rei tão querido, 

2. há três noites qu'eu sonhava que contigo eu era dormindo; 

3. bem puderas, Leonardo, ir à noite ter comigo. 

4. Leva aqui sapato …………. lev'aqui punhal ……………   

5. sapato de lona fina, para nã seres sentido. 

6. Acordou o seu bom rei num sonho qu'era dormindo, 

7. chamando por Leonardo, nunca l'era respondido. 

8. Foi à cama de Dona Infância, com ela estava dormindo. 

9. Meteu o seu punhal a meio, para ele ter castigo.  

10. - Leonardo, Leonardo, paço d'el-rei tão querido, 

11. olh'ó punhal de mê pai entre nós ambos está metido.  

12. - Nã t'assustes, Leonardo, que mê pai é teu amigo, 

13. dei'-t'ós pés de meu pai, que te manda dar castigo.  

14. - Pa' t'ê matar, Leonardo, olhei-te de pequenino; 

15. pa' matar a Dona Infância, fic'ó reinado perdido. 

16. Vou chamar pelos soldadas e à prisão vais remetido. 

17. A sua mãe quando soube, logo o veio visitar, 

18. com a sua guitarra de ouro pa' Leonardo tocar harpão. 

19. - Porque tens, ó mãe minha, tão dura coração? 

20. Ver um filho ir p'à morte mandais-lhe tocar harpão! 

21. - Tocai, má filho, tocai; cantai e tocai harpão,  

22. canta-m'aquelas cantigas da manhã de S. João. 

23. - Na manhã de S. João andaram os amores juntos, 
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24. uns com pinhinhas de cravos, outros com pinhinhas de flores. 

25. Na manhã de S. João todos visitam os amores, 

26. uns com pinhinhas de cravos, outros com pinhinhas de flores. 

27. - Que sereias são aquelas qu'estou ouvindo cantar?  

28. Ou é as sereias no rio ou marinheiros no mar. 

29. - Senhor pai, não são sereias nem marinheiros no mar, 

30. senhor pai, é Leonardo, com quem eu quero casar.  

31. - Se é com Leonardo, genro lo quero chamar.  

32. Ó filha, pega lá a c'roa, ó filha, vai-o c'roar. 

 

 

 G/81 Ferré (1983) 23-24 [NRAM (2008) 422-423] 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

N/NOTA: Reproduzimos por NRAM (2008) 422-423] 

 

Versão da Serra d' Água, c. de Santana, Madeira. 

 

Recitada por Iria Augusta de Freitas, 74 anos. Recolhida por Pere Ferré, em Novembro 

de 1982.  

 

1. Generaldo, Generaldo, pajo d' el-rei tão querido,  

2. bem puderas, Generaldo, à noite dormir comigo.  

3. - Agora zombais, senhora, por eu ser vosso cativo.  

4. - Eu não zombo, Generaldo, sempre deveras t' eu digo.  

5. - Que horas quereis, senhora, qu' eu venha ao vosso pedido?  

6. - Vai lá das dez para as onze, qu' o papai está adormecido;  

7. trazei capote de volto para não ser conhecido  

8. e trazei botas de lona para não seres sentido.  

9. O rei de manhã acordou, […………………]  

10. chamou logo por Generaldo para lhe dar o vestir.  

11. - Ou Generaldo é morto, ou a infante está a dormir.  

12. Levantou-se o bem el-rei, bem calçado e mal vestido,  

13. foi ao quarto de Generaldo, nada era acontecido;  

14. foi ao quarto da infante, ambos era adormecidos.  

15. Pa' eu matar Generaldo, criei-o de pequenino,  

16. para eu matar a infante, fica o reinado perdido;  

17. Vou deixar o meu punhal no meio deles cingido.  

18. - Alevantai-vos, bela infante, nós ambos 'temos perdidos; 

19. o punhal d' el-rei, meu mestre, em meio de nós cingido.  

20. - Não te assustes, Generaldo, não te assustes, vida minha,  

21. deita-t' 'os pés de meu pai, qu' ele sempre foi teu amigo. 

22. - Aqui ajoelho, senhor, vós me darás o castigo;  

23. pa' eu dormir com a infanta, antes fui acometido.  

24. - Mas para emenda de outra vou-te mandar dar castigo  

25. e vou-te mandar prender para um cácere remetido.  

26. - Não sabia quando era noite escura nem quando é manhã clara,  

27. senão quando os passarinhos cantam qu' adivinho a madrugada.  

28. Não sei quando é manhã clara nem quando é noite escura,  
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29. senão quando a maré enche, que me dá pela cintura.  

30. Todos vêem os seus amores na manhã de S. João;  

31. só eu, por ser desgraçado, é que estou nesta prisão.  

32. - Pega-me nesta viola com pena de maldição,  

33. faz como o teu pai fazia na manhã de S. João.  

34. - Ih, Jesus, ó mãe tão crua, de tão cruel coração,  

35. vê o seu filho ir p'r' à morte e quer que cante à perfeição.  

36. O teu pai, quando morreu, te deixou recomendado  

37. qu' eu te desse a bom senhor; eu melhor não pude achar.  

38. […………………………..] Tu é que fostes traidor,  

39. que fostes dormir com a infante, filha do rei teu senhor.  

40. - Levantai-vos, bela infante, se queres ouvir cantar,  

41. ou são os anjos do céu ou são serenas do mar.  

42. - Ah, meu pai, não são os anjos, nem são serenas no mar,  

43. é aquele preso, senhor, que vós mandarás matar.  

44. - Ó filha, s' eu tal soubera logo o mandava soltar;  

45. s' o tu tomas por marido, por genro eu o quero tomar.  

46. Vai co’o caçareiro, que to mande já soltar.  

47. Caçareiro, dá cá chaves daquele cá'cere real,  

48. quero soltar o meu bem, meu pai mo manda soltar.  

49. Quem te prendeu, meu amor, destas grades para dentro,  

50. o ladrão do caçareiro teve tal atrevimento?  

51. - Não sei quando é manhã clara nem quando é a noite escura,  

52. senão quando a maré enche, que me dá pela cintura.  

53. Não sei quando é noite escura nem quando é manhã clara,  

54. senão pelos passarinhos que cantam a madrugada.  

                (…)          (…) 

 

 

 G/82 Fontes (1983a) 126-127  

 

Gerinaldo + O Conde Ninho 

 

Versão da Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Recitado por Maria Augusta Barcelos, de 75 anos de idade. Beira, 22 de julho de 1977. 

 

1. - Gerenaldo, Gerenaldo, pajem do rei bem querido! 

2. - Eu por ser vosso vassalo, senhora, zombais comigo? 

3. - Gerenaldo, eu não zombo, deveras falo contigo. 

4. - Quando quereis, senhora, qu'eu venha ao vosso serviço? 

5. - Há-de ser das dez para as onze, q'ando o rei 'tiver dormindo. 

6. Ainda não eram dez horas, Gerenaldo já erguido. 

7. Tirou os sapatos do pé p'ra bem de nã ser sentido. 

8. Chega à sala da infanta, dá um ai muito sentido. 

9. - Que cavaleiro é este, nas armas tão atrevido? 

10. - É Gerenaldo, senhora, que vem ao vosso serviço. 

11. - Mete a mão a essa corte, vem-t'aqui deitar comigo. 

12. Dali a um poucachinho o rei andava erguido, 

13. de janela em janela, de postigo em postigo, 
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14. a chamar por Gerenaldo para le dar os seus vestidos. 

15. - Gerenaldo ò é morto ò tem traiçães cometidas. 

16. Foi à sala da infante, achou-os ambos dormindo, 

17. unidos rosto com rosto que nem mulher com seu marido. 

18. Meteu-le o cutelo no meio, recobrou por seus sentidos: 

19. - Para matar a infanta, meu reino fica perdido; 

20. para matar Gerenaldo, criei-o de pequenino. 

21. Deixou-le o cutelo no meio, tornara-s'a ir deitar. 

22. Dali a um poucachinho Gerenaldo a acordar. 

23. - Acorda tu, bela infante, do sono qu'estás dormindo; 

24. o cutelo de vosso pai já entre nós é metido. 

25. - Calai-vos, ó Gerenaldo, que meu pai é meu amigo. 

26. S'ele te mandar prender, aplico qu'és meu marido; 

27. s'ele te mandar matar, canta, qu'hás-de ser ouvido. 

28. Dali a um poucachinho o rei o mandou prender. 

29. - Anda cá tu, bela infanta, ouvi tão lindo cantar; 

30. ó são os anjos no céu ó as sereias no mar. 

31. - Nã são nos anjos no céu, nem as sereias no mar; 

32. é o prisioneiro que meu pai manda matar. 

33. Ele há-de ser meu marido se meu pai mo quiser dar. 

34. Dali a um poucachinho o rei o mandou soltar. 

35. Chegara aos pés do rei, aos pés do rei ajoelhou. 

36. - Levanta-te, Gerenaldo, foste muito atrevido; 

37. inté aqui foste meu vassalo, agora és genro querido; 

38. inté aqui comeste de parte, agora à mesa comigo. 

 

 

 G/83 Fontes (1983a) 127-128 

 

Gerinaldo + O Conde Ninho 

 

Versão da Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Recitado por Francisca de Sousa Mesquita, de 45 anos de idade. Beira, 23 de Julho de 

1977. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, pajem d'el-rei tão querido! 

2. Porque não me falas de amor quando 'tás só comigo? 

3. - Eu sendo vosso vassalo, senhora, zombais comigo? 

4. - Gerinaldo, eu não zombo, falo deveras contigo. 

5. - Vós quando quereis, senhora, que eu vá ao vosso serviço? 

6. - Das dez horas para as onze, quando o rei estiver dormindo. 

7. Ainda bem não eram onze, já o rei andava erguido; 

8. foi ao quarto do vassalo que le desse o seu vestido. 

9. - Gerineldo, Gerineldo! [………………….] 

10. Gerineldo não me fala, algum mal é sucedido; 

11. ou m'está com a princesa, a coisa que eu mais estimo. 

12. Foi ao quarto da princesa ond'ele nunca ia; 

13. achara-os na cama deitados como mulher com o marido. 

14. Pegara no seu cutelo, entre eles o metera, 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

603 

 

15. com a ponta para a filha, que a morte tinha merecido. 

16. - Acordai, bela infanta, qu'o nosso mal é sabido; 

17. o punhal de vosso pai entre nós está metido, 

18. com a ponta para ti, que a morte tinhas merecido. 

19. - Cale-te, cale-te, Gerinaldo, que meu pai é meu amigo. 

20. S'ele te mandar prender, canta, que hás-de ser ouvido; 

21. se ele te mandar matar, canta, que hás-de ser ouvido. 

22. - Que vozes são estas qu'eu aqui ouço cantar? 

23. Ò são os anjos no céu, ou as sereias no mar? 

24. - Nem são os anjos no céu, nem as sereias do mar;  

25. é Gerineldo, senhor, que vós quereis mandar matar 

26. e eu queria por marido se vós mo quiseres dar. 

27. - Chama à pressa o carcereiro, que à pressa o vão soltar; 

28. aí o tens por marido, que Deus to deixe gozar. 

 

 

 G/84 Fontes (1983a) 128  

 

Versão de Caldeira de  Ilha de S. Jorge, Açores. 

 

Recitado por Maria Baltasar Azevedo, de 70 anos de idade. Caldeira de Santo Cristo, 26 

de Julho de 1977. 

 

1. - General, General, vassalo do rei mais querido! 

2. Porque não tratas, amor, à noite deitar-te comigo? 

3. - Senhora, quando quereis que eu vá ao vosso serviço? 

4. - Das dez para as onze, quando o rei 'tiver dormindo. 

5. Ainda não eram dez e ele ao postigo a bater. 

6. - Se é General, boto a mão ao postigo; 

7. beijinhos e abraços, há-de ser bem favorecido. 

8. Não le prometo mais nada que corre em grande perigo. 

9. Acordou o rei por ser leve no sentido. 

10. Andava de sala em sala, de postigo, 

11. e foi dar com o General deitado co'a filha 

12. como a mulher c'o seu marido. 

13. - P'a matar a filha, fica o meu reino perdido; 

14. para matar o General, criei-o de pequenino. 

15. Pegou no seu punhal, entre eles ficou metido. 

16. E ela acordou por ser leve no sentido. 

17. - General, General, o nosso mal já é sabido; 

18. o punhal de meu pai entre nós está metido. 

19. - General, tu foste bem atrevido. 

20. Ont'eras meu vassalo, hoje és meu genro querido; 

21. onte comias caçoilo, hoje comes à mesa comigo. 

22. onte comias caçoilo, hoje comes à mesa comigo. 

 

 

 

 

 



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

604 

 

 G/85 Fontes (1984) 370-371 [Fontes I (1987) 513] 

 

N/NOTA: Reproduzimos por Fontes I (1987) 513 

 

Versão de Ligares, c. de Freixo de Espada-à-Cinta,  d. de Bragança. 

 

Cantado por António Inocêncio de Barros, de 72 anos de idade. Ligares (c. de Freixo de 

Espada-à-Cinta), 10 de Agosto de 1980 (27A918). 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, criado dum rei tão querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Isso não, minha senhora, você está a caçoar comigo. 

4. - Não é a mangar, Gerinaldo, eu bem deveras te o digo; 

5. mas só das dez para as onze, que já o meu pai estará dormindo.  

6. Ainda não eram as onze, Gerinaldo ao postigo. 

7. - Quem m'empurra a minha porta às horas é desconhecido.  

8. - Menina, é o Gerinaldo, que não faltava ao prometido. 

9. - Viestes a horas, Gerinaldo, já meu pai já está dormindo.  

10. Pois o rei sonhou um sonho que bem certo lhe saiu: 

11. roubavam-l'o palácio ò com a filha dormiam. 

12. Foi a dar volta ao palácio e nada encontrou dormido; 

13. foi à cama da princesa, Gerinaldo lá metido. 

14. - Para matar a princesa, fica-me o palácio perdido; 

15. para matar o Gerinaldo, já há doze i-anos por mim é dirigido. 

16. - Meto-lh'o punhal no meio, que lhes serve de castigo. 

17. - Acorda, acorda, Gerinaldo, e acorda, qu'estavas bem dormido; 

18. olha, punhal do meu pai entre nós os dois está metido. 

19. - Ai, Jèsus, valha-me Deus, quem há-de agora a mim acudire?  

20. …………………….  conseguido …………….... saire. 

21. - Espera, ó Gerinaldo, espera a minha atenção; 

22. leva uma carta a meu pai a lere, que eu a escrevo co'as minhas mãos. 

23. - De donde vens, Gerinaldo? Vejo-te tão desfalecido. 

24. - Venho de dar água às bestas que ainda não tinham bebido. 

25. - Não me mintas, Gerinaldo, e agora estás-me mentindo. 

26. - Venho de regar o jardim que à falta d'água estava perdido. 

27. - Já há doze anos que te eu mando e nunca me tens mentido.  

28. Não me mintas, Gerinaldo, já duas vezes m'estás mentindo. 

29. - Venho de caçar uma rola das bandas de lá do rio. 

30. - A rola que tu caçaste eu a criei c'o meu trigo; 

31. tratarás-e-a como mulher e ela a ti como marido. 

32. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei tão querido. 

 

 

 G/86 Marques/ Silva (1984-1985) 119-120  

 

Versão de Granjal, c. de Sernancelhe, d. de Viseu. 

 

Inf. Maria de Lurdes Pereira, 71 anos. Granjal, Sernancelhe, Viseu. 

Col. Manuela Barros, Setembro de 1978, Granjal 5/2. 
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1. Gerinaldo, Gerinaldo, filho do rei mais querido,  

2. bem podias, Gerinaldo, dormir um sono comigo. 

3. - Cale-se lá, minha senhora, não esteja a brincar comigo.  

4. - Tu fia-t', ó Gerinaldo, fia-te no que t' eu digo. 

5. Era meia-noite im ponto, Gerinaldo ò postigo. 

6. Meteram-s' os dois na cama, como mulher e marido. 

7. Ele, o rei, sonhou um sonho, que bem certo lhe saiu: 

8. que tinha o palácio roubado ò com a filha dormiram. 

9. Foi dar volta ò palácio, não achou nada bulido.  

10. Foi ò quarto da menina, Gerinaldo lá metido. 

11. - Acorda, ó Gerinaldo, ai de mim, que estou perdida!  

12. A ispada do meu pai, entre os dois está metida. 

13. - Acorda, ó Gerinaldo, vem comigo ò castigo. 

14. Tu trata-a como mulher e ela a ti como marido. 

 

       E lá estão os dois... 

 

 

 G/87 Marques/Silva (1984-1985) 120  

 

Versão de  Escalhão, c. de Figueira de Castelo Rodrigo, d. da Guarda. 

 

Inf. Maria Augusta Esteves, 85 anos. Escalhão, Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda. 

Col. Manuela Barros e João Saramago, Julho de 1981, c. Escalhão 2/2. 

 

Era um rei que trazia lá um militar de faxina, e depois tinha uma filha, e depois 

disse-lh' assim a filha: 

 

1. - Jarinaldo, Jarinaldo, criado do rei bem querido,  

2. quem pudera, Jarinaldo, à noite dormir contigo! 

3. - Diga-m', ó minha menina, a que horas eu pude ir. 

4. - Vem das dez para as onze, quando o papá está a dormir. 

 

 Bem, lá foi. 

 

5. - Oh quem bate às minhas portas, que m’arromba os meus postigos?  

6. Se não for o Jarinaldo, terá grande castigo. 

7. - Jarinaldo sou, senhora; aqui venho ò prometido. 

8. - Antre cá, ó Jarinaldo, qui vens em boa hora; 

9. meu papá já está a dromir, minha mãe deitou-s' agora. 

10. Recorda, ó Jarinaldo, que meu pai já é sabido! 

11. Ó m' hás-de matar aqui, ò m' hás-de levar contigo. 

12. - Nem t' hei-de matar aqui nem t' hei-de levar contigo; 

13. mesmo agora, neste 'stante, me vou a dar ò castigo. 

14. - Onde vens, ó Jarinaldo, que vens tão aflito?  

15. - Venho de matar uma pomba, que lá ficou no ninho. 

16. - Essa pomba que matastes criei eu ò meu trigo. 

17. Trata-a tu como mulher e ela a ti como marido. 

 

         Lá ficaram eles os dous; casou co' a filha do rei. 
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 G/88 Marques/Silva (1984-1985) 120-121   

 

Versão de Rabo de Peixe, Ribeira Grande, Ilha de São Miguel, Açores.  

 

Inf. Eugénia Gouveia, 61 anos. Rabo de Peixe, Ribeira Grande, ilha de São Miguel. 

Col. Manuela Barros, Maio de 1981, Rabo de Peixe 6/2. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, del rei perdão não queria,  

2. porqui não tratias de amores quando ti achas só comigo? 

3. - Senhora, minha senhora, está mangando comigo. 

4. - Gerinaldo, Gerinaldo, falo deveras contigo. 

5. - Diga-me lá, ó senhora, a que horas posso lá ir. 

6. - Das dez às onze horas, quando o papai estiver dromir. 

7. 'Inda não eram dez horas, Gerinaldo estava erguido, 

8. co' as suas botas na mão, seus passos não serem sentidos.  

9. - Quem eras tu, cavaleiro, de passo tão atrevido? 

10. - Senhora, eu sou Gerinaldo, que venho ao vosso serviço. 

11. - E levanta o cortinado e vem-te deitar comigo. 

12. 'Inda não eram onze horas, seu pai já estava erguido, 

13. a chamar por Gerinaldo, Gerinaldo eu nunca vi. 

14. Correu de sala em sala e de postigo em postigo,  

15. donde vêo ò quarto da filha, que nunca lá tinha ido. 

16. Encontrou eles ambos dêtados, como mulher com marido,  

17. e deixou lá um punhalo entre de ambos metido. 

18. - Para matar minha filha, fica o reino acabado, 

19. para matar Gerinaldo, criei-lo tão pequenino! 

            (...) (...) 

 

Variantes: 8b. erem; 16a. encontrou-los cara com cara. 

 

 

 G/89 Mourinho (1984) 161-163 [Armistead/Fontes (1998) 106-107 e 310]  

 

Gerinaldo + O Conde Ninho 

 

Versão de Sendim, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

GERINELDO 

 

1. Fué a dar agua a sus caballos, a las orillas del mar; 

2. Enquanto sus caballos bebian, Gerineldo hecha un cantar.  

3. Que bien canta la serena,  a las orillas del mar!... 

4. - No es serena, señhor, nin tampoco el su cantar,  

5. Se és Gerineldo pulido, que anda para me engañar. 

6. - Se Gerineldo te engaña, ………….. 

7. Se Gerineldo te engaña, lo mandaremos matar. 

8. - Se usted mata a Gerineldo, se usted lo manda matar,  

9. Se usted mata a Gerineldo, viva me boi a anterrar. 

10. - De donde biênes Gerineldo, Gerineldito pulido, 

11. Quim (1) te pillara nel mi quarto, dus horitas comigo!... 
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12. - Como soi criado buestro, señora, burlais comigo?  

13. - No me burlo Gerineldo, que de veras te lo digo. 

14. - A que hora bengo Señora, para que su mando fuera oubido?  

15. - A las diez o a las once, quando mi padre este dormido.  

16. De media noche a la una, al cantar del galho trilho,  

17. Dió diez bueltas al palácio, otras diez dió al castilho,  

18. Con çapatitos de seda, para que nada fuese ouvido  

19. Dió una pisada fuerte, la infanta ha estreemecido. 

20. - Quien me ronda mais palácios, quien me ronda mis castillos?  

21. - Es Gerineldo, Señora, que viene a lo prometido.  

22. Él la agarrou por un braço, para el quarto la ha metido,  

23. Começaron a la lucha, como mujer y marido,  

24. Despues de la lucha fuerte,  ambos dos quedan dormidos.  

25. Yá con dos horas de dia,  despues del sol yá nascido,  

26. Perguntando por Gerineldo todos dicen: no lo hei bido!...  

27. Fue al quarto da la Infanta,  encontró los dos dormidos.  

28. - Se mato a Gerineldo,  que lo crie desde nino,  

29. Y se mato la infanta,  queda mi reino perdido,  

30. Meto la espada no médio para que l sirba de castigo.  

31. Con la friúra de la espada, la infanta ha 'stremecido,  

32. Y lhamó por Gerineldo:   - Gerineldito pulido, 

33. Que la espada de mio padre  entre nós se ha dormido. 

34. Bai dar buenos dias a mio padre, Gerineldito pulido, 

35. Se te pergunta por mi, tu dirás que no me has bido.  

36. - Donde benes Gerineldo, assi tan descolorido? 

37. - Bengo del jardin, señor, de regar rosas y lírios,  

38. Y la flor de la papoula mis colores me ha comido.  

39. - No me mintas Gerineldo, Gerineldito pulido, 

40. No me mintas Gerineldo, que con la infanta has dormido.  

41. Mate-me, señor, mate-me, que hei sido un atrevido!...  

42. No te mato Gerineldo, que te crié desde nino,  

43. Te casas con la infanta, a gobernar mis castillos.  

44. - Tengo una promesa hecha a La Birgem de la Estrella:  

45. Que mujer que yo gozara, no me casaré con ella... 

 
(1) Este «quim» é o pronome indefinido interrogativo Sendinês igual a «quem?» português e ao 

«quíe» mirandés. 

 

 

 G/90 Afonso (1985) 30-31 e 142  
 

N/NOTA: A p. 142 é a transcrição musical, que omitimos. 

 

Versão de Vilares da Vilariça, c. Alfândega da Fé, d. de Bragança. 

 

Recolha de Francisco Baptista 

 

GIRINALDO (1) 

 

1. - Girinaldo, Girinaldo, criado de El-Rei mais querido.  
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2. Queres tu, ó Girinaldo, à noite dormir comigo? 

3. - Eu, como criado vosso?...  Senhora, mangais comigo!.., 

4. - Não te mango, Girinaldo, que eu bem deveras to digo. 

5. - Diga-me, minha senhora, as horas que eu hej-de ir. 

6. - Vai das nove às dez, que meu pai já está a dormir.  

7. Ainda nãos eram as dez, Girinaldo ao postigo... 

8. - Quem me bate à minha porta? Quem me arromba o meu postigo? 

9. - Sou eu; senhora, que venho ao prometido. 

10. Traz os sapatos nas mãos que meu pai não dê sentido. 

11. Foram-se deitar à cama, como mulher e marido. 

12. El-rei sonhou um sonho, um sonho descolorido. 

13. Ou que lhe dormiam com a princesa ou que lhe arrombaram o postigo. 

14. - Fica aqui, meu punhal, para que lhe sirva de castigo. 

15. Acordou a princesa por achar o ferro frio. 

16. - Acorda, acorda, Girinaldo, que meu pai deu sentido. 

17. - Malo haja tal cama malo haja tal dormido. 

18. Eu antes queria ser morto do que em tal cama ter dormido. 

19. - Cala, cala, Girinaldo, não sejas tão atrevido,  

20. Que meu pai é tão bom, que me casará contigo. 

21. - Donde vens, ó Girinaldo, que me tardaste a vestir? 

22. - Venho de dar grão aos cavalos, que ainda não tinham comido. 

23. - Não me mintas, Girinaldo, que tu nunca me mentiste. 

24. Donde vens, ó Girinaldo, que me tardaste a vestir? 

25. - Venho de dar de beber aos cavalos que ainda não tinham bebido. 

26. - Não me mintas, Girinaldo, que tu nunca me mentiste. 

27. - Venho de abrir um cofre que nunca tinha sido abrido. 

28. - Para matar o Girinaldo... Criei-o de pequenino!  

29. Para matar a princesa... Fica o reinado perdido!  

30. Toma tu por esposa, ela a ti, por teu marido.  

31. Girinaldo, Girinaldo, criado de El-rei mais querido. 

 
(1) Vide L. de Vasconcelos, op. cit., p. 985-87; A. Garrett, op. cit., Vol. II, p. 195; P. Fimino 

Martins, op. cit., Vol.I, p. 182; e Vol. II, p. 22; T. Braga, op. cit., p. 201 e 204; F. Pires de Lima, 

op. cit., 9.59; Luis Cortés Vasquez, op. cit. p. 101-5; António Mourinho, Cancioneiro, p. 161-5; 

M. Manzano Alonso, op. cit., 437-39; Damaso Ledesma, Cancionero Salmantino, p. 165; 

Manuel Femandes Nuñez, Folklore Leonés, p. 93. 

 

 

 G/91 Afonso (1985) 32-33  

 

Versão de Alfaião, c. de  Bragança, d. de  Bragança. 

 

Recolha de Artur dos Santos Madureira. 

 

1. - Girinaldo, Girinaldo, pagem do rei mais querido.  

2. Queres tu, á Girinaldo, à noite dormir comigo? 

3. - Quero sim, Real Senhora, mas estais mangando comigo? 

4. - Não estou, Girinaldo, não estou mangando contigo. 

5. - Diga-me, Real Senhora: A que horas devo estar no postigo? 

6. - Das dez para as onze, enquanto o rei está dormindo.  

7. Ainda não eram as nove, Girinaldo ao postigo. 
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8. - Quem bate à minha porta? Quem arromba o meu postigo? 

9. - Sou eu, Real senhora, que não falto ao prometido. 

10. O rei estava sonhando com o que estava acontecido.  

11. Pegou na sua espada foi dar volta ao partido.  

12. Encontrou os dois na cama como mulher e marido. 

13. - Para matar o Girinaldo... Criei-o de pequenino.  

14. Para matar a princesa.. Fica o reino perdido. 

15. Meteu-lhe a espada no meio para que lhe servisse de castigo... 

16. - Acorda, acorda, Girinaldo, que nós estamos perdidos! 

17. A espada do meu pai rei no meio de nós está metida! 

18. - Onde estavas, Girinaldo, quando dei volta ao partido? 

19. - Fui chegar a cavalo a beber, que ainda não tinha bebido. 

20. - Não me mintas, Girinaldo! Nunca me tinhas mentido. 

21. - Fui dar de comer à rola que ainda não tinha comido.  

22. A rola que dás de comer criei-a eu com meu trigo  

23. Ama como tua mulher e ela a ti como teu marido. 

 

 

 G/92 Afonso (1985) 33 e 143  

 

N/NOTA: A p. 143 é a transcrição musical, que omitimos. 

 

Versão de Baçal, c. de Bragança, d. de  Bragança. 

 

Recolha de Cremilde Amélia Pires. 

 

1. - Girinaldo, Girinaldo criado do rei mais querido.  

2. Bem podias, Girinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Por eu ser um criado, não esteja a mangar comigo,  

4. diga-me a sério, - Eu bem a sério to digo. 

5. Se a senhora mo diz a sério, diga-me às horas a que hei-de ir, 

6. -Das onze à meia-noite, que está o meu pai a dormir.  

7. Eram onze horas, Girinaldo a subir  

8. Com seus sapatos na mão para o ninguém o sentir. 

9. Ela deu-lhe a mão, ajudou-o a subir. 

10. Entraram para o quarto. Deitaram-se a dormir. 

11. O rei teve um sonho, que tinham o palácio roubado. 

12. Encontrou Girinaldo com a sua filha deitado. 

13. - Não te mates Girinaldo criei-te de pequenino, 

14. Que se te matasses, Girinaldo, ficava o reino perdido. 

 

 

 G/93 Campos/Almeida Fernandes/R. Pereira (1985) 717-118 

 

N/NOTA: Contém notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Gondomar, c. de Tarouca, d. de Viseu. 

 

Ilda da Fonseca Fonina, 67 anos. 
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1. - Girinaldo, Girinaldo, criado do rei mais qu'rido,  

2. Bem podias, Girinaldo, passar a noite comigo. 

3. - S'eu não fosse seu criado não me falaba assim.  

4. - Falo a sério, Girinaldo, berdade, nunca menti. 

5. - Pois então, minha senhora, diga-m' à hora que hei-de bir. 

6. - Das dez para as onze horas, ‘stá o meu pai a dormir. 

7. - Oh, quem bate à minha porta, que me rasga o meu bestido? 

8 .  - Gerinaldo,minha senhora, não faltei ò p romet ido .  

9. Ele o rei  t inha um  sonho que bem certo le saía: 

10. Que l’arrombavam no palácio, com a filha le dormiam. 

11. Correu o palácio todo, não no encontrou rugido. 

12. Foi ao quarto da filha, Girinaldo lá metido. 

13. - P'ra te matar, minha filha, fica o reinado perdido; 

14. P'ra te matar, Girinaldo, criei-te de pequenino. 

15. Aqui fica a minha espáduas entre bós os dois metidos, 

16. P'ra quando acordáreis encontrar os dois deferidos.  

17. - Acorda, acorda, Girinaldo, olha que 'stamos perdidos.  

18. Olha a espádua do meu pai, entre' nós os dois metidos. 

19. Eu te peço, Girinaldo, do fundo do coração, 

20. Que bás ter com o meu pai, que de nós tenha compaixão. 

21. Ele a mim não se m' importa, ele a mim não se me dou.  

22. Benha a senhora comigo, qu' eu sozinho lá não bou. 

23. - Donde bens, ó Girinaldo, que bens tão desmaiadinho?  

24. -Fui deitar água ao cabalo,  qu' inda não tinha bubido. 

25. - Não me mintas, Girinaldo, nunca me tinha mintido. 

26. Aparelha o teu cabalo, p'rà igreja pormetido. 

27. À entrada, Girinaldo, à saída, rei querido. 

 

 

 G/94 Cortes-Rodrigues (1987) 169-171  

 

Gerinaldo+ O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão da Ilha de S. Miguel, Açores. 

 

PAIXÃO DE GENERALDO, CRIADO DO REI, PELA PRINCESA 

 

1. - Generaldo, Generaldo, pagem d'el-rei tão querido,  

2. Bem podias, Generaldo, à noite dormir comigo. 

3. - Por eu ser vosso criado, menina, zombais comigo?  

4. - Eu não estou a zombar porque deveras to digo. 

5. - A que horas quereis, menina, que eu venha a esse pedido?  

6. - Entre as dez e as onze, que o Papá é adormecido;  

7. Traz os sapatos de lona, para não seres pressentido; 

8. Traz capote de veludo, para não seres conhecido.  

9. Quando o rei acordou, que não viu o seu vestido,  

10. Foi à cama de Generaldo ver o que era assucedido.  

11. Foi à cama da Dona Infanta  ambos eram adormecidos.  

12. - Acorda, acorda, Dona Infanta,  quando não, estamos perdidos, 
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13. O punhal de teu pai entre nós está metido, 

14. - Não te assustes, Generaldo, porque ele é teu amigo. 

 

     Agora diz o Rei: 

 

15. - Para te mandar matar, criei-te de pequenino; 

16. Para matar a Dona Infanta, fica o reinado perdido; 

17. Mas para emenda dos outros vou-te mandar dar castigo. 

 

      Vem a Mãe de Generaldo: 

 

18. - Pega lá nesta viola  e compensa de cantar  

19. Para ouvir as tuas penas que alívios lhes podes dar.  

20. - Nunca vi mulher tão crua de tão cruel coração, 

21. A ver o filho ir para a forca e o mandar cantar canção. 

22. - Faz, meu filho, o que te mando p'ra ganhares a benção, 

23. Que teu pai assim fazia na manhã de S. João. 

 

      (Ele canta dentro da prisão:) 

 

24. - Tudo tem os seus amores na Manhã de S. João, 

25. Só eu pelos meus pecados aqui estou nesta prisão. 

26. Não sei quando é noite escura, nem quando é manhã clara,  

27. Senão pelos passarinhos que cantam de madrugada. 

28. Nem sei quando é manhã clara, nem quando é noite escura,  

29. Senão quando a maré está cheia, que me dá pela cintura.  

30. Na manhã de S. João tudo tem os seus amores 

31. Uns com cravos, uns com rosas, outros, com pinhas de flores. 

32. - Escute, papá, escute,  escute, aquele cantar! 

33. - Se são os Anjos no céu ou são as sereias no mar. 

34. -  Nem são os Anjos no céu nem são sereias no mar.  

35. É Generaldo, senhor, a quem vós quereis matar. 

36. - Se o queres tratar por marido, genro lhe vou eu chamar;  

37. Vai-te ter com o carcereiro que o mande já soltar! 

38. Caminhou a D. Infanta  com os cabelos a voar  

39. Com as suas criadas atrás sem na poder alcançar. 

40. - Carcereiro, dá-me as chaves daquele quarto real,  

41. Quero soltar o meu bem que o meu pai mandou soltá-lo. 

42. Quem te prendeu, meu amor, destas grades para dentro? 

43. - O ladrão do carcereiro teve tal atrevimento.  

44. A grande culpa tiveste e ainda mais foi a minha, 

45. De me deitar em cama d'oiro e lençóis de prata fina. 

 

 

 G/95 Cortes-Rodrigues (1987) 172-174  

. 

Versão da Calheta, c. de Ponta Delgada,  Ilha de S. Miguel, Açores. 

 

Dito por Maria Adelaide Silva, 65 anos  
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GENERAL 

 

1. - General, General, vassalo do meu pai querido,  

2. Porque não tratas d'amores a meia-noite comigo? 

3. - Senhora, não galanteie, não esteja a zombar comigo.  

4. - General, não galanteio, falo deveras contigo. 

5. - A que horas hei-de vir, Senhora, a vosso pedido? 

6. - Das dez para as onze horas, quando o pai estiver dormindo. 

7. As horas não eram dadas, General já era erguido; 

8. Foi ao quarto da princesa, foi dar um ai tão sentido. 

9. - Deita a mão a essa porta vem-te cá deitar comigo,  

10. Com beijinhos e abraços não hás-de ser mal servido.  

11. Não te prometo mais nada, porque corro em grande perigo. 

12. Acordou o Senhor Rei já do seu sono dormido,  

13. A chamar por General que lhe desse o seu vestido. 

14. - General não me ouve nem tão pouco dá gemido,  

15. Ou General está morto ou d'amores está rendido.  

16. Corri de quarto em quarto de sentido em sentido.  

17. Fui ao quarto de General, p'ra ver se tinha morrido, 

18. General não é morto, ele d'amores está rendido.  

19. Corri de quarto em quarto, de sentido em sentido,  

20. Fui ao quarto da Princesa onde nunca tinha ido,  

21. Lá o vi rosto com rosto, nem mulher com seu marido. 

22. O punhal do seu pai entre eles ficou metido. 

23. - Para matar General, criei-o de pequenino,  

24. Para matar minha filha meu reino fica perdido. 

25. Acordou o General já do seu sono dormido,  

26. A chamar pela Princesa que o seu sono era sabido. 

27. - Corre, corre, General, aos pés de meu pai querido, 

28. Se ele te mandar matar, tu a morte tens merecido. 

29. - Aqui me tem Vossa Alteza como mulato cativo, 

30. Venho aos pés de Vossa Alteza,  para me dar o castigo.  

31. - O castigo que te dou  ele já está prometido:  

32. Recebê-la por mulher e ela a ti por seu marido.  

33. General, General, sempre foste um atrevido,  

34. Ontem eras meu vassalo, hoje meu genro querido;  

35. Ontem comias à parte,  já hoje à mesa comigo; 

36. Ontem eram colheres de prata,  hoje de oiro batido.  

 

 

 G/96 Cortes-Rodrigues (1987) 178-179  

 

Versão da Ilha Terceira, Açores. 

 

ROMANCE DE GERENALDO 

 

1. - Gerenaldo, ó Gerenaldo, pagem dum rei tão querido,  

2. Porque não tratas de amores quando ficas só comigo? 

3. - A senhora está brincando, comigo galanteando. 

4. - Não estou contigo brincando, estou falando deveras. 
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5. - A senhora quando quer que lhe venha ao seu serviço?  

6. - Das dez horas por diante,  quando el-rei estiver dormindo.  

7. As dez horas eram dadas  já Gerenaldo era à porta.  

8. - Que cavaleiro é este de armas tanto a luzir? 

9. - É Gerenaldo, senhora, que vem p'ró vosso serviço. 

10. - Levanta esse cortinado e vem deitar-te comigo. 

11. O rei, quando acordou, ……………. 

12. Logo por ele chamou por não lhe ter apar'cido.  

13. Gerenaldo ou morreu ou de amores está rendido. 

14. Bradou de janela em janela, de postigo em postigo. 

15. Foi à cama da princesa, onde nunca tinha ido, 

16. Achou-os cara com cara, nem mulher com seu marido. 

17. O rei considera agora, considera aborrecido:  

18. Para matar Gerenaldo, criou-o de pequenino;  

19. Para matar a princesa, o reino fica perdido.  

20. Puxara do seu punhal, entre ambos ficou metido. 

21. A princesa de assustada  quando tocou no punhal,  

22. Por ser mais leve do sono foi quem acordou primeiro.  

23. - Ó Gerenaldo, Gerenaldo, o nosso caso é sabido; 

24. O punhal de meu pai  entre nós está metido!  

25. - Levanta-te, Gerenaldo, que quero falar contigo, 

26. O que acabas de fazer  não o esperava de ti. 

27. - Meu senhor, tenha bons dias. Como está, como passou?  

28. - Ó Gerenaldo, Gerenaldo,  que sempre foste atrevido!  

29. Ontem eras meu vassalo,  hoje meu genro querido. 

 

 

 G/97 Cortes-Rodrigues (1987) 183-184 

 

Versão da Ilha das Flores, Açores. 

 

GENERAL 

 

1. - General, General, General tão querido, 

2. Bem poderás vós, General, meter-te d'amor comigo. 

3. - A senhora está zombando, galante para comigo. 

4. - General, eu não zombo, galante para contigo. 

5. - Diga-me a senhora Prencesa  quando é o seu serviço. 

6. - Quando das dez para as onze é que meu pai vai a dormir.  

7. As nove não eram dadas  já General era erguido 

8. C'o seu chinelo na mão, para não ser conhecido, 

9. Chegou ao tope da escada, deu um ai muito dolorido. 

10. - Que confiado é este, que dá um ai tão dolorido? 

11. - É General, senhora, que vos vem ao seu serviço.  

12. - Se ele é General, venha descansar para aqui. 

13. Pusera cara com cara, nim mulher com seu marido. 

14. Beijinhos e abraços, General era servido. 

15. As doze não eram dadas, já seu pai com ela rendia:  

16. - Para matar General, ele é muito pequenino. 

17. E para matar a Prencesa o meu reinado é perdido. 
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18. Aqui fica o meu cutelo, lhe servirá de castigo. 

19. - Aqui d'el-rei, General, que o meu mal lá é sabido,  

20. Olha o cutelo de meu pai  que está entre nós metido. 

21. General, tu não morras, nem te faças fugido,  

22. Que meu pai é tão bom que te há-de receber comigo. 

 

 

 G/98 Ferré (1987) 79  

 

Versão de Benquerença, c. de Penamacor, d. de Castelo Branco. 

 

Cantada por Elísia Pires, 51 anos. Recolhida por Vanda Anastácio, Paula Coelho e José 

António Falcão, no dia 16/2/1985. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, sou filha dum rei mais querido, 

2. quem pudera, ó Gerinaldo, dormir m’a noite comigo.  

3. - Por eu ser o seu criado, você está, a mangar comigo. 

4. - Não mango, ó Gerinaldo, qu’eu bem ‘ó sério to digo.  

5. - Diga-me lá, ó menina, às quantas cá posso vir. 

6. - Das dez para as onze horas, quando o papá está a dormir. 

7. ‘Inda não eram dez horas, Gerinaldo no caminho 

8. com sapatinho na mão para não fazer rugido. 

9. - Quem é que aqui me bate à porta, qual é que é o atrevido?  

10. - É, menina, o Gerinaldo, não faltei ao prometido.  

11. - Gerinaldo, Gerinaldo, vieste na boa hora, 

12. o papá já está a dormir e a mamã deitou-se agora.  

13. Gerinaldo, Gerinaldo, apalpa-me o meu vestido,  

14. o punhal do meu pai entre nós está metido. 

15. - Oh que linda pomba branca que se cria no meu trigo!  

16. - Empresta-me as tuas asas, quero avoar contigo. 

 
Variante: 2a. bem pudera. 

 

 

 G/99 Ferré (1987) 79-80 

 

Versão de Salvaterra do Extremo, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Emilia Soares, 74 anos. Recolhida por Pere Ferré, Anabela Fontes e 

Marina Lopes, no dia 16/2/1985. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, filho do rei mais querido. 

2. bem te peço, Gerinaldo, que venhas a dormir comigo. 

3. - Se queres que venha a dormir contigo, diz-me às quantas hei-de vir!  

4. - Das dez para as onze horas, está o meu pai a dormir. 

5. Ainda as dez não tinham dado, Gerinaldo ao postigo 

6. com os sapatinhos nos braços para não meter rugido. 

7. Alevantou-se seu pai da cama, foi dar volta ao palácio, 

8. onde entrou à cavalariça mas também àquele quarto. 

9. - Aqui fica a minha espada entre o meio de vós metida,  
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10. por que saibais, ó minha filha, que vim aqui a dar contigo. 

11. - Acorda-te, Gerinaldo, ai de nós, que estamos perdidos!  

12. Olha a espada de meu pai, entre o meio de nós metida. 

 

 

 G/100 Ferré (1987) 80  

 

Versão de Malpica do Tejo, c. de Castelo Branco, d. de Castelo Branco.  

 

Recitada por Joana Afonsa, 81 anos e Isabel Correia. Recolhida por José António 

Falcão e Pere Ferré, no dia 18/2/1985. 

 

1. - Gerinário, Gerinário, criado do rei mais querido, 

2. estou-te a pedir, Gerinário, que durmas uma noite comigo. 

3. - Ai, eu como vosso criado, ai, sempre está a mangar comigo. 

4. - Não mango não, Gerinário, eu bem a sério to digo.  

5. Entre as onze, meia-noite, vem bater-me ao meu postigo. 

6. - Diga-me lá, ó menina, as horas a que eu hei-de vir. 

7. Das dez horas para as onze que o papá estava a dormir. 

8. Ainda não eram dez horas Gerinário bateu-lhe ao postigo, 

9. com os sapatinhos nos braços para não meter rugido. 

10. - Gerinaldo, Gerinaldo, ai de nós, que estamos perdidos!  

11. O punhal do meu pai entre nós está metido; 

12. vai a pedir a meu pai que não nos dê nenhum castigo. 

13. - Ai eu sózinho não vou lá. Venha a menina comigo.  

14. - Castigo te hei-de eu dar? Eu já to digo: 

15. trata-a como tua mulher e tu como teu marido. 

               (…)                                  (…) 

16. Veio caçar uma rola que andava no meu trigo. 

 

 

 G/101 Ferré (1987) 80-81  

 

Versão de Malpica do Tejo, c. de Castelo Branco, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Maria Dioga, 69 anos. Recolhida por José António Falcão e Pere Ferré, no 

dia 18/2/1985. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, filho do rei mais querido, 

2. eu te peço, ó Gerinaldo, que durmas uma noite comigo.  

3. - É por ser o seu criado que me está a mangar comigo? 

4. - Não é não, Gerinário, eu bem sério o que te digo, 

5. onze horas, meia-noite, vai bater ao meu postigo. 

6. - Diga-me lá, ó menina, as horas a que eu hei-de vir! 

7. - Das dez horas para as onze que o papá estava a dormir. 

8. Ainda não eram dez horas, Gerinário bateu-me ao postigo, 

9. com os sapatinhos nos braços para não meter rugido. 

10. - Gerinaldo, Gerinaldo, ai de nós, que estamos perdidos! 

11. O punhal do meu pai entre nós está metido. 

12. Vai a pedir a meu pai que não nos dê nenhum castigo. 
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13. - Ai eu sózinho não vou lá. Venha a menina comigo. 

14. - Que castigo te hei-de eu dar? É só de casares com ela; 

15. trata-a como tua mulher e tu como o homem dela. 

 

 

 G/102 Ferré (1987a) 65-66  

 

Versão de Figueira de Castelo Rodrigo, c. de Figueira de Castelo Rodrigo, d. da Guarda.  

 

Cantada por Sofia Soares Cruz, 54 anos e Maria Joaquina Condenso, 58 anos. Recolhida 

por José António Falcão e Pere Ferré, no dia 19/2/1985.  

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado de rei mais querido,  

2. bem podias, Gerinaldo, dormir uma noite comigo. 

3. - Ou a senhora está louca ou está caçoando comigo.  

4. - Não caçoo, Gerinaldo, é deveras que o digo. 

5. - Se é deveras que mo diz, diga-me a minha menina,  

6. diga-me a minha menina a que horas hei-de eu vir. 

7. - Venha das dez para as onze, quando papai estiver a dormir.  

8. Ainda não eram dez horas, Gerinaldo ao postigo, 

9. com as tamanquinhas na mão para não meter rugido. 

10. - Quem me bate à minha porta que me arromba o postigo? 

11. - É Gerinaldo, menina, não faltou ao prometido. 

12. - Não vens tarde nem cedo, vens a uma bonita hora, 

13. o papá já está a dormir, a mamã deitou-se agora.  

14. Deitou as mãos à ombreira e saltou pelo postigo, 

15. com as tamanquinhas na mão para não meter rugido. 

16. Entraram os dois para o quarto, como mulher e marido. 

17. Mas o rei sonhou um sonho que bem certo lhe saíra, 

18. que lhe roubavam o palácio ou dormiam com a filha. 

19. O rei quando se alevantou foi dar volta ao palácio, 

20. [………………………] não achou nada remexido. 

21. Foi à cama da sua filha, Gerinaldo lá metido. 

22. - Para te matar, Gerinaldo, criei-te de pequenino, 

23. para matar a infanta fica o reinado perdido. 

24. - Acorda, acorda, Gerinaldo, nossa acção já é sabida,  

25. a espada de meu pai entre nós está metida. 

26. - Oh, quem me dera de ter um criado que me fosse leal, 

27. que me levasse uma carta para as mãos de meu pai.  

28. - Escreva lá, ó menina, que eu a irei levar. 

29. - Donde vens, Gerinaldo, que vens tão desmaiadinho?  

30. -Venho regar o jardim, por água estava perdido. 

31. - Não me mintas, Gerinaldo, tu nunca me tens mentido.  

32. - Venho de dar água aos cavalos que ainda hoje não tinham bebido. 

33. - Não me mintas, Gerinaldo, tu nunca me tens mentido. 

34. -  Venho de caçar uma rola das bandas d'além do rio. 

35. - Esta rola que tu caçaste criei-a eu com o meu trigo,  

36. trata-a tu como mulher, ela a ti como marido. 

 
Nota: Os versos 26-28 foram ditos por Sofia Soares Cruz, tendo sido considerados 
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por Maria Joaquina Condenso como não pertencendo a este romance. 

 

 

 G/103 Ferré (1987a) 67  

 

Versão de Figueira de Castelo Rodrigo, c. de Figueira de Castelo Rodrigo, d. da Guarda.   

 

Recitada por António Maria Santos, 78 anos. Recolhida por José António Falcão, no dia 

19/2/1985. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado d'el-rei mais querido, 

2. bem puderas, Gerinaldo, uma noite dormir comigo. 

3. - Ou a senhora está louca ou está para zombar comigo. 

4. - Não zombo, não Gerinaldo, que eu bem deveras to digo. 

5. - Então diga-me, minha senhora, que horas hei-de eu bater ao postigo. 

6. - Bate das nove para as dez, em papai estando dormindo,  

7. com os sapatinhos na mão, para não meter rugido. 

8. Foram-se deitar à cama como mulher e marido.  

9. Ao som da meia-noite, [……………………]  

10. o rei sonhou um sonho que bem certo lhe saía, 

11. ou que lhe roubavam a casa, ou que lhe dormiam com a filha. 

12. Foi dar volta ao palácio, não achou nada bolido, 

13. foi à cama da sua filha, Gerinaldo lá metido. 

14. - Para te matar, Gerinaldo, criei-te de pequenino, 

15. eu bem vos matava os dois mas dessa não receio. 

16. Tirou a espada da bainha e meteu-a entre o meio.  

17. Lá sobre a madrugada, quando a princesa acordou, 

18. viu a espada de seu pai, no meio [………] ela ficou.  

19. - Acorda, Gerinaldo, que a nossa acção já é sabida, 

20. a espada de meu pai entre os dois está metida.  

21. Toma lá esta cartinha escrita com toda a dor, 

22. vai levá-la a meu pai, não ofenda o portador. 

23. - Levá-la a seu pai não vou, rainha da formosura, 

24. vou desconfiando consigo, vamos cheios de amargura. 

25. - Não tenhas medo, Gerinaldo, não andas sozinho neste mundo, 

26. vai levá-la a meu pai, que eu te defenderei tudo. 

27. - Donde vens, Gerinaldo, que vens tão desmaiadinho? 

28. - Venho de dar água aos cavalos que ainda não tinham bebido. 

29. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido. 

30. - Venho de regar o jardim que por água estava perdido. 

31. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido.  

32. - Venho de caçar uma rola das bandas d'além do rio. 

33. - A rola que tu caçaste criei-a eu com o meu trigo,  

34. trata-a a ela por esposa como ela a ti por marido. 
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 G/104 Ferré (1987
 
a) 68  

 

Versão de Castelo Rodrigo, c. de Figueira de Castelo Rodrigo, d. da Guarda. 

 

Cantada por Felisbela Nascimento Saraiva, 71 anos e Aldora Nunes, 47 anos.  

Recolhida por José António Falcão e Pere Ferré, no dia 20/2/1985. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido,  

2. quem me dera, Gerinaldo, uma noite dormir contigo. 

3. - A senhora está louca ou está zombando comigo. 

4. - Não zombo contigo, não zombo, eu bem deveras to digo. 

5. - Diga-me lá, minha senhora, a que horas posso vir. 

6. - Vens das nove para as dez, quando o pai já está a dormir. 

7. Inda não eram dez horas, Gerinaldo ao postigo. 

8. - Quem arromba a minha porta, quem arromba o meu postigo? 

9. Se não for o Gerinaldo, terá um grande castigo. 

10. - Gerinaldo sou, senhora, não faltei ao prometido. 

11. - Nem vens tarde nem vens cedo, vens mesmo, em boa hora, 

12. o meu pai já está a dormir, minha mãe deitou-se agora. 

13. Deixou os tamancos à porta para não meter ruído, 

14. foram-se os dois deitar como uma mulher e o marido. 

15. O rei de noite sonhou um sonho advertido, 

16. que lhe roubavam o palácio ou lhe dormiam com a filha. 

17. Foi a dar volta ao palácio, não viu nada mexido,  

18. foi ao quarto da princesa, Gerinaldo lá metido. 

19. - Para te matar, Gerinaldo, criei-te de pequenino;  

20. para te matar, minha filha, fica o reinado perdido. 

21. Trata-a tu como mulher e ela a ti como marido. 

22. - Acorda, acorda, Gerinaldo, nossa acção já é sabida, 

23. a espada de meu pai entre nós está metida. 

24. - Donde vens, ó Gerinaldo, tão descoradinho? 

25. - Venho de dar água aos cavalos, que água me estavam pedindo. 

26. - Não mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido. 

27. - Venho da caça, senhor, de um corpo tão destemido. 

28. - Donde vens tu, Gerinaldo, que nunca me tens mentido? 

29. - Venho de caçar uma rola, que ainda lá a deixei no ninho. 

30. - Essa rola que tu caçaste criei-a eu com o meu trigo,  

31. trata-a tu como mulher e ela a ti como marido. 

 

Variante: 14. Foram os dois para o quarto como mulher e marido. 

 

 

 G/105 Fontes I (1987) 471-472  

 

Versão de Alfaião, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Manuel Joaquim Alves, de 43 anos de idade. 21 de Julho de 1980 

(9A433). 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, ó filho d'el-rei mais querido; 
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2. queres tu, ó Gerinaldo, à noite dormir comigo? 

3. - Isso não, real senhora, você 'tá brincando comigo. 

4. - Não estou, ó Gerinaldo, diz-me se queres dormir comigo. 

5. - Isso não, real senhora, você está mangando comigo. 

6. - Queres tu, ó Gerinaldo, à noite dormir comigo? 

7. - Quero, sim, real senhora, diga-me a hora qu'hei-d'ir ao postigo. 

8. - Das dez para as onze, enquanto o rei está dormindo. 

9. 'Inda não eram as dez, Gerinaldo ao postigo. 

10. - Quem bate à minha porta, quem ronda o meu postigo? 

11. - Sou eu, real senhora, que não falto ao prometido. 

12. O rei estava sonhando o qu'estava acontecido; 

13. pegou na sua espada, foi dar volta ao partido 

14. e encontrou os dois na cama como mulher e marido.  

15. Meteu-le a espada no meio, p'a que servisse de castigo. 

16. - Acorda, ó Gerinaldo, que nós esternos perdidos; 

17. a espada de meu pai, rei, no entre meio está de nós metidos. 

18. - Ond'estavas, Gerinaldo, quando eu dei volta ao partido?  

19. - Fui dar de comer ao cavalo que ainda não tinha comido. 

20. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tinhas mentido; 

21. ond'estavas, Gerinaldo, quando eu dei volta ao partido? 

22. - Fui dar de comer à rola, ainda não tinha comido. 

23. - Essa rola que dás de comere, eu criei-a com o meu trigo;  

24. ama-a como tua mulher e ela como teu marido. 

 

Variante: 3b que não... 

 

 

 G/106 Fontes I (1987) 472  

 

Versão de Alfaião, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por João da Cruz Fernandes, de 77 anos de idade. 21 de Julho de 1980 

(BA035). 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, ó pajem d'el-rei mais querido; 

2. querias tu, Gerinaldo, à noite dormir comigo? 

3. - Ó minha real senhora, está caçoando comigo. 

4. - Não estou, não, Gerinaldo, não estou a caçoar contigo. 

5. - Então diga-me a real senhora a qu'horas hei-d'ir ao postigo. 

6. - Vem das dez para as onze, enquanto el-rei está dormindo. 

             ………………………..     …………………………… 

 

 

 G/107 Fontes I (1987) 472  

 

Versão de Baçal, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Cremilde Augusta Alves, de 77 anos de idade. 19 de Julho de 1980 

(6B455). 
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1. - Gerinaldo, Gerinaldo, filho do rei mais querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Por eu ser um criado, não esteja a mangar comigo. 

4. - Diga-me ao sério, que eu bem ao sério lo digo. 

5. - S'a senhora mo diz ao sério, diga-m'às horas qu'hei-d'ire. 

6. - Das onze para a meia-noite está o meu pai a dormire.  

7. Eram as onze i-horas, Gerinaldo a subire, 

8. c'os seus sapatos na mão, para ninguém no sentir. 

9. O rei teve um sonho, tinha o palácio roubado;  

10. encontrou o Gerinaldo com sua filha deitado. 

11. - Não te mato, Gerinaldo, criei-te de pequenino; 

12. se te matasse, Gerinaldo, estou com (?) o reinado perdido. 

             ………………………….     ……………………………… 

 

 

 G/108 Fontes I (1987) 473 [Caufriez (1998) 128-129]  

 

Versão de Gimonde, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Emerência Cortinas, de 81 anos de idade. 20 de Julho de 1980 (AA+100). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Se não fora o seu criado, não zombaria comigo.  

4. - Não zumbo, não, Gerinaldo, que é deveras que to digo. 

5. - S'isso é certo, menina, diga-me as horas qu'hei-d'ire.  

6. - Vá das dez para as onze, que o papá está a dormir.  

7. 'Inda não eram dez horas, Gerinaldo a caminho, 

8. c'os sapatinhos na mão, para não fazer ruído.  

9. - Quem bate à minha porta, quem é o atrevido? 

10. - Gerinaldo sou, menina, que não faltou ao prometido. 

11. - Dá-me a tua mão direita para não fazer ruído. 

12. Deitaram-se os dois na cama como mulher e marido.  

13. Mas o rei teve um sonho, qual certo le saía, 

14. que tinha o palácio roubado, que dormiam com sua filha.  

15. Levantou-se e foi-a ver, Gerinaldo lá dormia. 

16. - Não te mato, Gerinaldo, criei-te de pequenino; 

17. fica-te aqui, minha espada, para que te sirva de castigo. 

18. - Está aqui a espada de meu pai, algum de nós 'tará ferido. 

19. Leva esta carta a meu pai escrita por minha mão, 

20. para que ele e a minha mãe tenham de nós compaixão.  

21. - Eu sozinho lá não vou, venha a menina comigo.  

22. Mas ela não s'atreveu, ele teve que ir sozinho. 

23. O rei, desque o viu: - Que fazes, ó Gerinaldo, 

24. que fazes aqui tão cedo? [………………….]  

25. - Vim dar de beber aos cavalos qu'ainda não tinham bebido. 

26. - Não me mintas, Gerinaldo, qu'ainda és muito novinho; 

27. fostes aninhar na rola qu'ainda estava no ninho. 

28. E essa rola, Gerinaldo, criei-a eu com o meu trigo; 

29. trata-a tu como esposa e ela a ti como marido. 
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Nota: 2a Sugerido pela Maria João, aceite pelo informador. 

 

 

 G/109 Fontes I (1987) 474  

 

Versão de Gimonde, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Ana Gouveia, de 62 anos de idade. 24 de Julho de 1980 (10B099). 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, paje sois d'el-rei mais querido; 

2. queres tu, ó Gerinaldo, à noite dormir comigo? 

3. - Sou seu criado, menina, não esteja a caçoar comigo. 

4. - Não caçoo, não, Gerinaldo, eu deveras te lo digo. 

5. - Diga cá, ó minha menina, a qu'horas vou ao postigo? 

6. - Das onze para a meia-noite, enquanto el-rei está dormido. 

7. 'Inda não eram as onze, Gerinaldo ao postigo. 

8. - Quem bate à minha porta, ó quem bate ao meu postigo?  

9. Gerinaldo sou, menina, não faltei ao prometido. 

10. El-rei sonhou um sonho que ele certo le saiu: 

11. - Ou me dormem com a infanta ou m'arrombam o castilho.  

12. Levantou-se o rei da cama, foi dar volta ao castilho; 

13. encontrou-os na sua cama como mulher e marido.  

14. - P'ra matar o Gerinaldo, criei-o de pequenino; 

15. p'ra matar a infanta, fica-me o reino perdido. 

16. Meteu-le a espada no meio p'ra que le sirva de castigo. 

17. - Acorda, ó Gerinaldo, que el-rei já o há sabido. 

18. - Donde vens, ó Gerinaldo, tão branco, tão espalvorido? 

19. - Venho de regar o cebolinho do outro lado do rio. 

20. - Não me mintas, ó Gerinaldo, qu'a mim não m'hás mentido. 

21. - Venho de caçar a rola do outro lado do rio. 

22. - A rola que tu caçaste, criei-a eu com o meu trigo. 

 

Variantes: 9a s. senhora. - 18a Levanta-te, ó... 

 

 

 G/110 Fontes I (1987) 474-475  

 

Versão de Guadramil, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Mariana Preto, de cerca de 75 anos de idade. 18 de Julho de 1980 

(5A802). 

 

1. - Onde vens, ó Gerinaldo, onde vens tão cansadinho? 

2. - Venho de tirar a rola, qu'ela estava no seu ninho. 

3. - A rola que tu tirastes foi tirada no meu trigo; 

4. estima-a tu como mulher e ela a ti como marido. 

5. - Quem bateu à minha porta, quem abriu o meu postigo 

6. - Senhora, sou Gerineldo, que venho ao prometido. 

7. O pai dela sonhou [……………………………..]  
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8. que dormiam com a sua infanta ou tinha o seu reino perdido. 

 

    E foi lá e disse: 

 

9. - P'ra matar a minha filha, fica o meu reino perdido; 

10. p'ra matar a Gerineldo, criado sempre me tem sido. 

11. Meto-l'a espada no meio p'ra que les sirva de testigo. 

 

      Que servisse de testemunha. Acordaram e diss'assim: 

 

12. - Ai, Gerineldo, qu'a espada d'el-rei, meu pai, entre nós está metida. 

 

     E ele depois foi e pediu-le perdão. E ele disse-le assim: 

 

13. Qu'o castigo que le dava que s'ofrecia à Senhora da Penha. 

14. A mulher que ele gozasse não havia de casar co'ela. 

 

            Disse-le ele. Mas também foi atrevido. [...]  

 

Variante: 7a O rei. 

 

 

 G/111 Fontes I (1987) 475  

 

Versão de Milhão, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Juventina Rodrigues, de 65 anos de idade. 26 de Julho de 1980 

(11A572). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido; 

2. quem te dera, Gerinaldo, à noite dormir comigo. 

3. - Eu como sou criado, não esteja a zombar comigo. 

4. - Não zombo, não, Gerinaldo, que eu bem a sério te o digo. 

5. - Se a senhora fala assim, a que horas vou ter ao postigo? 

6. - Das onze para a meia-noite, quando o rei está dormindo. 

7. Era meia-noite dada, Gerinaldo ao postigo. 

8. - Ó quem bate à minha porta, quem arromba o meu postigo? 

9. - Sou Gerinaldo, senhora, criado do rei mais querido. 

10. Levantou-se o rei da cama, foi dar volta ao castilho; 

11. encontrou os dois na cama como mulher e marido. 

 

Nota: Sequência original dos versos: 1-2, 5-6, 3-4, 7-11. 

 

 

 G/112 Fontes I (1987) 476  

 

Versão de Nogueira, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Felicíssima da Purificação Parreira, de 60 anos de idade, quando íamos a 

caminho da casa do seu pai, Vitorino dos Santos Parreira. 25 de Julho de 1980 
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(11A022). 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, páginas del-rei mais querido; 

2. queres tu, ó Gerinaldo, à noite ir dormir comigo? 

3. - Como sou vossa criada, senhora, mangais comigo?  

4. - Não mango, não, Gerinaldo, que eu bem deveras te digo. 

5. - Diga-me lá, ó senhora, que horas hei-de ir ter consigo? 

6. - Das onze à meia-noite, que el-rei esteja dormido. 

7. Ainda não era as onze. [……………………….]  

8. - Quem bate à minha porta, quem arromba o meu postigo? 

9. - Sou Gerinaldo, senhora, que fiquei de vir ter consigo. 

10. Levantou-se o rei da cama, foi dar volta ao partido;  

11. encontrou os dois na cama como mulher e marido. 

12. - Para matar Gerinaldo, criei-o de pequenino; 

13. para matar a rainha, fica o reinado perdido. 

14. Meto-le a espada no meio, que le sirva de castigo. 

15. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão espalvorido? 

16. - Fui dar água ao cavalo qu'ainda não tinha bebido. 

17. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tinhas mentido.  

18. - Venho de caçar a rola qu'andava além no trigo. 

19. - A rola que tu caçastes criei-a eu com o meu trigo; 

20. trata-a tu como tua mulher e ela a ti como marido. 

 

Variante: 10b levantou-se espal… 

 

 

 G/113 Fontes I (1987) 476-477  

 

Versão de Nogueira, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Vitorino dos Santos Parreira, de 86 anos de idade. A filha diz que 

aprendeu a sua versão com o pai, mas há grandes diferenças (V. o n.° anterior). 25 de 

Julho de 1980 ( 11A180). 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, ó pajem d'el-rei mais querido; 

2. bem podias tu, Gerinaldo, à noite dormir comigo. 

3. Eu, como sou vosso criado, vós, senhora, mangais comigo. 

4. - Não mango, não, Gerinaldo, que eu bem deveras to digo.  

5. - Diga-me lá a real senhora a qu'horas hei-d'ir ter consigo? 

6. - Vem das onze para a meia-noite, quando el-rei estiver dormido. 

7. 'Inda não eram nove i-horas, Gerinaldo ao postigo. 

8. - Quem bate à minha porta, quem m'arromba o meu postigo? 

9. Gerinaldo eu sou, senhora, que não falto ao prometido. 

10. Entrou por a parede (?). […………………………]  

11. Deitaram-se os dois na cama como mulher e marido. 

12. Quando foi por meio da noite o rei acordou com um sonho despavorido:  

13. Sonhou no seu sonho que estava o reinado perdido. 

14. Levantou-se com a espada na mão, foi dar volta ao partido;  

15. encontrou os dois na cama como mulher e marido. 

16. - Para matar o Gerinaldo, criei-o de pequenino; 
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17. para matar a infanta, fica o reinado perdido. 

18. Meteu-le a espada no meio, que les servisse de castigo. 

19. - Acorda, acorda, Gerinaldo, el-rei já houve aqui vindo. 

20. Levantou-se o Gerinaldo com sonho despavorido, 

21. foi apresentar-se ao rei a saber do seu castigo. 

22. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão espavorido? 

23. - Venho de regar o jardim que já estava esmerecido. 

24. - Não me mintas, não, Gerinaldo, pois nunca m'havias mentido.  

25. - Venho de dar de beber ao cavalo qu'ainda não tinha bebido. 

26. Não mintas, não, Gerinaldo, pois nunca me tinhas mentido. 

27. Venho de caçar a rola das bandas d'além do rio. 

28. - A rola que tu caçastes, criei-a eu com o meu trigo; 

29. estima-a como tua mulher e ela a ti como marido. 

 

Variantes: 10a parreira? — 16a Meteu-le a esp... 21a f. s'apr... 

 

 

 G/114 Fontes I (1987) 477-478  

 

Versão de S. Julião, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria do Rosário Lopes, de 58 anos de idade. Outra senhora é que o 

começou a cantar, mas não anotámos o seu nome. 20 de Julho de 1980 (7B542). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido; 

2. quanto deras, Gerinaldo, à noite dormires comigo? 

 

      Ameaçava-a ela. Ela é que ameaçava o Gerinaldo. Era o criado do pai. Ela gostava 

dele. 

 

3. [……………….. ] - Diga-me a hora que eu hei-de ir. 

4. - Venha dez p'r'à meia-noite, está o meu pai a dormir. 

5. - Pois se a senhora fala a sério diga-me a que horas hei-d'ire.  

6. - Das onze para a meia-noite, que está o meu pai a dormir. 

7. Sonhou ou que le dormiam com a infanta ou que le roubavam o castilho.  

8. Alevantou-se e deu volta, encontrou-os a dormir. 

9. - P'ra matar o Gerineldo, criei-o de pequenino; 

10. p'ra matar a minha infanta, fica o reinado perdido. 

11. Meto-le a espada no meio p'ra que les sirva de castigo. 

 

     De manhã deu volta ao castilho. Encontrou o Gerineldo logo de manhãzinha. 

 

12. - Donde vens tu, Gerineldo, donde vens tão espervorido ? 

13. - Venho de caçar a rola do outro lado do rio. 

14. - Não me mentas, Gerineldo, que nunca me has mentido. 

15. - Venho de caçar a rola do outro lado do rio. 

16. - A rola que tu caçaste bem quieta estava no ninho; 

17. ama-a tu como mulher e ela a ti como marido. 

 

     Foi o castigo que le deu! 
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Variantes: 9a m. a minha infanta. — 13b qu'ainda est... 

 

 

 G/115 Fontes I (1987) 478  

 

Versão de Varge, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Cantado por Ana Campina dos Santos, de 37 anos de idade. 17 de Julho de 1980 

(3B731). 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, criado do rei mais querido; 

2. bem te queria, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Diga-me você, ó menina, a que horas eu posso vire? 

4. - Das onze à meia-noite, que o papá está a dormire. 

5. 'Inda não eram as onze, Gerenaldo a subire, 

6. com as botinhas na mão para ninguém o sentire. 

             …………………    ………………………. 

 

Variante: 3a Dizei-me. 

 

 

 G/116 Fontes I (1987) 479  

 

Versão de Cerdedo, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Angelina Alves, de 76 anos de idade. 15 de Agosto de 1980 

(32B870). 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, pajem do rei mais querido; 

2. queres tu, ó Gerinaldo, à noite dormir comigo? 

3. - Honra, honra, minha senhora; você está a zombar comigo? 

4. - É verdade, ó Gerinaldo, que bem ao sério to digo. 

5. Levantou-se o rei da cama, foi dar volta ao partido;  

6. encontrou o Gerinaldo como mulher e marido.  

7. -P'ra matar o Gerinaldo, criei-o de pequenino; 

8. p'ra matar a infanta, fico c'o reino perdido. 

9. Meto-lhe a espada no meio, que lhes sirva de testigo. 

10. - Levanta-te, ó Gerinaldo, desse sono distraído, 

11. que a espada de meu pai entre os dois estava metida. 

12. Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão espalvorido? 

13. - Venho d'esperar as rolas daquelas bandas do rio. 

14. - As rolas que tu esperavas, tinhas-las ao par contigo; 

15. estima-a como mulher e ela a ti como marido. 

 

Variante: 7a m. a infanta. 
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 G/117 Fontes I (1987) 479-480  

 

Versão de Carvalhal (ou Eiró), c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Arminda do Nascimento, de 72 anos de idade, 16 de Agosto de 1980 

(33A574). 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, filho d'el-rei o mais querido; 

2. bem podias, ó Gerinaldo, à noite dormir comigo. 

3. - Eu, como vosso criado, senhora, mangais comigo. 

4. - Não mango, não, Gerinaldo, que eu bem deveras to digo. 

5. - Diga-me, ó minha senhora, a qu'horas hei-d'ir bater ao postigo? 

6. - Das dez para as onze, quando el-rei estiver dormido. 

7. Ainda não eram nove horas, Gerinaldo ao postigo. 

8. - Quem me bate à minha porta, quem arrumba ao meu postigo?  

9. - Gerinaldo sou, minha senhora, que não falta ao prometido. 

10. Ainda não eram onze horas, já o rei era sabido. 

11. - Levantai-vos, ó meus criados, qu'o palácio está perdido. 

12. Foi dar com eles à cama como mulher e marido. 

13. Meteu-le a espada no meio para que les servisse de castigo. 

14. - Levanta-te, ó Gerinaldo, qu'o meu pai já é sabido. 

15. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão espalvorido?  

16. - Eu venho de caçar as rolas do outro lado do rio. 

17. - A rola que tu caçastes criei-a eu com o meu trigo; 

18. agora casas com ela e o reinado está perdido. 

 
Variantes: 6a D. onze p. — 7-9 Recitados por uma vizinha, Judite Augusta Gomes Marques. A 

informadora repete estes versos com as seguintes variantes: 8a Omite me. — 8b q. bate a. — 9a 

G. sou, senhora. — 9b a. permetido. — 10, 15, 16, 18 Ditados pela vizinha. 

 

 

 G/118 Fontes I (1987) 480-481  

 

Versão de Eiró, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Cândida Augusta Ramos, de 75 anos de idade. 18 de Agosto de 1980 

(34B125). 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, criado d'el-rei o mais querido; 

2. queres tu, ó Gerinaldo, à noite ir dormir comigo? 

3. - Não esteja, ó menina, não 'teja a zombar comigo. 

4. - Não zumbo, não, Gerinaldo, que eu bem deveras to digo. 

5. - Então diga-me, ó menina, a qu'horas hei-d'ir ao postigo.  

6. - Das dez para as onze, quando o meu pai está dormindo. 

7. Ainda não eram nas dez, Gerinaldo ao postigo. 

8. - Quem me bate à minha porta, quem me bate ao meu postigo? 

9. - Gerinaldo sou, menina, não faltei ao prometido. 

10. - Diga-me lá a menina se vim tarde ou se vim cedo. 

11. - Nem vieste tarde nem cedo, vieste a boa hora; 

12. meu pai já está a dormir, minha mãe deitou-s'agora. 
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13. O rei tinha um sonho que bem certo le saía: 

14. Ou dormem com a infanta ou derrombam no partido.  

15. Levantou-se o rei da cama mal calçado, mal vestido, 

16. pegou na espada na mão, foi dar volta ao partido.  

17. Encontrou-os braça com braça como mulher e marido. 

18. Meteu-le a espada no meio p'ra que soubessem que os tinha sentido. 

19. A bela infanta acordou quando encontrou o ferro frio. 

20. - Acorda, ó Gerinaldo, meu pai nos tinha sentido. 

21. Gerinaldo foi p'r'à praça, ia todo espalvorido, 

22. onde passeava o rei e também o seu filho. 

23. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão espalvorido?  

24. - Venho de caçar ua rola das outras bandas do rio. 

25. A rola que tu caçaste criei-a eu com o meu trigo; 

26. tu a amas (?) como tua esposa e ela a ti como marido. 

 

 

 G/119 Fontes I (1987) 481  

 

Versão de Gestosa, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Delmina dos Santos, de 46 anos de idade. 18 de Agosto de 1980 

(3A5A171). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, filho do rei mais querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, à noite dormir comigo. 

3. - A senhora é rainha, você está a zombar comigo. 

4. - Não zombo, não, Gerinaldo, que bem ao sério to digo. 

5. - Se a senhora fala ao sério, diga as horas que eu hei-d'ire. 

6. - Das onze para a meia-noite, quando o rei estava a dormire. 

7. Ainda não eram nas onze, Gerinaldo a saire, 

8. com as botinhas na mão para o rei não o sentire. 

9. Quem me bate à minha porta, que me bate ò meu postigo?  

10. - Sou Gerinaldo, senhora, não faltei ao prometido. 

11. O rei estava sonhando o qu'estava acontecido; 

12. levantou-se o rei da cama, foi dar volta ao seu partido. 

13. Foi dar com eles na cama como mulher e marido. 

14. - Para matar Gerinaldo, criara-o de pequenino; 

15. p'ra matar a D. Infância, o seu reinado está perdido. 

16. Meteu-lhe a espada no meio p'ra que lhes sirva de castigo. 

17. Acordou a D. Infância ao sentir o ferro frio. 

18. - Levanta-te, Gerinaldo, qu'um dos dois estamos perdidos; 

19. levanta-te, Gerinaldo, vai-le dar os bons dias. 

20. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão espalvorido? 

21. Fui dar água ao cavalo qu'ainda não tinha bebido. 

22. Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido. 

23. - Fui caçar uma rolinha qu'andava d'além do rio.  

24. - A rola que tu caçaste foi criada no meu trigo; 

25. trata-a tu como esposa e ela a ti como marido. 

 
Variante: 14a Meteu-lhe... 
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 G/120 Fontes I (1987) 482  

 

Versão de Nuzedo de Cima, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Florinda dos Santos Rodrigues, de 63 anos de idade. 13 de Agosto de 1980 

(31B335). 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, paje d'el-rei mais querido, 

2. quem me dera, ó Gerinaldo, d'à noite ir dormir contigo. 

3. Gerinaldo, ó Gerinaldo, eu bem deveras to digo. 

4. Das onze para a meia-noite tu vais-me ter ao postigo. 

5. 'Inda não eram onze horas, Gerinaldo ao postigo. 

6. O rei tivera um sonho que bem certo lhe saíra: 

7. - Ou te roubam a princesa ou tens o reinado perdido.  

8. Levanta-se o rei da cama, levanta-se espalvorido; 

9. levantou-se o rei da cama e foi dar volta ao partido. 

10. Encontrou o Gerinaldo e a princesa como mulher e marido.  

11. - Levanta-te, ó Gerinaldo, que meu pai já é sabido. 

12. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão desvaído?  

13. - Eu venho da beira do rio, d'armar às rolas. 

14. - As rolas que tu armas 'tão-me a comer o meu trigo. 

15. Para matar o Gerinaldo, criei-o de pequenino; 

16. para matar a princesa, fica-me o reinado perdido. 

 

Variantes: 6a teve u. 7a r. na p. — 10b c. mari… 

 

 

 G/121 Fontes I (1987) 482-483  

 

Versão de Santalha, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Izilda da Conceição Fernandes, de 56 anos de idade. 14 de Agosto de 1980 

(FA591). 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, eras do rei homem mais querido;  

2. bem podias, Gerinaldo à noite dormir comigo. 

3. - S'isso não, minha senhora, seu pai o tem em sentido;  

4. isso não, minha senhora, não esteja a zombar comigo. 

5. - Não zumbo, não, Gerinaldo, que eu bem ao sério to digo. 

6. - Já então diga, minha senhora, a que horas hei-d'ir ter consigo. 

7. - Das onze para a meia-noite, quando el-rei estiver dormindo. 

8. Pois 'inda não eram as onze, Gerinaldo ao postigo. 

9. - Quem bate à minha porta, quem arrumba o meu partido? 

10. - Eu Gerinaldo sou, senhora, eu venho ao prometido.  

11. Levantou-se o rei da cama num sonho mui espalvorido; 

12. levantou-se o rei da cama, foi dar volta ao partido.  

13. Encontrou os dois dormindo como mulher e marido. 

14. - P'ra matar o Gerinaldo, criei-o de pequenino; 

15. p'ra matar a infantina, fica o reinado perdido. 

16. Meto-lhe a espada no meio, que les sirva de castigo. 
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17. - Acorda, acorda, Gerinaldo, desse teu sono tão dormido, 

18. que a espada do meu pai entre os dois já está metida. 

19. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão espalvorido?  

20. - De dar água ao cavalo que ainda não tinha bebido. 

21. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido.  

22. - Venho d'agarrar a rola do outro lado do rio. 

23. - A rola que tu agarraste criei-a eu com o meu trigo;  

24. trata-a de tua mulher e ela a ti de seu marido. 

 

 

 G/122 Fontes I (1987) 483-484  

 

Versão de Santalha, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Adriano dos Santos Pereira, de 55 anos de idade. 14 de Agosto de 1980 

(32A251). 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, ó pajem dos homens mais queridos;  

2. bem podias, Gerinaldo, à noite dormir comigo. 

3. - Diga lá, minha senhora, a qu'horas hei-de ter consigo? 

4. - Das onze para a meia-noite, quando o rei esteja dormindo. 

5. Ainda não eram as onze, Gerinaldo ao postigo. 

6. - Quem bate à minha janela, quem bate ao meu postigo? 

7. - Gerinaldo, minha senhora, qu'eu venho ao prometido. 

8. Deitaram-se os dois na cama como mulher e marido.  

9. O rei estava sonhando um certo sonho saído: 

10. Que lhe roubavam a infanta, ficava o seu reino perdido. 

11. Levantou-se o rei da cama, foi dar voltas ao partido;  

12. encontrou os dois na cama como mulher e marido. 

13. - P'ra matar a infantina, fica o meu reino perdido;  

14. p'ra matar o Gerinaldo, criei-o de pequenino. 

15. Meto-lhe a espada no meio, que lhes sirva de castigo. 

16. - Levanta-te, levanta-te, ó Gerinaldo que meu pai já é sabido. 

17. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão distraído?  

18. Venho de regar o horto que já estava esmorecido. 

19. - Não me mintas, Gerinaldo, nunca me tinhas mentido. 

20. - Venho de dar água ao cavalo qu'inda não tinha bebido. 

21. - Não me mintas, Gerinaldo, nunca me tinhas mentido.  

22. - Venho de caçar a rola das bandas d'além do rio. 

23. - A rola que tu caçaste criei-a eu com o meu trigo;  

24. tratas-me tu mulher e ela a ti como marido. 

 

 

 G/123 Fontes I (1987) 484-485 

 

Versão de Santalha, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por João Evangelista Telo, de 67 anos de idade. 15 de Agosto de 1980 

(FA922). 
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1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, ó pajem d'el-rei mais querido; 

2. queres tu, ó Gerinaldo, à noite dormir comigo? 

3. - Cale-se lá, minha senhora, não esteja a zombar comigo. 

4. - Não zombo não, Gerinaldo, qu'eu bem ao sério to digo. 

5. - Diga-me, É minha senhora, a que horas posso ir ao postigo? 

6. - Das onze para a meia-noite, quando el-rei estiver dormindo. 

7. 'Inda não eram onze e meia, Gerinaldo ao postigo. 

8. - Quem me bate à minha porta, quem me bate ao meu postigo? 

9. - Sou eu, o Gerinaldo, que não faltou ao prometido. 

10. - Se tu és o Gerinaldo, a porta te vou abrire. 

11. Agarrou-o pela mão e ajudou-o a subire. 

12. Sentaram-s'ambos na cama e ajudara-o a despedire. 

13. Deitaram-se ambos na cama como mulher e marido.  

14. El-rei sonhara um sonho que bem certo tinha saído: 

15. Qu'a princesa andava d'amores e com ela lhe tinham dormido.  

16. Levantou-se o rei da cama, para o quarto tinha seguido; 

17. encontrou-os de braça a braça como mulher e marido.  

18. - Ó meu Deus, o que será, ó meu Deus, o que seria? 

19. Para matare Gerinaldo, criei-o de pequenino; 

20. para matar a infanta, fica o reinado perdido. 

21. Mete-lhe a espada no meio, que lhes sirva de castigo. 

22. Acordara a princesa por achar a espada fria. 

23. - Levanta-te, ó Gerinaldo, que meu pai já o sabia. 

24. Levantou-se o Gerinaldo e foi-lhe dar o bom dia. 

25. - Tu donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão espavorido? 

26. - Eu venho de dar água ao cavalo qu'ainda não tinha bebido. 

27. Não me mintas, Gerinaldo, pois nunca tens mentido. 

28. - Venho de regar o jardim, qu'está todo esmorecido. 

29. - Não me mintas, Gerinaldo, pois tu nunca tens mentido.  

30. - Venho de caçar a rola do outro lado do rio. 

31. - A rola que tu caçaste criei-a eu com o meu trigo; 

32. trata a i-ela como esposa e ela a ti como marido. 

 

Variante: 24b porqu'achou... 

 

 

 G/124 Fontes I (1987) 485  

 

Versão de Santalha, c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por Manuel dos Santos Telo, de 73 anos de idade. 15 de Agosto de 1980 

(32B003). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, páginas d'el-rei mais querido; 

2. queres tu, ó Gerinaldo, à noite ir dormir comigo? 

3. - Honra, ó minha senhora, você está a zombar comigo. 

4. - Não zumbo, não, Gerinaldo, qu'eu bem ao sério to digo. 

5. - Diga-me, ó minha senhora, a qu'horas hei-d'ir ao postigo? 

6. - Das onze para a meia-noite, quando el-rei esteja dormindo. 

7. 'Inda não eram nas onze, Gerinaldo ao postigo. 
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8. - Quem bate à minha janela, quem m'arrumba o meu postigo?  

9. - Gerinaldo sou, senhora, que venho ao prometido. 

10. Botaram-se de braça a braça a ver qual tinha perdido, 

11. qual de baixo, qual de cima, até que s'ela deu por vencida. 

12. Levantou-se o rei da cama para dar volta ao partido, 

13. encontrou os dois na cama como mulher e marido. 

14. - Levanta-te, ó Gerinaldo, que o meu pai já é sabido; 

15. levanta-te, ó Gerinaldo, levanta-te espavorido. 

16. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão espavorido? 

17. Venho de guardar as pombas do lado d'além do rio. 

18. - As pombas que tu guardaste mantenho-as eu com o meu trigo; 

19. trata a i-ela como esposa e ela a ti como marido. 

 

Nota: 8b Com a ajuda dum homem. 

 

 

 G/125 Fontes I (1987) 486  

 

Versão de Santalha (ou Senró), c. de Vinhais, d. de Bragança. 

 

Recitado por João Baptista Pinheiro, de 64 anos de idade, 18 de Agosto de 1980 

(34B982). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, eras d'el-rei o mais querido;  

2. bem podias, Gerinaldo, à noite dormir comigo. 

3. - Que me diz, minha senhora? Não esteja a brincar comigo.  

4. - Não sou, não, Gerinaldo, qu'eu bem a sério to digo. 

5. Vem das dez para as onze, quando el-rei está dormindo. 

6. Ao chegar as dez horas, Gerinaldo ao postigo. 

7. - Quem me bate à minha porta, quem me ronda o meu postigo?  

8. - Seu criado, Gerinaldo, que não faltou ao prometido. 

9. Quando el-rei se levantou, o Gerinaldo dormindo. 

10. Meteu-l’a espada no meio p'ra que le sirva de castigo. 

11. - Donde vens, ó Gerinaldo, de manhã espalvorido?  

12. - Venho de caçar a rola das bandas d'além do rio. 

13. - E a rola que tu caçastes criei-a eu com o meu trigo. 

 
Variante: lb ó pajem. 

 

 

 G/126 Fontes I (1987) 486-487  

 

Versão de Águas Vivas, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Recitado por Fábia Raposo, de 50 anos de idade. 28 de Julho de 1980 (14A869). 

 

1. - Gerineldo, Gerineldo, filho do rei mais querido; 

2. quem me dera, Gerineldo, passar a noite contigo. 

3. - Se eu não fosse seu criado, senhora, não brinca comigo. 

4. -  Acredita, Gerineldo, de verdade te lo digo. 
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5. Mas el-rei sonhou um sonho que bem certo l'há saído: 

6. - ………….  roubado, com a infanta m'hão dormido. 

7. Levantou-se o rei da cama a dar volta ao partido;  

8. encontrou o Gerineldo com a infanta dormido. 

9. - Para matar a Gerineldo, criei-o de pequenino;  

10. para matar a D. Infante, fico c'o reino perdido. 

11. Meto-le a espada no meio para que les sirva de castigo.  

12. - Acorda, Gerineldo, qu'estás dormindo; 

13. a espada de meu pai entre os dois está metido. 

14. S'amanhã t'ele perguntar, não le mintes o partido. 

15. - Donde vens, Gerineldo, que vens tão descolorido? 

16. - Venho de dar água ao cavalo qu'ainda não tinha bebido. 

17. - Não me mintes, Gerineldo.  […………………………] 

18. - Donde vens, Gerineldo, que vens tão descolorido? 

19. -  Venho de dormir com a dona infante, qu'o rei bem se encontrara. 

 
Variantes: 8a e. a bela infante. — 10a Mas o rei... 

 

 

 G/127 Fontes I (1987) 487  

 

Versão de Constantim, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Cantado na moda da segada por Abílio Martins Camponês, de 46 anos de idade. Como 

não queria que os vizinhos o escutassem, foi fazer a gravação em casa de uma pessoa 

amiga. 27 de Julho de 1980 ( 13A + 050). 

 

1. - Gerineldo, ó bom Gerineldo, paje do rei mais querido; 

2. queres vir com o bom Gerineldo e à noute dormir comigo? 

3. - Di-me a qu'horas hei-d'ir a bater ao teu postigo. 

4. - Vem das onze para as doze, mentes o rei está a dormir. 

5. As onze não eram dadas, Gerineldo bat'ao postigo. 

6. - Ai, quem bat'à minha porta, ai, quem bat'ao meu postigo?  

7. - Sou Gerineldo, senhora, que venho ao prometido. 

 ………………………….    ……………………….. 

 

 

 G/128 Fontes I (1987) 487-488 

 

Versão de Constantim, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Rosa Marcos, de 80 anos de idade. 27 de Julho de 1980 (13A550).  

 

1. - Gerineldo, Gerineldo, paje do rei mais querido; 

2. queres tu, bom Gerineldo, à noute dormir comigo? 

3. - Como criado, senhora, você caçoa comigo. 

4. - Não caçoo, Gerineldo, que eu deveras te o digo. 

5. - Diga-me lá, ó senhora, a que horas hei-de ir ao postigo. 

6. - Vens das onze para as doze, mentes o rei está dormido. 

7. As onze não eram dadas, Gerinaldo ao postigo. 
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8. - Quem bate na minha porta, quem bate no meu postigo? 

9. - Gerineldo sou, senhora, que venho ao prometido.  

10. Agarrou-o pela mão como mulher e marido 

11. e subiu-o para a cama e subiu-o a jeitinho. 

12. Depois o rei sonhou um sono, decerto le tem saído: 

13. Que encontrava o Gerineldo com a infanta dormido. 

14. Agarrara sua espada d'ouro, foi dar volta ao seu castilho; 

15. encontrou o Gerineldo com a infanta dormido. 

16. - Não te mato, Gerineldo, criei-te de pequenino; 

17. se mato a minha infanta, meu reinado está perdido.  

18. Toma-a por tua mulher e ela a ti por seu marido. 

 

 

 G/129 Fontes I (1987) 488  

 

Versão de Constantim, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Recitado por Glória Ribeiro, de 55 anos de idade. 27 de Julho de 1980 (13A+027). 

 

1. - Gerineldo, Gerineldo, […………………….. ] 

2. queres tu, ó Gerineldo, esta noite dormir comigo? 

       ………………………..    ………………………… 

3. ………  tivera um sonho que certo lhe tem saído: 

4. - Ou me dormem com a infanta ou me roubam o castilho.  

5. Pegou na sua espada, foi a dar volta ao castilho; 

6. encontrou a Gerineldo com a infanta dormindo.  

7. Não te mato, Gerineldo, criei-te de pequenino; 

8. se mato a infanta, fica o reinado perdido. 

9. - Deixo-vos a espada no meio para vos servir de castigo. 

 

     E depois, quando viu a espada, e ficou assustado e levantou-se. E depois el-rei, 

o rei,  dizia-le: 

 

10. - Donde vens, ó Gerineldo, que vens tão descorido? 

11. - Venho de regar a horta da outra banda do rio. 

12. - Não me mintas, Gerineldo, que nunca me tens mentido.  

13. Toma-a por tua mulher e ela a ti por teu marido. 

 

 

 G/130 Fontes I (1987) 489  

 

Versão de Genísio, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Recitado por Marquelina Rosa João, de 31 anos de idade. 30 de Julho de 1980 ( 

16B860). 

 

1. - Gerineldo, ó Gerineldo, criado do rei mais querido; 

2. bem podias, Gerineldo, vir passar noute comigo. 

3. - Como sou vosso criado, estais a brincar comigo. 

4. - Acredita, Gerineldo, qu'eu bem ao sério to digo. 
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5. - Se vós me dizeis ao sério, dizei qu'horas hei-de vire. 

6. - Das onze para a meia-noite, quando o meu pai esteja a dormire.  

7. 'Inda as onze não eram dadas, Gerineldo ao meu postigo. 

8. - Abre-m'a porta, aqui estou p'ra dormir contigo. 

        …………………………..    ………………………. 

9. - Acorda, acorda, Gerineldo, qu'o meu pai nos há sentido; 

10. olha, a lança do meu pai entre os dois está metida. 

11. Não te assustes, Gerineldo; …………………………. 

12. vai-lhe entregar esta carta ao meu pai, escrita pela minha mão; 

13. vai-lha dar a meu pai, que de nós tenha compaixão. 

14. - Donde vens, Gerineldo, de manhã pelo rocio? 

15. - Foi dar água aos cavalos qu'ainda não tinham bebido. 

16. - Não me mentes, Gerineldo, que nunca me tens mentido. 

17. - Foi caçar uma rola qu'ainda estava no ninho. 

18. - A rola que tu caçaste foi criada no meu trigo; 

19. trata tu a ela como mulher e ela a ti como marido. 

 
Variante: 7b G. à minha porta. 

 

 

 G/131 Fontes I (1987) 489-490  

 

Versão de Granja, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Rosa Garcia, de 82 anos de idade. 28 de Julho de 1980 (13B594). 

 

1. - Gerineldo, Gerineldo, pajem d'el-rei mais querido; 

2. queres tu, ó Gerineldo, à noite ires dormir comigo? 

3. - A menina é infanta, está-se a divertir comigo. 

4. - Isso não, ó Gerineldo, qu'eu bem a sério te o digo. 

5. - Di-me tu, ó Gerineldo, a qu'horas eu hei-de ir ao postigo? 

6. - Das onze para as doze, quando o meu pai estê dormido. 

7. As onze ainda não eram dadas quando o Gerineldo bate ao postigo.  

8. - Quem bate à minha porta, quem é esse atrevido? 

9. - Sou Gerineldo, senhora, que venho ao prometido.  

10. Deitaram-se ambos na cama como mulher e marido. 

11. O pai sonhou um sono, bem certo l'há saído: 

12. Ou me dormiam com a infanta ou me roubam o castelo. 

       …………………………   ………………………… 

13. [………………………..]  - Olha, meu pai nos há sentido. 

14. Se meu pai te preguntare, não negues o acontecido. 

15. A manhã, de manhã cedo, Gerineldo  ………………... 

16. - Donde vens, ó Gerineldo, que vens tão descolorido? 

17. - Venho de dar água aos cavalos que não tinham bebido.  

18. - Não me mintas, Gerineldo, nunca me tens mentido. 

19. - Venho de regar uma rosa que 'tava no jardim ressequida.  

20. A rosa que tu foste regar, já outro tinha no sentido; 

21. recebe-a por tua esposa e ela a ti por seu marido. 
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Variantes: 5a Levou-o para a cama e dis., e foi a... Agarrou-o pela mão. — 19a d. colher. — 20a 

f. jogar. 

 

 

 G/132 Fontes I (1987) 490-491  

 

Versão de S. Pedro da Silva, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Recitado por Olívia Afonso Esteves, de 35 anos de idade. Ofereceu muita resistência, 

mas acabou por ditá-lo ante os rogos da filha e de outra miúda. 28 de Julho de 1980 

(14A245). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Se não fôsseis minha ama, tu não mangavas comigo. 

4. - Não te mango, Gerinaldo, qu'eu bem a sério to digo. 

5. -  Mas dizei-me vós, senhora, a hora qu'eu hei-de vir. 

6. - Vem das dez para a meia-noite, quando o meu pai esteja a dormir. 

7. Era nove da noite, Gerinaldo ao caminho, 

8. com o sapatinho na mão p'ra não fazer rugido. 

9. - Quem é que bate à minha porta, quem arromba o meu postigo?  

10. - Gerinaldo, minha senhora, que não faltou ao prometido. 

11. Levantou-se a princesa ajudá-lo a subir; 

12. entraram nos dois p'rò quarto, foram os dois a dormir.  

13. Acordou o senhor rei num sonho muito abaloído: 

14. Ou está alguém com a princesa ou o outro (?) está perdido. 

15. - Levanta-te, Gerinaldo, levanta-te, ó meu menino, 

16. que o punhal de meu pai entre os dois está metido. 

17. Levanta-te, Gerinaldo, levanta-te, ó meu menino; 

18. vai falar com o meu pai, que ele te dará o castigo. 

19. - Bom dia, ó senhor rei, bom dia le venho dar;  

20. venho-le pedir a sua filha para com ela casar. 

21. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens, ó meu menino?  

22. Venho de caçar a rola que andava ao lengor do rio. 

23. - A rola que tu caçaste, já ta tinha prometida; 

24. tu a tratas por mulher e ela a ti por seu marido. 

 
Nota: Os vv. 19-20 foram ditados no fim do romance. 

 

 

 G/133 Fontes I (1987) 491-492  

 

Gerinaldo + O Conde Sol 

 

Versão de Sendim, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Cantado e ditado por Filomena da Assunção Santiago, de 65 anos de idade, a qual 

passou 9 anos em Sevilha. 2 de Agosto de 1980 (20B416). 

 

Gerineldo (í-o) + O Conde Sol (á) 
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1. Gerineldo, Gerineldo, mi camarero querido;  

2. quién te podia tenere dos horas al mi castillo? 

3. Como soy vosso criado, burladvos queréis conmigo. 

4. - Es verdad, Gerineldo, verdad é que te lo digo. 

5. - Digame usted, señora, a qué horas voy al castillo? 

6. - Eso de las onze y media, cuando el rey esté ya dormido. 

7. A las onze de la noche, Gerineldo 'n'el castillo. 

8. Cada escalón que subia le costava un suspirito. 

9. En el medio del camino la princesa que sentia. 

10. - Quién será esse ladrão, quién será ese atrevido? 

11. -Yo no soy ningún ladrão, ni tampoco atrevido; 

12. soy Gerineldo, princesa, que vengo a lo premetido. 

13. L'ha agarrado de la mano, en su cama lo ha metido.  

14. Eso de las onze y media su padre los ha sentido. 

15. ¿ Ay, qué hago yo agora, ay, qué hago yo, Dios mío? 

16. Si yo mato a la princesa, mi reino será perdido; 

17. si mato a Gerineldo yo lo he criado de niño. 

18. Mete-le a espada no meio para que sirva de testigo. 

19. - Desperta-te, Gerineldo, desperta-te se estás dormido, 

20. que la espada de mi padre antre nós dos está metido. 

21. ¿ Ay, qué hago yo ahora, ay, qué hago yo, Dios mio?  

22. Antes de las onze y media tene que ser su marido. 

23. - Vai-te por esses jardins recogiendo flores y brios. 

24. En el medio del jardín su padre que lo ha vido. 

       ……………………… ………………………. 

25. Nombra a Gerineldo de capitão-general. 

26. - Menina, se a los dos años no vengo, a los catorze não voltare, 

27. menina, te devo licença para que te podas casar. 

28. Llegados siete años, Gerineldo sem voltare; 

29. a los catorze años Gerineldo se vai a casare. 

30. Ella se dispe de su ropa y se viste de zagal, 

31. se monta en su caballo, en busca de Gerineldo vai. 

32. Ha andado los siete reinos sin lo poder encontrare. 

33. Ha bajado un arroyito, un arroyito, un arroyão, 

34. ancontra un vaqueirito, vaqueirito, vaqueirão. 

35. - Qué haces por aqui, vaqueirito? Vas a dezir la verdad 

36. negando la mentira, dezindo la verdad. 

37. ¿ De quién são aquellas vacas, que yo veo a pastar? 

38. - São del conde Gerineldo que está para se casare. 

39. - Toma este punhal de ouro y llévame aonde ele está. 

40. El l'ha agarrado en la mano y la llevó a su portão. 

41. Allí pide la limorna, la princesa se la da. 

42. - Yo no quiero la limorna, ni tampoco el limosnal; 

43. la niño que me dejaste ya dice papá y mamá. 

44. - Toma, rey moro, tu hija, que aqui tengo mi esposa carnal; 

45. si tu virgen me la diste, virgen te la torno a dar. 

 
Variantes: 4a É mentira G. — 14a A las doze de la noche. — 15a Mas q. - 15b Mas q. — 16a Si 

mato a G. m.r.s.p. — Sequência original: vv. 1-17, 22-28, 18-21. — Verso que falta a seguir ao 

24: dificuldades com a fita. — 29b nina s. — 41b Gerineldo s. 
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 G/134 Fontes I (1987) 493 

 

Versão de Argozelo, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Pires Chumbo, de 68 anos de idade. 3 de Agosto de 1980 (CA610). 

 

1. ………………………..  pajem do rei mais querido; 

2. queres tu, ó Gerineldo, à noite dormir comigo? 

3. - Diga-me, ó minha senhora, a qu'horas hei-d'ir ao postigo.  

4. - Das onze para as doze, enquanto o rei está dormindo. 

5. As onze não eram dadas, Gerineldo ao postigo. 

6. - Ó quem bate à minha porta, esse maldito atrevido? 

7. - Gerineldo sou, senhora, que venho ao prometido. 

8. - Se tu és o Gerineldo, a porta t'eu vou a abrire. 

9. Agarrou-o por um braço, ajudou-o a subire. 

10. Deitaram-se na sua cama como mulher e marido. 

11. O pai sonhou um sonho, certo le tinha saído: 

12. Que le roubavam na infanta ou arrombavam no postigo. 

13. Pegou na sua espada, foi a dar volta ao partido; 

14. achou-os de par a par como mulher e marido. 

15. - Eu se mato o Gerineldo, fica o jornal perdido;  

16. eu se mato a infante, fica o reino perdido. 

17. Agora casais os dois p'ra que vos serva de castigo. 

 

 

 G/135 Fontes 1 (1987) 493-494  

 

Versão de Argozelo, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Cantado por Manuel Oliveira Salazar, de 59 anos de idade, e Arminda Ferreira, de 49 

anos. 3 de Agosto de 1980 (22B253). 

 

1. - Gerineldo, ó Gerineldo, pajem d'el-rei mais querido; 

2. queres tu, ó Gerineldo, à noite dormir comigo? 

3. - Diga-me a minha senhora às horas que eu hei-de ir? 

4. - Vem das oito para as onze, quando el-rei está a dormire. 

5. El-rei sonhara um sonho que muito havia sentido: 

6. - Ó me dormem com a infanta ò me arrombam o postigo.  

7. Pegara na sua espada, foi a dar volta ao partido; 

8. achara-os de par a pare como mulher e marido. 

9. - Não te mato, Gerineldo, porque te criei de pequenino; 

10. deixo-te a minha espada, que te serva de castigo. 

11. - Acorda, ó Gerineldo, acorda, s'estás dormindo, 

12. que a espada d'el-rei meu pai entre nós dois está metida. 

13. - Donde vens, ó Gerineldo, que vens tão desfigurido? 

14. - Venho de dar água ao cavalo qu'ainda não tinha bebido. 

15. - Não me mintas, Gerineldo, que nunca m'hás mentido.  

16. Donde vens, ó Gerineldo, que vens tão desfegurido? 

17. - Venho de regar a horta e o jardim está florido. 

18. Não me mintas, Gerineldo que nunca m'hás mentido. 
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19. - Donde vens, ó Gerineldo, que vens tão desfelorido?  

20. - Venho de caçar a rola qu'estava a dormire; 

21. Venho de caçar a rola da outra beira do rio. 

22. - A rola que tu caçaste estava bem, dorme no ninho;  

23. agora casas com ela como o hás prometido. 

 
Variante: 13b q. vais. 

 

 

 G/136 Fontes I (1987) 494  

 

Versão de Avelanoso, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria Cândida Pires, de 61 anos de idade. Nasceu no Brasil, mas veio para 

Portugal quando era criança. 31 de Julho de 1980 ( 17B723). 

 

1. - Gerineldo, Gerineldo, pajem d'el-rei mais querido; 

2. queres tu, ó Gerineldo, à noute dormir comigo? 

3. - Que me diz, minha senhora? Você está a burlar comigo. 

4. - Não burlo, não, Gerineldo, bem à certa te lo digo. 

5. - Diga-me lá, minha senhora, a qu'horas hei-d'ir ao postigo? 

6. - Das onze para a meia-noite, quando el-rei esteja dormido. 

7. As onze não eram dadas, Gerineldo ao postigo. 

8. - Ó quem bate à minha porta, ó quem é o atrevido?  

9. - Gerineldo sou, criado que vem ao seu prometido.  

10. Lá pelo meio da noite foi dar voltas ao partido;  

11. encontrou os dois na cama como mulher e marido. 

12. - Se mato o Gerineldo, criei-o de pequenino; 

13. se mato a minha infante, fica o reinado perdido. 

14. Meto-le a espada no meio p'ra que lhes sirva de castigo. 

 
Nota: O v. 13 foi originalmente recitado antes do 12. 

 

 

 G/137 Fontes I (1987) 495  

 

Versão de Carção, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Recitado por Acédio Augusto Alves, de 77 anos de idade. 1 de Agosto de 1980 

(18B161). 

 

1. - Onde vais, ó Gerineldo, pajem d'el-rei mais querido? 

2. …………… ** ó Gerineldo, à noite dormir comigo? 

3. - Olhe lá se eu quererei, olhe lá se eu quereria; 

4. diga-me, ó minha senhora, a que hora eu hei-d'ir? 

5. - Das onze para a meia-noite, enquanto o rei está a dormir. 

6. - Quem bate à minha porta, quem bate ao meu postigo? 

- Gerineldo sou, senhora, que não falto ao prometido. 

 

        [...] Diz o pai, o rei: 
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7. - Donde vens, ó Gerineldo, que vens tão orvalhadinho? 

8. - Venho de tirar os ovos a uma rola que ainda estava no ninho. 

9. - A rola que tu tiraste bem pode ir contigo; 

10. toma-a a ela por esposa e ela a tu como marido. 

 

Variante: 10b b. podias dormir... 

 

 

 G/138 Fontes I (1987) 495-496  

 

Versão de Carção, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Recitado por António Albino Machado Andrade, de 67 anos de idade. 1 de Agosto de 

1980 (18B+000). 

 

1. - Gerineldo, ó Gerineldo, pajem do rei mais querido; 

2. queres tu, ó Gerineldo, à noite dormir comigo? 

3. - Eu, como sou criado, não esteja a brincar comigo. 

4. - Gerineldo, ó Gerineldo, olha que deveras to digo. 

5. - Diga, minha senhora, a que horas eu hei-d'ire? 

6. - Das dez para as onze, quando o rei esteja a dormire. 

7. As onze não eram dadas, Gerineldo ao postigo. 

8. - Quem bate à minha porta? Quem é o atrevido?  

9. - Gerineldo sou, senhora, que venho ao prometido. 

10. - Se tu és o Gerineldo, as portas te vou a abrire. 

11. Agarrou-o por a mão e ajudou-o a subire. 

12. Ajudou-o a descalçare e ajudou-o a despire. 

13. Deitam-se os dois na cama como mulher e marido. 

14. O rei sonha um sonho que viu o d'el-rei que lhe saíra: 

15. Que lhe roubam a infanta e o reinado fica perdido.  

16. O rei pega na espada e foi ver o que havia; 

17. foi dar com eles na cama como mulher e marido.  

18. - Se te mato, Gerineldo, criei-te de pequenino; 

19. se mato a infanta, fica o reinado perdido. 

20. - Meto-le a espada no meio, que lhe fica de castigo. 

21. - E acorda, Gerineldo, que meu pai nos sentiu. 

 

            Ele vai p'ra casa e passa pelo dito rei. E diz-lhe: 

 

22. - Donde vens, Gerineldo, que vens tão desconhecido? 

23. - De dar água aos cavalos da outra banda do rio. 

24. - Não me mintas, Gerineldo, que nunca me hás mentido. 

25. - Venho de caçar ua rola da outra banda do rio. 

26. - A rola que tu caçaste estava na cama a dormire, 

27. mas trata-a por mulhere e ela a ti por marido. 
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 G/139 Fontes I (1987) 496-497  

 

Versão de Carção, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Recitado por Maria de Fátima Fernandes, de 39 anos de idade. 1 de Agosto de 1980 

(19B792). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, filho do rei mais querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Se a menina fala a sério, diga a hora que eu hei-de vire.  

4. Das onze para a meia-noite está o paizinho a dormire. 

5. Inda não eram as onze, Gerinaldo a partire. 

6. - Quem bate à minha porta, quem assoma ao meu postigo?  

7. - É Gerinaldo, menina, não faltando ao prometido. 

8. Levantou-se, preparou-se, foram os dois a dormire. 

9. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão descalcinho? 

10. - Fui chegar os cavalos a beber, qu'inda não tinham bebido.  

11. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão descalcinho? 

12. - De caçar a rola, que ela estava no ninho. 

13. - A rola que tu caçastes foi criada no meu ninho; 

14. trata-a tu por tua mulher e ela a ti por teu marido. 

15. P'ra matar D. Infância, herdamento é perdido; 

16. p'ra matar Gerinaldo, criei-o de pequenino. 

 
Variantes: 5b a. batê... — 10a Venho de... 

 

 

 G/140 Fontes I (1987) 497  

 

Versão de Carção, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Cantado por Isabel Maria Lopes, de 48 anos de idade. 3 de Agosto de 1980 (21B260). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Se a menina fala ao sério, diga-m'às horas que hei-de ire.  

4. Das onze p'r'à meia-noite o meu paizinho está a dormire. 

5. Ainda não eram dez horas, Generaldo a partire, 

6. com os sapatos na mão para o ninguém sentire. 

7. - Quem bate à minha porta, quem assoma ao meu postigo?  

8. - É Generaldo, menina, não faltes ao prometido. 

9. Ela veio abrir a porta, ajudá-lo a subire. 

10. Entraram os dois p'r'à quarto, ambos foram a dormire.  

11. - Donde vens, ó Generaldo, que ainda vens de saltinho?  

12. - Venho de tirar a rola qu'ainda estava no seu ninho. 

13. - A rola, coitadinha, foi criada no meu trigo; 

14. trata-a tu como mulher e ela a ti como marido. 
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 G/141 Fontes I (1987) 497-498  

 

Versão de Carção, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Cantado por Maria da Glória de Oliveira, de 72 anos de idade. 1 de Agosto de 1980 

(19B852). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, filho do rei mais querido; 

2. queres tu, ó Gerinaldo, passar a noite comigo? 

3. - Diga-me, ó minha menina, a que horas vou ao postigo? 

4. - Das dez para as onze, quando o meu pai estiver a dormire.  

5. Ainda não eram as dez, Gerinaldo a caminho, 

6. com os sapatos na mão para não fazer rugido. 

7. - Quem bate à minha porta, qual era o atrevido? 

8. - Gerinaldo, menina, que venho ao pormetido. 

9. Agarrara-o pela mão, ajudara-o a subire. 

10. Foram nos dois pera a cama, foram nos dois a dormire. 

11. El-rei sonhara um sonho, tuvo um sonho atrevido: 

12. Ou que le durmem com a infância ou le roubam no castelo. 

13. Pegara na sua espada, fora dar volta ao castelo;  

14. achara o Gerinaldo a dormir com sua filha. 

15. - Eu se mato Gerinaldo, criei-o de pequenino;  

16. se mato a infância, fica o reinado perdido. 

17. Meto-le a espada no meio p'ra que le serva de castigo.  

18. - Donde vens, ó Gerinaldo, com a cor tão desmerecida? 

19. - Venho de dar água ao cavalo qu'ainda não tinha bebido.  

20. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me hás mentire. 

21. Donde vens, ó Gerinaldo, que vens tão desmerecido ?  

22. - Venho de agarrar a rola do outro lado do rio. 

23. - A rola que tu criaste agarrei-a pequenina; 

24. seja tu por tua esposa e ela a ti por teu marido. 

 

 

 G/142 Fontes I (1987) 498-499 

 

Versão de Bornes, c. de Macedo de Cavaleiros, d. de Bragança. 

 

Recitado por Policárpio António Lousada, de 83 anos de idade. 5 de Agosto de 1980 

(23A+030). 

  

1. ……………………………….  ó pajem d'el-rei mais querido; 

2. bem puderas tu, ó Gerinaldo, vir à noite a dormir comigo.  

3. - Isso não, minha senhora, a senhora caçoa comigo. 

4. - Como caçoo, ó Gerinaldo, que bem deveras to digo? 

5. - Então diga-me lá, minha senhora, a qu'horas hei-de vir bater ao postigo.  

6. - Vem das dez para as onze, que meu pai já estará dormido. 

7. 'Inda não eram nas nove, já Gerinaldo ao postigo. 

8. - Quem bate à minha porta, quem bate ao meu postigo?  

9. É o Gerinaldo, que não faltou ao prometido. 

10. El-rei teve um sonho, um sonho dolorido: 
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11. Que lhe roubavam a infanta ou ficava o reinado perdido. 

12. Alevantou-se, deu volta ao prestigio. 

 

            E foi dar então lá com Gerinaldo deitado com a filha. E ele antão disse: 

 

13. - P'ra matar o Gerinaldo, não, que criei-o como el trigo; 

14. p'ra matar a infanta, fica o reinado perdido. 

 

Meteu-le a espada entre um e o outro p'ra saberem lá que os tinha... E depois 

dize [...]  Ela é que le disse: 

 

15. - Levanta-te, ó Gerinaldo, vai-te apresentar ao castigo. 

 

            E ele lá s'apresentou, coitado. 

 

16. - Donde vens, Gerinaldo, que vens tão dolorido? 

17. Não me mintas, ó Gerinaldo, tu nunca me tens mentido. 

18. Venho de dar de beber aos cavalos das bandas d'além do rio. 

19. - Não me mintas, ó Gerinaldo, tu nunca me tens mentido. 

20. Venho de caçar ua rola das bandas d'além do rio. 

21. - A rola que tu caçastes criei-a eu com o meu trigo;  

22. toma-a tu como mulhere e ela a ti como marido. 

 
Variantes: 12a Deu volta... — Sequência original: vv. 1-16, 20, 17-19, 21-22. — 18a V. das 

bandas d'além, v. de bober... — 20a V. das bandas d'além do rio. 

 

 

 G/143 Fontes I (1987) 499-500  

 

Versão de Chacim, c. de Macedo de Cavaleiros (ou de Quintela de Lampaças, c. de 

Bragança), d. de Bragança. 

 

Cantado na moda da segada por Adolfo Augusto Fontes, de 88 anos de idade, natural de 

Quintela de Lampaças (c. de Bragança). 4 de Agosto de 1980 (CB485). 

 

1. - Ó Gerinaldo, ó Gerinaldo, ó página d'el-rei tão querido; 

2. bem podias tu, ó Gerinaldo, à noite dormir comigo. 

3. - Ó minha senhora, eu como vosso criado, ó senhora, mangais comigo. 

4. - Não mango, não, ó Gerinaldo, que bem devéreas te o digo. 

5. - Então diga-me, minha senhora, a qu'hora hei-d'ir a ter consigo? 

6. - Das onze p'r'à meia-noute, quando o meu pai haja dormido. 

7. 'Inda não eram as dez horas, o Gerinaldo ao postigo. 

8. - Ó quem bate à minha janela, ó quem m'arromba o meu postigo?  

9. - É Gerinaldo, minha senhora, que não falta ó prometido. 

10. El-rei na sua cama sonhou um sonho despavorido:  

11. Sonhando na sua cama que tinha o reinado perdido. 

12. Levantou-se da sua cama, foi dar volta ao cabido;  

13. encontrou-os ambos na cama como mulher e marido. 

14. - Pera matar a Gerinaldo, fica o reinado perdido. 

15. Meto minha espada no meio,que les sirva de castigo. 
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16. - Acorda, acorda, ó Gerinaldo, que meu pai já o é sabido. 

17. - Que será de mim, minha senhora, de mim, que já estou perdido? 

18. - Não estás, não, ó Gerinaldo, que le deves saber mentido. 

19. -Donde vens tu, á Gerinaldo, donde vens tu despavorido? 

20. - Venho de chegar as mulas à i-água, qu'há três dias que não tinham bobido.  

21. Não me mintas, ó Gerinaldo, qu'isso não te é permitido. 

22. Venho de caçar rola nas bandas d'além do rio. 

23. Essa rola que tu caçastes criei-a eu c'o meu trigo. 

 

 

 G/144 Fontes I (1987) 500  

 

Versão de Valbemfeito, c. de Macedo de Cavaleiros (ou da Vila de Macedo de 

Cavaleiros), d. de Bragança. 

 

Cantado por Teresa da Conceição Medeiros, de 50 anos de idade, natural da Vila de 

Macedo de Cavaleiros. 5 de Agosto de 1980 (23A945). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, à noite casar comigo. 

3. - Se a mãe diz ao séiro, ou está a brincar comigo? 

4. - Não estou, não, Gerinaldo, que eu bem ao sério te o digo. 

5. - Se a menina diz ao séiro, diga a que horas hei-d'ire. 

6. - Vai entre as dez e as onze, que o papá está a dormir. 

7. 'Inda não eram dez horas, Gerinaldo ao caminho, 

8. com os sapatos na mão para não fazer rugido. 

9. - Quem bate à minha porta, ó quem bate ao meu postigo? 

10. - É Gerinaldo, menina, não faltou ao pormetido.  

11. - Dá-me a tua mão direita para não fazer rugido. 

12. Deitaram-se os dois na cama como mulher e marido.  

13. Mas o rei que teve um sonho, bem decerto lhe saíra: 

14. Tinha o palácio roubado ou dormiam com a filha. 

15. Foi dar volta ao palácio, não encontrou nada mexido; 

16. foi ao quarto da filhinha, Gerinaldo lá metido. 

17. - Levanta-te, ó Gerinaldo, qual de nós estará ferido? 

18. A espada de meu pai entre os dois está metida. 

19. - Não te mato, Gerinaldo, criado do rei mais querido;  

20. não te mato, minha filha, tenho o reinado perdido. 

21. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão desmaiadinho?  

22. Venho de caçar a rola que ainda estava no ninho. 

23. E a rola que tu caçastes foi criada com o meu trigo;  

24. trata-a tu como mulhere e ela a ti como marido. 

 

 

 G/145 Fontes I (1987) 501  

 

Versão de Castelo Branco, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

Recitado por uma senhora de cerca de 75 anos de idade, a qual não quis dar o seu nome. 

A família opunha-se a que ela gravasse o que sabia. 9 de Agosto de 1980 (26A+047). 
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1. - Gerinaldo, pajem d'el-rei mais querido, 

2. bem podias, Gerinaldo, tomar amores comigo. 

3. - Se a senhora o diz deveras, diga-me às horas que hei-d'ire. 

4. - Das dez para as onze horas, que o papá esteja a dormire. 

5. Ainda as dez não eram dadas, Gerinaldo ao caminho, 

6. com os sapatinhos na mão para não fazer rugido. 

7. Levantou-se o rei da cama, fora andar o seu partido;  

8. encontrou o Gerinaldo com a sua filha dormindo. 

9. - Eu se mato Gerinaldo, criei-o de pequenino; 

10. se mato minha filha, fica o reinado perdido. 

11. Meteu-le a espada no meio p'ra que le serva de castigo. 

12. - Levanta-te, ó Gerinaldo, que já meu pai o tem sabido; 

13. meteu-nos a espada no meio p'ra que nos serva de castigo. 

 
Variantes: 9b fica o reinado perdido. — Começa o v. 12 antes do 11, mas corrige-se logo. 

 

 

 G/146 Fontes I (1987) 501-502 

 

Versão de Soutelo (ou Penas Róias), c. de Mogadouro, d. de Bragança.  

 

Cantado por Norberto Augusto Moura, de 64 anos de idade, natural de Penas Róias (c. 

de Mogadouro). 7 de Agosto de 1980 (24B682). 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, criado do rei mais querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Se eu não fosse seu criado, não estava a mangar comigo. 

4. - Eu não mango, Gerinaldo, que eu bem a sério te o digo. 

5. - Bem a sério mo diz, diga-me à hora que hei-d'ire. 

6. - Das onze para a meia-noute, qu'está meu pai a dormire.  

7. E o pai sonhou um sonho que bem certo le saía: 

8. Tinha o palácio roubado,  dormiam com sua filha. 

9. O pai se levantou, foi ao quarto da sua filha; 

10. encontrou os dois na cama, como os dois a dormire. 

11. - Não te mato, Gerinaldo, que te criei de pequenino, 

12. nem te prendo dua vez, que és filho do rei mais fino. 

13. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão descoradinho?  

14. - Fui levar água aos cavalos qu'ainda não tinham bebido. 

15. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão desmaiadinho?  

16. - Fui a tirar uma rola que ainda estava no ninho. 

17. - E a rola que tu tiraste foi criada no meu trigo; 

18. trata-a tu como mulher e ela a ti como marido. 

 
Variante: 13b t. descorado. 
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 G/147 Fontes I (1987) 502-503  

 

Versão de Sampaio, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

Cantado por Esperança dos Anjos Martins, de 56 anos de idade. 7 de Agosto de 1980 

(DA865). 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, criado do rei mais querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Se eu não fosse seu criado não estava a mangar comigo. 

4. - Não mango, não, Gerinaldo, que eu bem ao sério to digo. 

5. - Se a senhora fala ao sério, diga às horas que hei-de vire. 

6. - Das onze p'r'à meia-noite, que está meu pai a dormire. 

7. 'Inda não eram as onze, Gerinaldo a sair, 

8. com os sapatos na mão para ninguém o sentir. 

9. - Quem me bate à minha porta, quem m'arromba o meu postigo?  

10. - Sou Gerinaldo, senhora, não faltei ao prometido. 

11. E ela lhe deu a mão e o ajudou a subir; 

12. foram os dois pera o quarto, foram nos dois a dormir. 

13. Então o rei teve um sonho que bem certo le saiu: 

14. Tinha o palácio roubado, dormiam com sua filha.  

15. Então o rei levantou-se, não vê nada remexido; 

16. vê Gerinaldo na cama, como mulher e marido. 

17. - Não te mato, ó Gerinaldo, que te criei de pequenino, 

18. nem mato a minha filha, que fica o reinado perdido.  

19. Escrevera uma carta pela sua própria mão. 

20. - Leva-la lá, Gerinaldo, que tenha de nós compaixão. 

21. - Eu sozinho não vou lá, venha a senhora comigo. 

22. - Anda lá, ó Gerinaldo, anda lá, que eu vou contigo. 

23. - Donde vens, ó Gerinaldo, que vens tão desmaiadinho? 

24. - Venho de dar água aos cavalos que ainda não tinham bebido. 

25. - Donde vens, ó Gerinaldo, que vens tão desmaiadinho?  

26. - Venho de tirar uma rola que ainda estava no ninho. 

27. - E a rola que tu tiraste foi criada no meu trigo; 

28. trata-a tu como mulher e ela a ti como marido. 

 

 

 G/148 Fontes I (1987) 503  

 

Versão de Sampaio, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

Cantado por Maria Cândida Pinto, de 42 anos de idade. 7 de Agosto de 1980 

(24B+050). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado dum rei mais querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Se não fosse seu criado, não andava a mangar comigo. 

4. - Eu não mango, Gerinaldo, que eu bem ao sério to digo. 

5. Se a senhora me diz ao sério, diga-me à hora que hei-d'ire. 

6. - Vem das onze para a meia-noite, que está o meu pai a dormire. 
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7. 'Inda nem eram as onze, Gerinaldo a saire, 

8. com o sapato na mão p'ra que ninguém o sentire. 

9. ela se levantou, ajudou-o a subire. 

10. Foram ambos os dois p'r'è quarto, ambos os dois a dormire. 

11. E el-rei sonhou um sonho, bem de certo lhe saiu: 

12. Que lhe roubavam no palácio, com sua filha dormiam. 

13. ele assim se levantou, não encontrou nada mexido;  

14. encontrou o Gerinaldo como mulher e marido.  

15. - Não te mato, Gerinaldo, que te criei de pequenino; 

16. não mato a minha filha, fica o reinado perdido. 

17. Escrevera-lhe uma carta pela sua própria mão. 

18. - Toma-a lá, ó Gerinaldo, tenha de nós compaixão. 

19. - Donde vens, ó Gerinaldo, que vens tão ensuadinho?  

20. - Eu ia dar água aos cavalos qu'inda não tinham bebido. 

21. Donde vens, ó Gerinaldo, que me vens tão suadinho?  

22. -De atirar a uma rola que ainda estava no ninho. 

23. - Essa rola que tirastes foi criada no meu trigo; 

24. trata-a tu como mulher e ela a ti como marido. 

 
Variantes: 9a E o rei... — 16b que f. — 18a Leva lá o. 

 

 

 G/149 Fontes I (1987) 504  

 

Versão de Soutelo, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

Recitado por António Maria Branco, de 50 anos de idade. 7 de Agosto de 1980 

(24B634). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido; 

2. bem podia, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Se eu não fosse seu criado, não estava a brincar comigo. 

4. - Não brinco, não, Gerinaldo, que eu bem ao sério to digo. 

5. - Se a menina me fala ao sério, diga-me às horas que hei-de ire. 

6. - Vai das onze para a meia-noite, qu'está o meu pai a dormire.  

7. Ainda não eram as onze, Gerinaldo a subire, 

8. com os sapatos na mão para ninguém o sentire. 

9. - Quem me bate à minha porta, quem m'arromba o meu postigo?  

10. - Sou o Gerinaldo, senhora, não faltei ao prometido. 

11. Então ela deu-lhe a mão, ajudou-o a subire. 

12. Foram ambos para o quarto, ambos os dois a dormire. 

13. Então o rei teve um sonho que bem certo lhe saíra: 

14. Tinha o palácio roubado, dormiam com sua filha. 

15. Então o rei levantou-se, não viu nada remexido; 

16. Ouviu o Gerinaldo na cama, deitado com sua filha. 

17. - Não te mato, Gerinaldo, que te criei de pequenino; 

18. se mato a minha filha, fica o reinado perdido. 

19. - Donde vens, ó Gerinaldo, que vens tão desmaiadinho? 

20. - Venho de dar água aos cavalos qu'ainda não tinham bebido. 

21. Donde vens, Gerinaldo, que vens tão de molhadinho? 
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22. - Venho de tirar uma rola qu'ainda estava no seu ninho. 

23. - A rola que tu criaste foi criada com o meu trigo; 

24. trata-a tu como mulhere e ela a ti como marido. 

 

 

 G/150 Fontes I (1987) 504-505 

 

Versão de Urrós, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

Recitado por Deolinda Aires Pereira, de 60 anos de idade, natural de Campanhã, Porto. 

Foi criada em Urrós. 2 de Agosto de 1980 (20B888). 

 

1. - Erinaldo, Erinaldo, criado do rei mais querido; 

2. bem podias, Erinaldo, passar uma noite comigo. 

3. - S'eu não fosse seu criado, não estava a brincar comigo. 

4. - Erinaldo, Erinaldo, eu bem ao sério to digo. 

5. - S'isso me dizes ao sério, diz-me à hora que hei-de vire. 

6. - Da meia-noite à uma, quando o meu pai está a dormire. 

7. Ainda não era meia-noite, Erinaldo a fugire, 

8. com os sapatos ao ombro para ninguém o sentire. 

9. - Quem me bate à minha porta, quem m'arromba o meu postigo?  

10. - Sou Erinaldo, senhora, não lhe falto ao prometido. 

11. - Onde vais, Erinaldo, com o cavalo tão corrido? 

12. - Venho de caçar esta rola além, naquele trigo. 

13. - Essa rola que tu caçaste criei-a eu no meu ninho; 

14. quere-a tu como mulher e ela a ti como maridinho. 

 
Variante: 14a cria-a t. 

 

 

 G/151 Fontes I (1987) 505  

 

Versão de Vilarinho dos Galegos, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

Recitado por Angélica Martins Lourenço, de 60 anos de idade. 7 de Agosto de 1980 

(DB017). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, filho d'el-rei mais querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, dormir à noite comigo. 

3. - Se isso me diz deveras, diga-me às horas que hei-de ir. 

4. -  Pelas dez ou pelas onze está o papá a dormire. 

5. 'Inda as dez não eram dadas, Gerinaldo no caminho, 

6. com o sapatinho na mão para não fazer rugido. 

7. - Ó quem bate à minha porta, que me arromba o meu postigo? 

8. - Sou Gerinaldo, menina, não falto ao prometido. 

9. Toda a noite foi brincare, só pela manhã dormire. 

10. Levantou-se o rei da cama, foi-l'a seguir o partido; 

11. encontrou o Gerinaldo com a princesa metido. 

12. - Levanta-te, ó Gerinaldo, que ambos nós estamos perdidos; 

13. o revólver de meu pai entre nós ambos está metido. 
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14. - Donde vens, ó Gerinaldo, tão branco e tão decolorido? 

15. - Venho de caçar a rola das bandas d'além do rio. 

16. Não me mentas, Gerinaldo, que tu nunca me tens mentido.  

17. A rola que tu caçaste criei-a eu com o meu trigo. 

18. Para matar o Gerinaldo, criei-o de pequechinho; 

19. para matar a princesa, fica o reinado perdido. 

 
Variante: 14a Levantou-se o Gerinaldo. 

 

 

 G/152 Fontes I (1987) 506  

 

Versão de Vilarinho dos Galegos, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

Creio que foi cantado por Cândida Ressurreição Vaz, de 66 anos de idade. 7 de Agosto 

de 1980 (25A086). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado pelo rei mais querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, passar as noites comigo. 

3. - Se eu não fosse seu criado, não estava a mangar comigo. 

4. Se o senhor mo diz ao sério, diga às horas que hei-de vire. 

5. - Das onze para a meia-noite, qu'está o meu pai a dormire. 

6. ……………..  à minha porta, quem me arromba o meu postigo? 

7. - É Gerinaldo, menina, não lhe faltou ao prometido. 

8. - Donde vens, ó Gerinaldo, que vens ………….. adinho? 

9. - Venho de dar água aos cavalos que ainda não tinham bebido. 

10. - P'ra que me mintes, Gerinaldo, se tu não me tens mentido?  

11. - Venho de soltar a rola qu'estava presa no ninho. 

12. - A rola que tu soltastes eu criei-a com o meu trigo; 

13. trata-a tu como mulher e ela a ti como marido. 

 

 

 G/153 Fontes I (1987) 506-507  

 

Versão de Zava, c. de Mogadouro, d. de Bragança. 

 

Cantado por Amadeu dos Santos Brasileiro, de 80 anos de idade. 9 de Agosto de 1980 

(26A783). 

 

1. - ………………..  Gerinado, à noite ir dormir comigo? 

2. - Isso não, minha senhora, tanto bem não sou merecido. 

3. - Vai, vai, ó Gerinaldo,que eu bem deveras te o digo. 

4. - Diga-m'antão, minha senhora, que horas hei-d'ir ao postigo? 

5. - Vai entre as oito e as nove, que o rei já esteja dormindo. 

6. 'Inda não eram nas oito, Gerinaldo ao postigo. 

7. - Ó quem bate à minha porta, quem me arromba o meu postigo? 

8. E era o Gerinaldo que vinha ao permetido. 

9. - Entra, entra, Gerinaldo, que meu pai já está dormindo. 

10. O rei pela noite andando teve um sonho adevertido: 

11. Estava na cama da sua filha o Gerinaldo metido. 
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12. - P'ra matar Gerinaldo, criei-o de pequenino; 

13. para matar a princesa, fica o reinado perdido. 

14. Mete-l'a minha espada no meio, que les serva de castigo. 

 

             Olha que castigo ! Ah! Ah! Ah! 

 

15. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão molhadinho? 

16. - Eu venho de 'penar perus das bandas d'além do rio. 

17. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido. 

18. - Eu venho de caçar a rola das bandas d'além do rio.  

19. E a rola que tu caçastes criei-a eu com o meu trigo. 

 

 

 G/154 Fontes I (1987) 507 

 

Versão de Parada, c. de Alfândega da Fé, d. de Bragança. 

 

Cantado por Francisca dos Anjos Jaldim, de 71 anos de idade. Esta é a segunda versão 

da informadora. 6 de Agosto de 1980 (24A392). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, pajem do rei mais querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, dormir à noite comigo. 

3. - S'a menina não mente, diga-m'às horas qu'hei-d'ire. 

4. - Das onze para a meia-noite, quando o papá está a dormire. 

5. - Quem bate à minha porta, quem bate ao meu postigo? 

6. - É Gerinaldo, menina, eu não faltei ao prometido. 

7. Agarrou-lo pela mão, ajudou-o a subir, 

8. levou-o para o quarto dela donde estava a dormire. 

9. De noite o rei tivera um sonho que bem certo le saíra: 

10. Tinha o palácio roubado, le dormiam com a filha. 

 
Variante: 9a E depois... 

 

 

 G/155 Fontes I (1987) 507-508  

 

Versão de Pombal, c. de Alfândega da Fé, d. de Bragança. 

 

Cantado por Maria de Lourdes Pires, de 48 anos de idade, Otília do Rosário Inês, de 53 

anos, e Albertina da Conceição Pires, de 26 anos. 5 de Agosto de 1980 (DA705). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido; 

2. bem podia, Gerinaldo, à noite dormir comigo. 

3. - Se a senhora fala ao sério, diz às horas qu'eu hei-de vire.  

4. - Das onze p'r'à meia-noite está o meu pai a dormire. 

5. 'Inda não eram dez horas, Gerinaldo pelo caminho, 

6. c'os sapatinhos na mão para não fazer rugido. 

7. - Ó quem bate à minha porta, á quem bate ao meu postigo? 

8. - Gerinaldo, minha senhora, não faltei ao prometido. 

9. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão molhadinho?  
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10. Venho d'agarrar ua rola qu'ainda estava no ninho. 

11. - A rola que tu agarraste foi criada com o meu trigo; 

12. trata-a tu como mulher e ela a ti como marido. 

 
Variantes: 8b a. pormetido. 10b n. seu n. 

 

 

 G/156 Fontes I (1987) 508  

 

Versão de Vilar do Chão, c. de Alfândega da Fé, d. de Bragança. 

 

Recitado por Lucília de Lourdes Cortinas, de 43 anos de idade. 6 de Agosto de 1980     

(24A595). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, és filho do rei mais querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, à noite dormir comigo. 

3. - Se a menina fala a sério, diga-me a que horas hei-de ir.  

4. - Das onze para a meia-noite, que está meu pai a dormir.  

5. Ainda não eram as dez, nem as onze queriam vir, 

6. Gerinaldo a chegar, Gerinaldo a bater. 

7. - Ó quem bate à minha porta, quem arromba o meu postigo?  

8. - Sou Gerinaldo, raiana, não te faltei ao prometido. 

9. Levantou-se a abrir a porta, abriu-a com bem jeitinho, 

10. descalça de pé e perna p'ra não fazer ruído. 

11. Essa noite o seu pai sonhou que tinha o palácio roubado, 

12. mas bem certo lhe saiu, que dormiram co'a sua filha. 

13. Levantou-se a ver o rei, não viu nada remexido;  

14. o Gerinaldo na cama como mulher e marido. 

15. - Não te mato, Gerinaldo, nem te dou nenhum castigo,  

16. pois casas co'a minha filha, ficais mulher e marido. 

 

 

 G/157 Fontes I (1987) 508-509 

 

Versão de Arco, c. de Vila Flor, d. de Bragança. 

 

Recitado por Cândida Gonçalves, de 19 anos de idade. 11 de Agosto de 1980 (29A006). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido; 

2. quem pudesse, Gerinaldo, passar a noite contigo. 

3. - Se a menina fala a sério, diga as horas que hei-de vir.  

4. - Das onze para a meia-noite está o meu pai a dormir. 

5. - Ainda não era as onze, Gerinaldo ao caminho, 

6. com os sapatos na mão para não fazer ruído. 

7. - Quem bate à minha porta, quem m'arromba o meu postigo?  

8. - Sou Gerinaldo, menina, não faltei ao prometido. 

9. Mas o rei tivera um sonho que decerto lhe saíra:  

10. Tinha o palácio roubado ou alguém com sua filha. 

11. Deu volta ao palácio todo, não encontrou nada mexido;  

12. foi ao quarto de sua filha, Gerinaldo lá metido. 
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13. - Acorda, ó Gerinaldo, que nós estamos perdidos; 

14. a espada de meu pai entre nós está metida. 

15. Leva uma carta a meu pai escrita por minha mão, 

16. para que de nós tenha pena, que de nós tenha compaixão. 

17. - Eu sozinho lá não vou, venha a menina comigo. 

18. - Anda lá, ó Gerinaldo, anda lá, que eu vou contigo. 

19. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens espavorido? 

20. - Venho de dar de beber aos cavalos qu'ainda não tinham bebido. 

21. - Não me mintas, Gerinaldo, nunca me tinhas mentido.  

22. - Vinha das calçadas do patrão, d'apanhar uma rolinha. 

23. - A rolinha que apanhastes foi criada c'o meu trigo; 

24. trata a ela como esposa e ela a ti corno marido. 

 

 

 G/158 Fontes I (1987) 509-510  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos.  

 

Versão de Samões, c. de Vila Flor, d. de Bragança. 

 

Cantado por Alice do Céu Pinto, de 48 anos de idade. 12 de Agosto de 1980 (29Al20). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido;  

2. quem me dera, ó Gerinaldo, dormir a noite contigo. 

3. - Se não fosse seu criado, não estava a mangar comigo. 

4. - Não mango, não, Gerinaldo, qu'eu bem deveras to digo. 

5. - A menina se fala a sério diga as horas que hei-d'eu ire. 

6. - Das onze p'r'à meia-noite, qu'está meu pai a dormire. 

7. 'Inda não eram as onze, Gerinaldo no caminho, 

8. com os sapatos na mão para não fazer ruído. 

9. - Quem me bate à minha porta, quem me rouba o meu postigo?  

10. - É o Gerinaldo, senhora, que não falta ao prometido. 

11. ela lhe deu a mão e o ajudou a subire; 

12. foram ambos para o quarto, juntinhos foram dormire. 

13. O rei que teve um sonho que bem certo lhe saiu:  

14. Tinha o palácio roubado, com a filha lhe dormiam. 

15. E o rei se levantou, não achou nada mexido; 

16. foi a dar com eles ao quarto como mulher e marido.  

17. - Gerinaldo não o mato, que o criei de pequenino; 

18. minha filha não a mato, fica o reinado perdido. 

19. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens de manhãzinha? 

20. - Venho dar água aos cavalos qu'inda não tinham bebido. 

21. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens de manhãzinha?  

22. - Venho de tirar uma rola qu'inda estava em seu ninho. 

23. - E a rola que tu tirastes foi criada com meu trigo; 

24. trata-a tu como mulher e ela a ti como marido. 
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 G/159 Fontes I (1987) 510-511  

 

Versão de Fornos, c. de Freixo de Espada-à-Cinta, d. de Bragança. 

 

Recitado por Júlia dos Anjos Afonso, de 55 anos de idade. 11 de Agosto de 1980 

(284603). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, moço do rei mais querido;  

2. bem podias, Gerinaldo, à noite dormir comigo. 

3. - Se não fosse seu criado, não estava a mangar comigo.  

4. - Eu não mango, Gerinaldo, eu bem ao sério to digo. 

5. - Diga-me, minha senhora, as horas que hei-de ir ao partido. 

6. - Venha das dez para as onze, quando o rei estiver dormido. 

7. Ainda as dez não tinham batido, Gerinaldo ao postigo. 

8. - Ó quem bate à minha porta, ó qual é o atrevido? 

9. - Gerinaldo, minha senhora, que não faltou ao prometido. 

10. Ela com os sapatos na mão foi-lhe já abrir o postigo 

11. e levou-o pela mão ao seu quarto de dormir. 

12. Quase lá p'ra meio da noite, quando o rei estava a sonhare, 

13. foi dar volta ao palácio, que o estavam a roubar. 

14. Foi ao quarto da filha, Gerinaldo encontrou; 

15. levava a espada na mão e no meio a deixou. 

16. - Donde vens, ó Gerinaldo, que vens tão adormecido? 

17. - Fui dar água aos cavalos que ainda não tinham bebido.  

18. - Não me mintas, Gerinaldo, nunca me tinhas mentido; 

19. tu vens de caçar uma rola que eu criei-a no meu ninho.  

20. Guarda-a tu por tua mulher. ……………………… 

21. Casarás com a princesa, ficarás como sendo filho. 

 
Variante: 20a Essa rola que tu caçastes. 

 

 

 G/160 Fontes I (1987) 511-512  

 

Versão de Lagoaça, c. de Freixo de Espada-à-Cinta, d. de Bragança. 

 

Cantado por Amélia Farragata, de 78 anos de idade. 9 de Agosto de 1980 (26B874). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, Gerinaldo, meu menino; 

2. quanto deras, Gerinaldo, passar a noite comigo? 

3. - Se não fosse seu criado, já não zombava comigo. 

4. - Eu não zombo, Gerinaldo, olha que eu deveras to digo. 

5. - S'a menina mo diz deveras, diga-me a hora qu'hei-d'ire. 

6. - Entre as dez e as onze, qu'está meu pai a dormir. 

7. Ainda as dez não eram dadas, Gerinaldo a caminho, 

8. com os sapatos na mão para não meter rugido. 

9. - Quem bate à minha porta, quem m'arromba o meu postigo? 

10. - É Gerinaldo, senhora, não faltou ao permitido. 

11. Era meia-noite em ponto, foi dormir consigo, 

12. toda a noite andou brincando, só para manhã dormindo. 
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13. Levantou-se o rei da cama, foi passear ao partido.  

14. - O Gerinaldo é morto ò d'amores 'tá rendido. 

15. Respondeu-le o discudeiro como seu leal amigo: 

16. - Nem Gerinaldo é morto, nem d'amores está rendido; 

17. está a vencer uma batalha que nela fica perdido. 

18. - Donde vens, ó Gerinaldo, Gerinaldo, meu menino? 

19. - Venho de caçar a rola do outro lado do rio. 

20. - A rola que tu caçastes criei-a eu ao meu trigo. 

21. Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido.  

22. - Aqui tens o meu pescoço, que já o tenho merecido. 

23. - Se mato a princesa, fica o reinado perdido, 

24. e se mato o Gerinaldo, criei-o de pequenino. 

25. - Levanta-te, Gerinaldo, Gerinaldo, meu menino. 

26. Ó quem me dera a fortuna que Deus deu a Gerinaldo;  

27. era filho dum moleiro e agora é rei chamado. 

 
Variante: 26a Levanta-te, ó Gerinaldo, se mato o Gerinaldo. Repete-se olaré entre os 

hemistíquios dos versos pares. 

 

 

 G/161 Fontes I (1987) 512  

 

Versão de Lagoaça, c. de Freixo de Espada-à-Cinta, d. de Bragança. 

 

Cantado por Raquel de Luís da Horta de Santeiro, de 51 anos de idade. 9 de Agosto de 

1980 (DB + 076, EA007). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, Gerinaldo, meu menino;  

2. bem podias, Gerinaldo, dormir à noite comigo. 

3. - Se eu não fosse o seu criado, não estava a brincar comigo. 

4. - Eu não brinco, Gerinaldo, que eu bem deveras to digo.  

5. - Então se me o diz deveras, diga-me as horas que hei-de ire. 

6. - Venha entre as dez para as onze, que estão meus pais a dormire. 

7. Ainda as dez não eram dadas, Gerinaldo ao caminho; 

8. levava as botas na mão só para não meter rugido. 

9. - Quem bate à minha porta, quem bate ao meu postigo ?  

10. - É Gerinaldo, menina, que não falta ao prometido. 

11. Agarrou-o pela mão, foi-o a deitar consigo; 

12. foi toda a noite brincando, só pela manhã dormindo. 

13. Levantou-se o rei da cama, foi passear ao partido; 

14. encontrou o Gerinaldo com a princesa dormindo. 

15. - Se eu mato o Gerinaldo, criei-o de pequenino. 

16. Para senha le deixou o punhal entre os dois metido. 

17. Acordou o Gerinaldo, acordou despavorido: 

18. - Olha, o punhal do teu pai entre nós dois está metido. 

19. - Não te agonies, Gerinaldo, não t'estejas a agoniar, 

20. que o meu pai é muito bom, comigo te há-de ele casare. 

21. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens despavorido?  

22. - Venho de caçar a rola do lado d'além do rio. 

23. - Não me mentas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido;  
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24. a rola que tu caçaste criei-a eu ao meu trigo. 

 
Nota: Repete-se Ai, Jesus entre os hemistíquios dos versos pares. 

 

 

 G/162 Fontes I (1987) 514 

 

Versão de Ligares, c. de Freixo de Espada-à-Cinta, d. de Bragança. 

 

Recitado por Ana Maria Saraiva, de 55 anos de idade. 10 de Agosto de 1980 (EA470). 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei tão querido; 

2. bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Se não fosse seu criado, não caçoava comigo.  

4. - Eu não é de caçoada, que eu bem ao sério lo digo. 

5. - Se não é de caçoada, digam-me à hora que hei-de ir.  

6. - Venha das dez para as onze, que o papá esteja a dormir. 

7. Ainda as dez não eram dadas, Gerinaldo ao caminho,  

8. com os sapatinhos na mão para não meter rugido. 

9. - Quem bate à minha porta, quem arrumba o meu postigo?  

10. - Sou Gerinaldo, senhora, que não falta ao prometido. 

11. Passaram a noite brincando, só pela manhã dormindo. 

12. Alevantou-se o rei da cama, foi dar volta ao seu partido; 

13. encontrou o Gerinaldo co'a princesa dormido. 

14. - Eu se mato Gerinaldo, criei-o de pequenino; 

15. se mato a minha filha, fica o palácio perdido. 

16. Meto-le a espada no meio. ………………………  

17. - Levanta-te, ó Gerinaldo, que nós já estamos perdidos; 

18. a espada de meu pai entre os dois está metida. 

19. - Donde vens, ó Gerinaldo, que vens tão descolorido ?  

20. - Fui dar água aos cavalos qu'inda não tinham bebido. 

21. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido.  

22. - Eu venho de caçar a rola qu'andava a comer o trigo. 

23. - A rola que tu caçastes criei-a com o meu trigo; 

24. hoje, meu Deus, serás esposo, amanhã serás marido. 

 
Variantes: 4b b. deveras 1. - 5b d. às horas q. h. eu i. - 9b q. empurra o. — llb e p. m. - 15a a. 

princesa. -  17b, 19a, 20 Com a ajuda duma senhora mais idosa. — 19a Levantou-se o G. 

 

 

 G/163 Fontes I (1987) 515  

 

Versão de Souto da Velha, c. de Torre de Moncorvo, d. de Bragança. 

 

Recitado por Adília Augusta Lázaro, de 74 anos de idade, natural de Souto da Velha (c. 

de Torre de Moncorvo). 11 de Agosto de 1980 (28B004). 

 

1. - Guerinaldo, Guerinaldo, Guerinaldo, meu amigo;  

2. bem podias, Guerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Só parece que a menina qu'está brincando comigo. 
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4. - Venha entre as dez e as onze, enquanto o papá está dormindo. 

5. Ainda as dez não eram dadas, Guerinaldo ao caminho, 

6. c'os sapatinhos na mão para não fazer rugido. 

7. - Quem bate à minha porta, quem m'arromba o meu postigo? 

8. - É Guerinaldo, menina, que não faltou ao prometido. 

9. E toda a noite brincavam e de manhã adormecidos. 

10. - Para matar Guerinaldo, criei-o de pequenino;  

11. para matar a minha filha, tenho meu sangue perdido. 

12. - Acorda, ó Guerinaldo, acorda, s'estás dormindo, 

13. que o punhal do meu pai entre nós dois está metido. 

14. - Donde vens, ó Guerinaldo, que vens tão esmorecido? 

15. - Venho d'atirar às pombas da parte d'além do rio.  

16. - As pombas que tu atiras crio-as eu no meu trigo. 

 
Variante: 9 Omitido na segunda recitação. — Sequência: 1-9, 12-13, 10-11, 14-16. 

 

 

 G/164 Galhoz (1987) 402  

 

Versão de Vale de Salgueiro, c. de Mirandela, d. de Bragança.  

 

Colector: Pe. António José Cadavez. Colecção de Luís Filipe Lindley Cintra, [sem 

gravador]. 

 

1. Gerinaldo, ó Gerinaldo, padre d'el-Rei mais querido, 

2. Queres tu, ó Gerinaldo, à noite, dormir comigo? 

3. - A senhora com seu criado a senhora manga comigo? 

4. - Não mango não, Gerinaldo, que bem de vérias to digo. 

5. - Diga lá, minha senhora, a que horas hei-de ter ò postigo. 

6. - Tu vai das dez para as onze quando a rei estiver dormido. 

7. Ainda não era bem meia-noite Gerinaldo ò postigo 

8. - Entra, entra, Gerinaldo, vem-te deitar comigo. 

9. El-Rei estava sonhando com sonho espavorido. 

10. - Ou me dormem com a Infanta ou meu reino está perdido.  

11. Encontrou-os deitados   coma mulher e marido. 

12. - Para matar Gerinaldo queria eu de pequenino, 

13. Para matar a Infanta meu reinado é perdido, 

14. Deixo a minha espada entremeias  para que vos sirva de castigo. 

15. - Donde vens, ó Gerinaldo, com sono espavorido? 

16. -Venho de caçar a rola  das bandas d'além do rio. 

17. - A rola que tu caçaste  foi a Infanta minha filha, 

18. Ou hás-de casar com ela ou te hei-de tirar a vida. 

19. - Mais queria casar cem vezes do que ter a vida perdida. 
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 G/165 Galhoz (1987) 402-403  

 

Versão de Guadramil, c. de Bragança, d. de Bragança.  

Colector: Luís Filipe Lindley Cintra. Comunicação do Instituto de Fonética da Faculdade 

de Letras de Lisboa. [gravado]. 

 

GERINALDO (i-o) 

 

Bem, o Gerinaldo era um criado de servir e namorou a filha do rei e depois dormiu 

co'ela e o rei pensou que lhe estavam roubando o ninho, quer dizer, quando foi lá 

encontrou o criado a dormir co'a filha e pôs-se-lhe a espada no meio.  E de manhã 

quando veio acomodar a cria e os cavalos é que lhe disse:  

 

1. Gerinaldo, Gerinaldo, page do rei mais querido, 

2. Tu eras o Gerinaldo que me roubastes o ninho. 

 

 

 G/166 Galhoz (1987) 403-404  

 

Versão de Gimonde, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Informadora: Maria Veríssimo. Ano de recolha: 1963. Colectora: Maria Isabel Villares 

Cepéda. [sem gravador]. 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, és pagem d'el-rei mais querido, 

2. Queres tu, ó Gerinaldo, à noite dormir comigo? 

3. - Sou seu criado, menina, num esteja a caçoar comigo. 

4. - Não caçoo, não, Gerinaldo, qu'eu devèrias te lo digo. 

5. - Diga-me então, menina,a qu'horas vou ò postigo? 

6. - Das onze prá meia-noite, enquanto el-rei está dromido. 

7. Inda num eram as onze, Gerinaldo ò postigo. 

8. - Quem bate à minha porta, quem m'arromba o meu postigo?  

9. - Gerinaldo sou, menina, não falto o prometido. 

10. El-Rei sonhou um sonho, certo le ia saído: 

11. - Que me dromem com a Infante, ou me roubam no castilho. 

12. Levantou-se o rei da cama, foi dar volta ò castilho,  

13. Encontrou-os na sua cama, como mulher e marido.  

14. - Para matar o Gerinaldo, criei-o de pequenino,  

15. Pra matar a infante, fica-me o reinaldo perdido. 

16. Meteu-le a espada na meio, pra que le sirva de castigo.  

17. - Acorda, ó Gerinaldo, qu'el-rei já o hai sabido. 

18. - Donde vens, ó Gerinaldo, tão branco, tão espalvorido? 

19. -  Venho de regar o cebolinho, do outro lado do rio. 

20. - Num mintas, ó Gerinaldo, qu'a mim não me hais mintido. 

21. - Venho de caçar a rola, do outro lado do rio. 

22. - A rola que tu caçaste, criei-a eu co’meu trigo 
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 G/167 Galhoz (1987) 404  

 

Versão de Gimonde, c. de Bragança, d. de Bragança.  

 

Ano de recolha: 1963. Colectora: Maria Isabel Villares Cepéda. [sem gravador]. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, pagem do rei mais querido, 

2. Bem puderas tu, Gerinaldo à noute dormir comigo. 

3. - Isso não, minha senhora, qu'isso não é permitido. 

4. - É verdade, Gerinaldo, de verdade to digo. 

5. Era meia-noute em ponto, Gerinaldo ó postigo. 

6. - Quem bate à minha porta, quem bate ò meu postigo? 

7. - Gerinaldo sou, Senhora, que não falta ó prometido. 

8. Deitaram-se na sua cama cumo mulher e marido. 

9. Rei sonhou um sonho, bem certo le foi assucedido. 

10. Levantou-se p'ro meio da noute, 

11. Foi dar com eles na cama como mulher e marido. 

12. Meteu-lhe a espada no meio p'ra que sirva de castigo.  

13. -Recorda, ó bela infanta, que teu pai já o hai sabido, 

14. Deitou-nos a espada no meio p'ra que nos sirva de castigo.  

15. - Donde vens, ó Gerinaldo, tão branco e espalvorido? 

16. - Venho de regar a horta do outro lado do rio. 

17. - Num me míntais, Gerinaldo, a mim num se me há mintido! 

18. - Venho de caçar a rola do outro lado do rio. 

19. - A rola que caçaste criei-a eu com o meu trigo. 

 

 

 G/168 Galhoz (1987) 405  

 

Versão de  Peredo, c. de Macedo de Cavaleiros, d. de Bragança. 

 

Colector: Luís Filipe Lindley Cintra. [sem gravador]. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, pagem do rei mais querido, 

2. Queres tu, ó Gerinaldo, à noite dormir comigo? 

3. - A senhora, com ser mais nobre, não esteja a mangar comigo. 

4. - Não mango não, Gerinaldo, que eu bem deveras to digo. 

5. - Diga-me, ó minha senhora, a que horas hei-de ir ao postigo. 

6. -Vai aí das dez às onze, quando o meu pai está dormido. 

7. - Quem bate à minha porta, quem bate ao meu postigo? 

8. - É o Gerinaldo, Senhora, que não falta ao prometido. 

9. - Abra a porta, Gerinaldo, e deita-te cá comigo. 

10. O rei sonhara um sonho, um sonho esclarecido, 

11. Ou me deshonram a Infanta, ou o meu reino é perdido. 

12. Alevantou-se e pegou na espada, foi dar volta ao partido, 

13. Encontrou Gerinaldo lá com a filha metido. 

14. -Para matar Gerinaldo, criei-o de pequenino, 

15. Para matar a Infanta, fica meu reino perdido; 
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16. Meto-le a espada no meio, que lhes sirva de castigo, 

17. - Acorda, ó Gerinaldo, que meu pai já é sabido, 

18. De manhã, se to prècurar, não lhe negues o acontecido. 

19. - Donde vens, ó Gerinaldo, que bens tão escolorido? 

20. -Venho de dar água aos cavalos, que ainda a não tinham bebido.  

21. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido; 

22. Donde vens, ó Gerinaldo, que bens tão descolorido? 

23. - Venho de xotar las rolas, daquelas bandas do milho. 

24. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido;  

25. As rolas que tu xotaste, criei-as eu co'o meu trigo. 

26. - Aqui estou real senhor, aqui espero o castigo. 

27. - Toma-a tu por esposa, e tu dá-te por seu marido. 

 

 

 G/169 Galhoz (1987) 406  

 

Versão de  Peredo, c. de Macedo de Cavaleiros, d. de Bragança. 

 

Colector: Luís Filipe Lindley Cintra [sem gravador]. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado no rei mais querido, 

2. Bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Se eu não fosse seu criado, não estava a mangar comigo. 

4. - Não mango não, Gerinaldo, eu bem no sério to digo. 

5. - Se bem ao sério mo diz, diga as horas que hei-de vir. 

6. 6 -Das onze para a meia-noite, que meu pai está a dormir. 

7. -Ai Jesus, quem bate à porta, quem me arromba o meu postigo? 

8. - Sou Gerinaldo, menina, que venho ao prometido. 

9. Ela vai, desce da cama, foi ajudá-lo a subir, 

10. Foram-nos dois para a cama, foram-nos dois a dormir. 

11. Ela vai, escreve uma carta pela sua própria mão; 

12. - Leva lá, ó Gerinaldo, que tenham de nós compaixão. 

13. - Eu sozinho lá não vou, venha a senhora comigo. 

14. - Anda lá, ó Gerinaldo, anda lá, que eu vou contigo. 

15. El-rei teve um sonho, que bem certo lhe saiu, 

16. Tinha o palácio roubado, dormindo com sua filha. 

17. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão molhadinho? 

18. - Fui dar água aos cavalos, que inda não tinham bebido. 

19. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão esmaiadinho? 

20. - Fui atirar uma rola, que inda estava no ninho. 

21. - Essa rola que tiraste, foi criada no meu trigo, 

22. Trata-a tu como mulher, e ela a ti como marido. 

23. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado no rei mais querido, 

24. Se mato a minha filha fica o reinado perdido. 
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 G/170 Galhoz (1987) 406-407  

 

Versão de  Vimioso, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Colector: Luís Filipe Lindley Cintra. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, pagem d'el-rei mais querido, 

2. Queres tu, ó Gerinaldo, à noite dormir comigo? 

3. - Eu como sou seu criado, senhora, bulrai comigo. 

4. - Não bolro não, Gerinaldo, que eu deveras te lo digo, 

5. - Diga-me, ó minha Senhora, que horas bato ao postigo? 

6. - Entre as onze e las doze quando el-rei está dormido. 

7. Inda as onze não tinham dado e Gerinaldo ao postigo. 

8. - Ó quem bate à minha porta, ó quem é o atrevido? 

9. - Gerinaldo sou, senhora, que venho ao prometido. 

10. Agarrara-o por a mão e fora-o a deitar consigo, 

11. Deitaram-se ambos na cama  como mulher e marido. 

12. El-rei sonhara um sonho que bem certo lhe há saído, 

13. Que dormiam com a infanta ou que le roubavam no castilho. 

14. Pegou na sua espada, foi dar bolta ao castilho, 

15. Achara-os ambos na cama como mulher e marido. 

16. - Para matar a Gerinaldo criei-o de pequenino, 

17. Para matar 1'Infanta fica o reino descolorido; 

18. Meto-le a espada no meio que le serva de castigo. 

19. - Acorda, ó Gerinaldo,  meu pai nos há sentido, 

20. Se meu pai te perguntar não le negues o partido.  

21. - Donde vens, ó Gerinaldo, que vens tão descolorido? 

22. - Foi dar beber ao cabalo que ainda não tinha bebido. 

23. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido. 

24. -Venho de regar a horta do outro lado do rio. 

25. Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido. 

26. - Venho de caçar a rola do outro lado do rio. 

27. - A rola que tu caçaste já ta tinha prometido, 

28. Trata-a tu por tua esposa e ela a ti por teu marido. 

 

 

 G/171 Galhoz (1987) 407-408 [RTO (2009) 132-133] 

 

Gerinaldo + O Conde Ninho 

 

Versão de  Constantim, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança.  

 

Informadora: Adelina Jenísio. Ano de recolha: 1975. Colector: Plano «Trabalho e 

Cultura»-Equipa T/2 [gravado] 

 

GERINALDO (i-o, a) 
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1. - Gerinaldo, Gerinaldo, page do rei mais querido, 

2. Queres tu, ó Gerinaldo, à noite dormir comigo? 

3. - Ai, e depois o meu paizinho que caso ele fará disso? 

4. Que seu pai sonhou um sonho, bem certo lhe tem saído:  

5. Encontrou o Gerinaldo com a infanta dormindo! 

6. - Eu se mato o Gerinaldo, qu' o criei com tanto mimo,  

7. Ou se mato a infanta  fica o reinado perdido! 

8. Meto-lhe a espada no meio, que lhe serva de castigo. 

9. Rainha, como discreta, logo os mandou matar, 

10. Enterrou-o na igreja, a ela ao pé do altar. 

11. Duma nasceu uma roseira, doutra uma árvore frondal, 

12. Um cresceu, outro cresceu, às portas se vão juntar. 

13. Indo um dia a rainha à missa, não a deixaram entrar; 

14. A rainha tão discreta, logo os mandou cortar. 

15. Dum nasceu uma pombinha, doutro um pombo real: 

16. Um boou, outro boou, ao céu se foram juntar. 

 

 

 G/172 Galhoz (1987) 408-409  

 

Versão de  Lagoaça, c. de Freixo-de-Espada-à-Cinta, d. de Bragança.  

 

Colector: Luís Filipe Lindley Cintra [sem gravador]. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, Gerinaldo, meu menino, 

2. Bem podias, Gerinaldo, dormir a noite comigo. 

3. - Se eu não fosse um seu criado não estava a brincar comigo. 

4. -Eu não brinco, Gerinaldo, que eu bem deveras te o digo.  

5. -Pois se a menina mo diz deveras, diga-me as horas que hei-de vir. 

6. - Antre as dez e as onze que está meu pai a dormir, 

7. Inda as dez não eram dadas Gerinaldo ao caminho, 

8. Com os sapatos na mão para não fazer rugido. 

9. - Ó quem bate à minha porta, quem arromba o meu postigo? 

10. - Sou o Gerinaldo, menina, não falto ao prometido. 

11. Agarrou-o pela mão, levou-o a dormir consigo, 

12. Toda uma noite brincando, só de manhã dormido. 

13. Levantou-se o pai da cama a dar volta ao partido, 

14. Encontrou o Gerinaldo com a princesa dormido, 

15. Ripou pelo seu punhal, pôs-se a considerar consigo: 

16. -Eu se mato a princesa, fica o reinado perdido, 

17. E se mato o Gerinaldo, criei-o de pequichinho. 

18. Para senha lhe deixou, o punhal entrambos metido. 

19. Acordou o Gerinaldo mas todo afligido. 

20. Chamou pela princesa mas todo aflito. 

21. -Olhe o punhal de seu pai, menina, entre nós dois está metido. 

22. - Não te agonies, Gerinaldo, não te estejas a afligir,  

23. ....................................  nem te estejas a apoquentar, 

24. Que meu pai é muito bom, contigo me há-de casar. 

25. Foi logo, logo, o Gerinaldo, a ter com ele ao partido. 
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26. -Donde vens, ó Gerinaldo, que bens tão descolorido? 

27. -Venho de caçar a rala das bandas de além do rio. 

28. -Não me mintas, Gerinaldo, que tu não me tens mentido, 

29. Que a rola que tu caçaste, criei-a eu ao meu trigo. 

30. -Então corte-me a cabeça que a morte lhe tenho merecido. 

31. - Levanta-te, ó Gerinaldo, darei-te um grande castigo, 

32. Casarás com a princesa, ficarás sendo o meu filho. 

33. -Ó quem tivera a ventura que Deus deu ao Gerinaldo, 

34. Era filho de moleiro e agora é rei chamado. 

 

 

 G/173 Galhoz (1987) 413-414 [RTO (2009) 133-134] 

 

Versão de Granja do Mourão, c. de Mourão, d. de Évora.  

Informadora: Catarina Rosa Riga, 67 anos. Ano de recolha: 1963. Colector: Michel 

Giacometti/Maria Brederode Santos. [gravado] 

 

GINERALDO (i-o) 

 

1. - Gineraldo, Gineraldo, pagem de el-rei tão querido, 

2. Se não foras circulado vinhas a dormir comigo,  

3. - (E) saiba Real Senhora  que eu cá sou o seu criado, 

4. (E) eu não sou o Gineraldo que eu falo em todo o juízo. 

5. Diga-me ó Real Senhora (e) a que horas quer ser servida. 

6. -Venha das dez para as onze quando el-rei já esteja dormindo. 

7. Inda as dez não eram dadas, já Gineraldo era vindo. 

8. Chega ao quarto da princesa deu um ai, deu um gemido, 

9. E ela de lá respondeu: Quem será o atrevido? 

10. - (E) é o Gineraldo, senhora que vou p'ra ser cupido. 

11. (E) ela numa mão agarrou-o e p'ra sua cama o levou, 

12. Tantos beijos e abraços (e) arregalado ficou. 

13. (E) eram (n) as dez da manhã   e el-rei se queria vestir. 

14. Bradava pelo Gineraldo   Gineraldo sem acudir. 

15. - (E) ou Gineraldo é morto (e) ou à traição se vai ir. 

16. Responde o guarda do meio   por ser o mais atrevido;  

17. -Gineraldo não é morto,  nem à traição se vai ido, 

18. Vá ao quarto da princesa achará-o bem dormido, 

19. Virados um para o outro como mulher e marido. 

20. (E) el-rei num punhal pegou e entre meio dos dois o pôs:  

21. Para a filha  pôs (l) o cabo para Gineraldo o bico. 

22. Já acordou Gineraldo  todo muito bem ferido. 

23. - (E) acorda infanta, acorda, que Deus lhes dê os sentidos, 

24. -Cala-te aí Gineraldo, não sejas tão dolorido, 

25. Que o meu pai é um bom homem (e) há-de-me casar contigo. 

26. - Bom-dia real senhori, seja muito bem aparecido, 

27. -Gineraldo, Gineraldo, foste muito atrevido, 

28. (E) ama-a tu p'ra tua mulheri e ela a ti p'ra seu marido. 
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 G/174 Galhoz (1987) 414-415  

 

Versão de origem desconhecida. 

Colector: Luís Filipe Lindley Cintra. Comunicação do Instituto de Fonética da Faculdade 

de Letras de Lisboa. [gravado] 

 

GERINALDO (i-o) 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, filho d’el-rei mais querido 

2. Donde vens, ó Gerinaldo, tão gordo, tão espalvorido? 

3. - Benho de caçar la rola da outra banda do rio. 

4. - A rola que tu caçaste, criei-a eu no meu ninho. 

5. - Alevanta-te é Gerinaldo, que o meu pai não estás sentindo? 

6. Para matar Gerinaldo, criei-o de pequenino, 

7. Para matá-la infanta meu reino fica perdido. 

8. Meteu-le a espada no meio que lhe sirva de castigo. 

9. Alebanta-te, ó Gerinaldo, que o meu pai não o estás sentindo? 

 

 

 G/175 Galhoz (1987) 415-416  

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão de  Porto Santo, Madeira. 

 

Informadora: Maria José Veloso, 67 anos.  Ano de recolha: 1975. Colectora: Maria 

Emília Cabeleira. [gravado]. 

 

LEONARDO E A BELA INFANTE (polias.) 

 

1. - Leonardo, ó Leonardo, filho do papá querido,  

2. Bem podias Leonardo, tu seres o meu marido. 

3. -A senhora está mangando, ou caçoando comigo? 

4. - Eu não mango, Leonardo, verás, é o que te digo.  

5. -A senhora quando quer qu'eu vaia ao seu serviço? 

6. -Vem das oito pr'às nove, que o pai esteja dormindo, 

7. Traz o teu capote, em volta o teu punhal cingido, 

8. Traz sapatinhos de lã, pra tu não seres sentido. 

9. E vem de janela em janela, e vem de postigo em postigo, 

10. E deita mão aquela chave, anda, vem ao quarto ter comigo. 

11. Acordou o senhor rei, do sono qu'era dormindo, 

12. Chamara por Leonardo, não lhe fora respondido. 

13. - Ou Leonardo está morto, ou ca infanta adormecido. 

14. Foi à cama de Leonardo, por ali não o acharia, 

15. Foi à cama da bela Infanta, .................................... 

16. Ambos estavam abraçados, um com outro, como a mulher com o marido. 

17. - Pra eu matar Leonardo, criei-o de pequenino, 

18. Pra matar a Bela Infance, meu reino fica perdido, 

19. Vou pegar no meu punhal, entre eles vou pôr metido. 
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20. Acordou a Bela Infance do sono qu'era dormida. 

21. - Levanta-te, Leonardo, que nós fomos sentidos, 

22. O punhal d' el rei meu pai, entre nós está metido. 

23. Leonardo que tal ouve, fica logo desmerecido.  

24. -Não te assustes, Leonardo, que o papá é teu amigo, 

25. Vai-te deitar aos seus pés, para ele te dar castigo.  

26. -Deus nos salve senhor rei, a vossa coroa real, 

27. Aqui estou eu a vossos pés, para me dar castigo, 

28. -Levanta-te, Leonardo, foste muito atrevido,  

29. Dormires com a Bela Infance, dela sendo seu castigo. 

30. -Senhor não fui o culpado, antes fui acometido, 

31. Mandou chamar seus vassalos, à cadeia foi remetido, 

32. A Bela Infance qu' ouviu, logo de paixão caiu, 

33. Sua mãe logo que soube, logo o veio visitar 

34. Com as lágrimas nos seus olhos, seu rosto vinha banhado.  

35. -Tu não sabes, ó meu filho, o que teu pai me vem lembrando, 

36. Quando teu pai morreu, deixou-me recomendado, 

37. Qu'eu te desse a bom senhor, que te desse a bom fidalgo. 

38. Pra eu te ver melhor fim, entreguei-te à mão do rei, 

39. Foste-lhe falso à coroa, foste-lhe cruel à sua lei. 

40. Mas filho, pega na viola, filho pega c'onvicção, 

41. Olha co rei está à janela, de ti vai ter compaixão. 

42. E canta aquelas cantiguinhas, ........................... 

43. Que o teu pai cantava às raparigas,  na manhã de S. João, 

44. - Ah que Deus tão cruel, mãe de tão duro coração, 

45. Ver o seu filho à morte, o manda tocar serão. 

46. «Todos logram nos seus amores, na manhã de S. João, 

47. Uns com cravos, uns com rosas, outras com manjaricão. 

48. Só eu pelos meus pecados, sofrendo nesta prisão, 

49. Já não sei quando é noite, nem quando é madrugada, 

50. Senão pelos passarinhos, quando cantam a arvorada...» 

51. - Ó vem-te cá, minha filha, ó vem-te cá, minha amada, 

52. Põe-te naquela janela, naquela janela dourada, 

53. Se queres ouvir as serenas do céu cantar, 

54. .............................. ou as sereias do mar. 

55. -Senhor pai, não 'é serenas,   nem as sereias do mar, 

56. É Leonardo, senhor, a quem vós mandas matar. 

57. - Eu não disse que o mato, nem que o mando matar, 

58. Pega o cepto e a coroa já, que o mandes coroar, 

59. Se Deus quer pra teu marido, genro o posso tratar. 

 

 

 G/176 Galhoz (1987) 417-418 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão de  Porto Santo, Madeira.  

 

Informadora: Maria da Câmara Ferreira. Ano de recolha: 1975. Colectora: Maria Emílìa 

Cardoso Cabeleira. [gravado]. 
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 (polias.) 

1. - Leonardo! Leonardo! filho do papá querido, 

2. Bem podias, Leonardo, à noite dormir comigo. 

3. - A menina está mangando, porque eu sou seu cativo. 

4. - Não mango, Leonardo, é deveras qu'eu te digo. 

5. - A menina a qu'horas quer, qu'eu venha ao vosso serviço? 

6. - É das oito para as nove, que o papá é adormecido, 

7. Traz o teu capote em volta, pra não seres conhecido, 

8. Traz sapatinhos de lã, pra não seres sentido. 

9. Noutro dia de manhã, acordou o rei do sono qu'era dormido, 

10. Chamara por Leonardo, Leonardo nunca o ouviu. 

11. - Ou Leonardo é morto, ou ca princesa adormecido. 

12. Foi ao quarto da princesa, estavam ambos dormindo, 

13. Abraçados um com outro, como mulher e marido. 

14. Acorda, Leonardo!  Acorda do sono qu'estás dormindo,  

15. Porque o punhal d'ouro de meu pai, entre nós está metido. 

16. «Na manhã de S. João, tudo alegra os seus amores, 

17. Uns com cravos, outros com rosas, e outros com pinhas de flores,  

18. Só o pobre Leonardo,  vai sofrer as mil dores.» 

19. - Canta meu filho canta, .............................. 

20. Cantigas que teu pai cantava, na manhã de S. João,  

21. Que o rei está na janela, de ti terá compaixão. 

22. Quando o teu pai morreu, me deixou recomendado,  

23. Que te entregasse a bom rei e a bom rei e a bom fidalgo. 

24. Eu t'entreguei a um fidalgo, eu t'entreguei a bom rei, 

25. Foste-lhe falso à coroa, foste-lhe cruel à lei. 

26. - Oh que tão cruel mãe, com tal cruel coração, 

27. Que em ver seu filho à morte, o manda cantar serão. 

28. «Eu não sei quando é manhã, não sei quando é madrugada,  

29. Só sei pelos passarinhos, quando cantam a alvorada. 

30. Na manhã de S. João,tudo alegre os seus amores, 

31. Uns com cravos, outros com rosas, outros com pinhas de flores. 

32. Só o pobre Leonardo, vai sofrer as mil dores.»  

33. -Anda, minha filha anda, anda à janela do mar, 

34. Vê se são anjos do céu, ou sereias a cantar. 

35. -Não são anjos do céu, nem sereias a cantar, 

36. É Leonardo papá, a quem o papá mandou matar. 

37. - Eu não digo que o mato, nem que o mando matar, 

38. Se o queres para marido, pra genro quero-o tomar. 

39. Pega o ceptro e a coroa e vai hoje a coroar. 

 

 

 G/177 Ana Martins/Ferré (1988) 91  
 

Versão de Baleizão, c. de Beja, d. de Beja. 

 

Recitada por Isabel Conhito, 76 anos. Recolhida por Esmeralda Bugio Lopes e Ana 

Maria Martins, no dia 22/9/1980. 
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                       (...) (…) 

1. -  Diga lá, minha menina, quando irei a seu serviço. 

2. - Das dez para as onze horas, quando el-rei estiver dormindo. 

3. Eram dez p'ra onze horas, andava el-rei (...) 

4. de janela em janela, de postigo em postigo. 

5. - Levanta-te, ó general, traz-me lá o meu vestido. 

6. Ou o general é morto ou com a infanta está dormindo.  

7. Levantou-se o rei, foi ao pé da cama, 

8. achou rosto com rosto, mulher com marido. 

9. - Aqui fica este punhal para mostrar de sentido. 

10. - Levanta-te, general, já nosso mal é sabido. 

11. - Por amor de vós, menina, ai de mim, que estou perdido. 

12. - Vai-te deitar juízo ao meu pai, chorando como um menino, 

13. ele há-de ter dó de ti que te há-de casar comigo. 

14. - Levanta-te, general, foste muito atrevido. 

15. - General não teve culpa, foi de amores cometido, 

16. ou me mata a mim ou não, mo dê por meu marido.  

17. - Levanta-te, general, foste muito atrevido, 

18. 'inda ontem eras meu vassalo, já és meu genro querido. 

 

 

 G/178 Carvalho Rodrigues (1990) 201-203  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos.  

 

Versão do Ferro, Cova da Beira, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

1. - Generaldo, Generaldo, pajem do rei mais querido (1)!  

2. Já te disse ó Generaldo: Vai ter àquele castilho. 

3. - Com a espada do seu pai ele me tem prometido (2).  

4. - Generaldo, Generaldo, Generaldo atrevido! 

5. Já te disse, ó Generaldo, dorme uma noite comigo! 

6. - Quando lá hei-de ir, senhora?  …………….. 

7. - ……………………... quando meu pai estiver dormindo. 

8. Andou de sala em sala, de castilho em castilho;  

9. Veio-os achar seu pai como mulher com marido. 

10. - Onde está Generaldo que não tem aparecido?  

11. - Foi à caça, Senhor Pai, que tinha lá prometido. 

12. - Que é da caça, Generaldo, a caça que tens trazido?  

13. - Eu cacei uma donzela, além, naquele castilho.  

14. Aqui está a minha espada, dê-me, com ela, o castigo. 

15. - O castigo que eu te dou eu to vou já a dizer: 

16. Tu pegas na minha filha e vais-i-a já a receber. 

17. Para matar Generaldo, criei-o de pequenino; 

18. Para matar minha filha, tinha o meu reino perdido. 

 

 
(1) Ou: Pagem do meu pai querido. 

(2) Ou: A espada de seu pai / Com ela me tem prometido. 
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 G/179 Carvalho Rodrigues (1990) 203  

 

Versão do Ferro, Cova da Beira, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

GERINALDO 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, Gerinaldo, meu querido!  

2. Eu te peço, Gerinaldo, durmas 'ma noite comigo. 

3. - Isso não, Senhora, ‘standens mangando comigo! 

4. - Não mang', Gerinaldo, não mango, que eu bem deveras to digo: 

5. Das onze para a meia-noite, vai bater ao meu postigo. 

6. Quem bate a estas horas, que é muito atrevido?! 

7. - É o Gerinaldo, Senhora, que não falta ao prometido! 

8. …………………………………………. 

9. - Acorda, Gerinaldo, acorda! Ai de nós! 'stamos perdidos! ...  

10. A espada de meu pai entre nós os dois metida!  

11. Vamos-lhe pedir perdão para nos não dar castigo. 

12. - Donde vens, Gerinaldo, que vens tão desmorecido?  

13. - Venho de caçar 'ma rola das bandas daquele rio. 

14. - A rola que tu caçaste foi criada no meu trigo.  

15. - Vimos-lhe pedir perdão para nos não dar castigo. 

16. - O castigo que te dou é fazê-la casar contigo:  

17. Tu a tratas por mulher, ela a ti por marido. 

 

 

 G/180 Carvalho Rodrigues (1990) 203-204  

 

Versão de  Peroviseu, c. do Fundão, d. de Castelo Branco. 

 

ARRENALDO 

 

1. - Arrenaldo, Arrenaldo, eu te peço um (ou por) favor:  

2. O favor que eu te peço: Dormir's 'ma noite comigo. 

3. - Sou voss' criado, senhora, estais mangando comigo! 

4. - Não mango contigo, Arnaldo, olha bem o que eu te digo: 

5. Vais descalço, Arrenaldo, para não fazer rugido: 

6. Lá pela noite adiante, vais bater ao meu postigo. 

7. Onze horas, meia-noite, estava batendo ao postigo: 

8. - É o Arrenaldo, senhora! Não faltou ao prometido ... 

9. - Ai, Arrenaldo, Arrenaldo! Vieste mesmo a boa hora:  

10. Minha mãe (1) já está dormindo, o meu pai (2) deitou-se agora. 

11. O rei, nessa noite, foi onde nunca tinha ido:  

12. Encontrou o Arrenaldo com a princesa dormindo. 

13. O rei se pós a pensar o que havia de decidir. 

14. Meteu-les a espada no meio, sem nenhum deles ferir. 

15. - Ai, Arrenaldo, Arrenaldo! Ai de nós! 'Stamos perdidos!  

16. Olha a espada do meu pai entre nós os dois metida! 

17. Desce abaixo Arrenaldo! Enquanto aperto o vestido:  

18. Vamos-lhe a pedir perdão para nos não dar castigo. 
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19. - De onde vens, Arrenaldo, que vens tão desmorecido (3) 

20. - Venho de caçar 'ma rola dali das bandas do rio. 

21. - Essa rola que tu caçaste foi criada no meu trigo ... 

22. -Vimos-lhe a pedir perdão para mês (4) não dar castigo. 

23. - O castigo que vos dou    já o tendes prometido:  

24. Tu trata-la 'por (5) mulher (6),   e ela a ti por marido. 

 
1 Ou: O papá. 

2 Ou: A mamã. 

3 Ou: Donde vens tão afelito (De onde vens tão aflito).  

4 Nos. 

5 Pop:. tratas-a. 

6 Ou: É fazê-la casar contigo: / Tu tratar's-i-a por senhora. 

 

 

 G/181 Carvalho Rodrigues (1990) 206  

 

N/NOTA: Inclui notação musical, que omitimos.  

 

Versão do Ferro, Cova da Beira, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

1. - Ai, Arrenaldo! Arrenaldo! Eu te peço um favor: 

2. 'Ma noite a dormir's comigo, 'ma noite a dormir's comigo! 

3. - Ai, vós senhora, estais mangando comigo! 

4. - Não mang' contigo, Arrenaldo, olha que eu bem to digo: 

5. Onze horas, meia-noite, vem bater ao meu postigo. 

6. Ai, quem lá está? Quem lá está? Quem lá está ao meu postigo? 

7. - É o Arrenaldo, senhora, que não falta ao prometido! 

8. - Ai, Arrenaldo, Arrenaldo! Tu vieste a uma boa hora:  

9. O papá já está dormindo, a mamã deitou-se agora! 

 

 

 G/182 Carvalho Rodrigues (1990) 206  

 

Versão do Ferro, Cova da Beira, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

QUADRA DE OUTRA POSSÍVEL VERSÃO 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo! Gerinaldo, ao castigo! 

2. Quem me dera, Gerinaldo, Dormir 'ma noite contigo! 

 

 

 G/183 A. Sousa/D. Sousa/F. Oliveira (1993) 45  

 

Versão da Madeira. 

 

GENERAL, GENERAL (Recitado) 

 

1. - General, General, paço d'el-rei tão querido 

2. Há três noites que ê sonhava que contig'era dormido 

3. - Oh, de mim não zombais, menina, que sendo um criado vosso 
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4. Quando é que quereis, menina, qu'eu venha em serviço vosso? 

5. Vem das dez p'ás onze, quando o meu pai for dormir  

6. Traz a tua capa em volta e o teu punhal d'our'cingir  

7. Chegandos à corte, darais um ai temido 

8. Que cavalheiro é aquele, de armas tão atrevido? 

9. - É o General, menina, que vem em vosso service.  

10. Tanto brincar' na noite que amanhecer dormindo  

11. Acordou Del-rei em no sono em qu'era dormindo  

12. Chomou pela Bela Infanta, Bela Infanta nã respondeu 

13. - Ou a Bela Infanta é morta, ou com o General é dormido.  

14. Para se tirar da dúv'da, foi à cama ver 

15. - Oh, General, General, nunc'eu tivera d'visto 

16. tê punhal, por sinal, entre a gent'ambos metidos  

17. - Nã t’assustes, General, qu'o meu pai é teu amigo  

18. Vai-te deitar aos pés dele qu'ele te vai mandar o castigo  

19. - Aqui estou, rei, à vossos pés, à vossa coroa real  

20. Para me mandar prender, para me mandar matar  

21. - Ah, General, General, tu fostes bem atrevido!  

22. - Se eu fui bem atrevido, primeiro fui cometi'  

23. - Ou tu hás a receberes, ou te vou dar o castigo  

24. Que dita tive'nos mouros, assim tenha todo mundo  

25. Cum'à que teve o General, numa manhã dum domingo  

26. Rompendo camas de lã e lençol de girão fundo. 

 

 

 G/184 Lacerda (1994) 27-30 

 

Gerinaldo + O Orfão + O Prisioneiro + O Conde Ninho 

 

Versão de Porto Santo, Madeira. 

 

1. - Leonardo, Leonardo! (1) 
2. - O que quereis, minha Senhora? 

3. - Bem puderas, Leonardo, seres meu sequer um’hora… 

4. - Mangareis, minha Senhora, porque sou vosso cativo? 

5. - Eu não mango, Leonardo; eu deveras te lo digo. 

6. - Dizei-me, minha Senhoras, as horas do meu serviço. 

7. - Vem das duas para as três, tendo El-Rei adormecido; 

8. Traz o teu capote e volta, traz o teu punhal cingido. 

9. Desperta, acorda o bom Rei, do leito que era dormido; 

10. Chamou o pagem Leonardo que lhe desse o seu vestido. 

11. Chamou das duas p’ra as três, nada lhe foi respondido. 

12. - Ou Leonardo está morto, ou na cama adormecido. 

13. Mas levantou-se o bom Rei, do leito que era dormido; 

14. Foi à cama de seu pagem, nela não ‘stava dormido. 

15. Foi à cama da princesa, os dois viu adormecidos; 

16. Abraçados um com o outro, como mulher e marido. 

17. Pegando no seu punhal entre os dois deixou metido. 

18. - Para matar Leonardo, criei-o de pequenino … 

19. Para matar a princesa, fica o reinado perdido … 
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20. - Acorda, acorda, Leonardo, pagem de El-Rei tão querido 

21. Vejo o punhal de meu pai, entre nós, aqui, metido. 

22. Não te assustes, Leonardo, que meu pai é teu amigo; 

23. Vai-te ajoelhar a seus pés, que te mande dar castigo. 

24. - Leonardo, Leonardo! Tu foste muito atrevido, 

25. Em dormires com a princesa, sendo tu dela cativo! 

26. - Senhor, não fui o culpado, da princesa é cometido … 

27. Sendo chamados soldados, à prisão foi remetido 

………………... 

28. Sua mãe o visitou, na manhã de S. João. 

………………. 

29. - Que fizeste tu, meu filho, que fizeste ao teu Senhor? 

30. Foste-lhe traidor à lei, à coroa foste traidor. 

………………. 

31. Agora, paga, meu filho. 

32. Viola d’oiro na mão canta aquela cantiguinha 

33. que teu pai cantava, sempre, na manhã de S. João, 

34. que El-Rei está à janela, terá de ti compaixão. 

35. - Ó minha mãe tão cruel! Que tirano coração! 

36. Tens o teu filho a morrer, queres que ele cante a canção! 

37. - Tocai, meu filho, cantai, conselho de vossa madre. 

38. Mais vale um ruim conselho que seguir vossa vontade. 

      -  ……………. 

39. Uns com cravos, outros rosas; outros com manjericão. 

40. Só eu triste, desgraçado, vivo nesta solidão! 

41. Eu não sei quando é manhã, não sei quando é madrugada, 

42. senão pelos passarinhos, quando cantam a alvorada! 

43. - Vinde cá, Senhora filha, vinde à janela do mar; 

44. ouvir os anjos do céu, ou sereias a cantar! 

45. - Não são  os anjos do céu, nem sereias a cantar; 

46. É Leonardo, Senhor, a quem vós mandais matar. 

47. - Já não digo que o matem, nem tal eu quero mandar; 

48. Se o chamais vosso marido genro lhe quero eu chamar. 

49. Toma lá a minha benção, que Deus deixe gozar. 

50. - Safa rapazes da guarda, arredai quero passar, 

51. Que eu licença do Rei trago p’ra Leonardo soltar. 

 

(1) Le-o-nardo 

 

 

 G/185 Cruz (1995) 224  

 

Versão de Penamacor, c. de Penamacor, d. de Castelo Branco 

 

Recitada por Maria do Remédio Gaspar Franco, 51 anos, no dia 14/7/1986.  

 

1. - Donde vens, ó Gerinaldo, que vens tão desflorido? 

2. - Venho d'agarrar 'ma pomba qu'inda agora deixei no ninho. 

3. - Essa pomba que agarrastes criei-a com muito mimo, 

4. Trata-a tu como esposa e ela a ti como marido. 
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 G/186 Cruz (1995) 225  

 

Versão de Penha Garcia, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Maria Esperança, 66 anos, e sua filha, Maria Rodrigues Claro, 37 anos, no 

dia 18/8/1986.  

 

1. - Don Gerineldo, […………..]   Gerineldito polido, 

2. ¿Cómo no m'hablas d'amores cuando te encuentras conmigo? 

3. Como soy vuestro criado, señora, vos aburréis conmigo  

4. Yo no m'aburro Gerineldo, que yo de veras te lo digo. 

5. Entonces, me diga usted ¿a qué hora puedo venir? 

6. Entre las doce y la una cando mê padre 'stá a dormir. 

 

A informante, filha, comentou: "Já não me recordo..." e citou ainda dois versos da 

versão em português: 

 

- Gerinaldo, Gerinaldo, Gerinaldo, meu amigo,  

- Bem podias, Gerinaldo, à noite dormir comigo. 

 

 

 G/187 Cruz (1995) 225  

 

Versão de Monfortinho, c. de Idanha-a-Nova, d. de Castelo Branco. 

 

Cantada por Ludovina Rolo, 67 anos, no dia 19/8/1986.  

 

1. Gerineldo, Gerineldo, paje del rey más querido, 

2. ¿Cómo no me hablas d'amore cuando m'encuentro contigo? 

3. -Como soy vuestro criado, señora aburréis conmigo. 

4. No m'aburro, Gerineldo, que yo de veras te lo digo.  

5. A qué horas, señora, que ha de ser el prometido? 

6. Entre la una y las dunas (sic) cuando el rey esteja dormindo.  

7. A la una y a las dunas Gerineldo s'ha salido, 

8. Con zapatitos de seda sem que naida lo sentido. 

9. ¿Quién ha sido ese elegante, quién ha sido ese atrevido?  

10. Gerineldo soy, señora, que yo vengo al prometido. 

 

 

 G/188 Cruz (1995) 226  

 

Versão de Monforte da Beira, c. de Castelo Branco, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Maria da Luz Ribeiro, 72 anos, no dia 24/8/1989.  

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido, 

2. Quem me dera, Gerinaldo, dormir uma noite contigo. 

3. À meia-noite em ponto, vá bater ò mê postigo, 

4. Coas botinhas no braço p'ra não meter arrugido. 
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       …………………………………………………. 

5. - Donde vens tu, ó Gerinaldo, que vens tão afligido?  

6. - Venho de caçar uma rola daqueles lados do rio. 

7. - Essa rola que caçastes foi caçada no mê trigo,  

8. Pois trata-a tu por mulher, ela a ti por marido. 

 

 

 G/189 Cruz (1995) 226  

 

Versão de Monforte da Beira, c. de Castelo Branco, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Maria Regina, 65 anos, no dia 24/8/1989.  

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido, 

2. Quem me dera, Gerinaldo, dormir uma noite contigo. 

3. - S'a menina fala a sério diga as horas que hei de vir.  

4. - Entre as onze e meia noite que 'stá o papá a dormir, 

5. Com os botinhos às costas para não fazer arruido. 

6. - Quem bate à minha porta, quem m'arromba o meu postigo? 

7. - É o Gerinaldo, menina, que no falta ò prometido. 

         …………………………………………………… 

8. - Onde vás, ó Gerinaldo, que vás tão afligido? 

9. - Venho de caçar uma rola daquele lado do rio. 

10. - Essa rola que tu caçastes foi criada no meu trigo, 

11. Trata-a tu por tua mulher, e ela a ti por seu marido. 

 

 

 G/190 Cruz (1995) 227  

 

Versão de Monforte da Beira, c. de Castelo Branco, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Maria da Conceição Pires Marques, 57 anos, no dia 2418/1989.  

 

1. - Ai, Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido,  

2. Quem me dera, Gerinaldo, dormir uma noite contigo. 

3. - Ai, quem bateu à minha porta, ai, quem me arromba o meu postigo?  

4. - É o Gerinaldo, menina, que não falta à prometido. 

5. - Ai, não vem tarde, nem vem cedo, ai, vem mesmo a boa hora,  

6. A mamã 'stá a dromire, e o papá deitou-se agora. 

 

 

 G/191 Cruz (1995) 227  

 

Versão de Monforte da Beira, c. de Castelo Branco, d. de Castelo Branco. 

 

Versão cantada por Maria da Purificação Ribeiro Goulão, 44 anos, no dia 24/8/1989.  

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, Gerinaldo, ó meu qu'rido,  

2. Bem podia, Gerinaldo, dormir 'ma noite comigo. 

3. - Eu por ser vosso criado, 'stá sempre a brincar comigo.  



A Revelação do Sentido - ANEXOS – GRUPO A (CORPUS) 

 

672 

 

4. - Não brinco, não, ó Gerinaldo, qu'eu bem a sério te digo. 

5. - Diga-me lá, ó menina, a que horas hei de vir. 

6. - Das onze p'ra meia noite 'stá o papá a dormire. 

7. - Quem bate à minha porta, quem arromba o meu postigo?  

8. - É Gerinaldo, menina, não falta à prometido. 

9. - Nem vens tarde, nem vens cedo, vens mesmo a boa hora,  

10. O papá 'stá a dormire, minha mãe deitou-s'agora. 

11. - Venho d'apanhar 'ma rola ali dos lados do rio. 

12. - Essa rola que apanhastes foi criada no meu trigo,  

13. Trata-a tu por mulher, ela a ti por teu marido. 

 

 

 G/192 Cruz (1995) 228-229  

 

Gerinaldo + O Conde Ninho 

 

Versão de Teixoso, c. da Covilhã, d. de Castelo Branco. 

 

Recitada por Maria José d'Ascensão Madeira, 60 anos, na Quinta do Baleizão, freg. de 

Teixoso, c. da Covilhã, no dia 15/7/1986.  

 

GERINALDO (í-o) + CANÇÃO DO ORFÃO (á) 

(Q1/0023 + H25/0092) 

 

1. - Gerinaldo, ó Gerinaldo, criado do rei mais qu'rido, 

2. Quem me dera, ó Gerinaldo, dormir 'ma noite contigo.  

3. - Ou a menina 'stá douda ou 'stá mangando comigo. 

4. - Não, não, Gerinaldo, eu bem de veras te o digo, 

5. Vem das onze à meia noite quando o papá 'stá dromindo, 

6. Traz os sapatos na mão p'ra não meterem rugido.  

7. Das onze à meia-noite Gerinaldo à porta batia. 

8. - Quem é qu' à minha porta bate fora das horas do dia? 

9. - É o Gerinaldo, menina, que vem ao prometido. 

10. - Vens, ó Gerinaldo, vieste em 'ma boa hora, 

11. A mamã 'stá dromindo, o papá deitou-se agora.  

12. Lá pela noite adiante a ronda foram passare, 

13. Encontraram Gerinaldo na cama c' a princesa a descansare,  

14. O meio d'ambos os dois 'ma 'spada foram traçare. 

15. Ele quando acordou: -Ai, menina, qu'eu 'stou desgraçado,  

16. Passou a ronda e uma 'spada entre nós 'stá atravessada. 

17. -Não chores, Gerinaldo, qu'eu é que te vou a defendere.  

18. Gerinaldo ò outro dia de manhã ò rei foi chamado. 

19. - Que tens tu, ó Gerinaldo, qu'até vens desmaiado?  

20. - Venho d'agarrar 'ma rolinha que fugiu p'ró telhado. 

21. - Pro causa da rolinha que tu agarraste agora vais a ser queimado. 

 

      Pôs-i-o a acarrejar lenha p'ra ser enforcado. Ele andava a chorar, apareceu-1' a 

princesa à janela... 

 

22. - Pro qu'é que tu andas a chorar, Gerinaldo? 
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23. - Ai, menina, por causa de você vou a ser queimado.  

24. - Não chores, Gerinaldo, que não vais a ser queimado, 

25. Logo das onze à meia-noite vai p'rà jardim a cantare. 

 

Depois o rei ouviu-o cantar e disse p'rà mulher: 

 

26. - [………………]    Eu ouço um lindo cantare, 

27. Não sei se são os anjos no céu ou a sereia no mare.  

28. Nem são os anjos no céu, nem a sereia no mare,  

29. É o seu genro, meu pai, se o queser aceitar. 

 

       Lá casou com ela e lá fecou a ser um príncipe. 

 

 

 G/193 Xarabanda (1995) 37 

 

O Conde Ninho+ Gerinaldo   

 

Versão de Curral dos Romeiros, Monte, Madeira. 

 

Recitado por Carolina de Freitas no dia 27/02/92. 

 

1. - Vinde cá, minha filha, bela voz ouç' a cantare, 

2. Ou são os anjos do céu ou são sereias no mare. 

3. - Não são os anjos do céu nem as sereias no mare, 

4. É o preso que 'tá no paço que pede para o soltar. 

5. - Vinde cá, ó carcereiro daquele paço reale, 

6. Dá-m' as chaves que quero soltar o preso, 

7. Que o meu pai mandou soltar. 

 

 

 G/194 Armistead/Fontes (1998) 103-104 e 308  

 

N/NOTA: A p. 308 é a notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Caçarelhos, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Cantada e recitada por Adelaide Jesus Vicente, de cerca de 65 anos de idade. Recolhida 

por S.G.A., no dia 16 de Julho de 1980. 

 

1. Gerinaldo, [Gerinaldo], criado d'el-rei mais qu'rido; 

2. queres tu, ó Gerinaldo, de noite dormir comigo? 

3. - Se não fosse o seu criado, não estava a mangá comigo. 

4. - Não mango, não, Gerinaldo, que eu bem ao sério to digo. 

5. - S'o senhor mo diz ao sério, diga-m'à hora qu'hei-d'ire. 

6. - Das onze p'r'à meia-noite, quando o papá está a dormi.  

7. 'Inda as onze não eram dadas, Gerineldo a saire. 

8. Foi p'r'ô quarto da menina dond'ela estaba a dormire. 

9. E há sonhado o rei um sonho que bem certo le saía: 

10. ò tinha o palácio roubado ò dormiam com a menina.  
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11. Lebantou-s'o rei da cama, foi dar bolta ao partido. 

12. Foi ao quarto da menina, Gerinaldo lá metido. 

13. - Se mato eu Gerinaldo, criei-o de pequenino; 

14. se mato a minha filha, fica o reinado perdido.  

15. Meto-l'a espada no meio p'ra que le serba de castigo. 

16. - E acorda, ó Gerinaldo, qu'o meu pai mos há sentido;  

17. a espada de meu pai no meio de nós metida. 

18. Olha, se t'ele preguntare, não me negues o partido. 

19. - Donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão descorido? 

20. - Venho de ver os soldados, que ainda não tinha bido.  

21. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido; 

22. donde vens, ó Gerinaldo, donde vens tão descorido? 

23. - Benho de regar a horta da outra banda do rio. 

24. - Não me mintas, Gerinaldo, que nunca me tens mentido. 

25. - Venho de caçar uma rola que ainda estaba no ninho. 

26. - E a rola que tu caçaste foi criada no meu trigo. 

27. Toma-a por tua mulher, ela a ti por seu marido. 

 
5a Leia-se S'a senhora. — 10a ò dormiam co'a sua filha. — 15-17. - Colocados originalmente 

depois do v. 12, mas a informante repete-os na ordem correcta, omitindo o v. 17. — 22-23 

Omitidos. Variantes da versão em prosa: la G., G. — 2b à n.— 3b mangar. — 5a Se a menina. 

— 6b dormire. - 7b Outra voz: G. ao postigo. — 8a F. ao; p'ó. — 8b ond'ela. — 9a Omite E. — 

9b l'há saído. - 10b c. a filha. — 12a E f. — 16b p. nos. — 17b n. está m. — 18a Mas se to 

perguntar. — 18b n. le n. — 20b n. os t. — 22-23 Agregados. — 25b+ Que ela estaba no ninho. 

Estaba na cama. — 26a Omite E. — 27b e e. — 27b+ Pois era o que eles queriam. 

 

 

 G/195 Armistead/Fontes (1998) 104 

 

Versão de Caçarelhos, c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Cantada por Adélia Augusta Garcia, de cerca de 35 anos de idade. Recolhida por 

S.G.A., no dia 16 de Julho de 1980. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, filho do rei mais qu'rido;  

2. bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

 

 

 G/196 Armistead/Fontes (1998) 104 e 309  

 

N/NOTA: A p. 309 é a notação musical, que omitimos. 

 

Versão de S. Julião de Palácios, c. de Bragança, d. de Bragança.  

 

Recitada por Maria José das Eiras, de cerca de 75 anos de idade. Recolhida por 

S.G.A., no dia 17 de Julho de 1980. 

 

1. - Gerinaldo, que eu bem devéreas to digo. 

2. Gerinaldo, Gerinaldo, pajem do rei mais querido,  

3. queres tu, ó Gerinaldo, à noite dormi comigo? [...] 
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 G/197 Armistead/Fontes (1998) 104-105 e 309  

 

N/NOTA: A p. 309 é a notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Vale de Nogueira, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Cantada por Luciano Augusto (cego), de 67 anos de idade. Recolhida por I.J.K. e 

Z.O.C., em Bragança, no dia 16 de Setembro de 1988. 

 

 

1. - E ai Gerinaldo, ó Gerinaldo, o criado d'el-rei mais q'rido; 

2. e ai queres tu, ó Gerinaldo, à noute ir dormir comigo? 

3. - Ai não, minha senhora, ó não esteja a mangar comigo. 

4. - E ai não mango, não, ó Gerinaldo, ó pois eu deveras to digo. 

5. -E ai diga-me, minha senhora, a que horas hei-d'ir bater ao postigo? 

6. - Ai das onze ou p'r'à meia-noute, ó quando el-rei estiber dormido. 

7. Ai ainda não eram nas onze, já Gerinaldo estab'ao postigo.  

8. - E ai quem bate à minha janela, ai quem bate ao meu postigo?  

9. Ai é o Gerinaldo, ó minha senhora, ó que não falta ò pormetido. 

10. E ai e ela deitou-lhe a mão, o ajudou-o a subire; 

11. e ai deitaram-se os dois na cama ó qu'mo mulher e marido.  

12. Ai el-rei teb'um sonho ó que l'andabam a roubar o palácio  

13. e também a sua filha. [………….] 

14. E ai ele saiu do palácio, ó de espada e bainha, 

15. ai foi dar a bolt'ao palácio, até ao quarto da rainha, 

16. ai, […………………] mas não encontrou nada bolido: 

17. ó só encontrou o Gerinaldo ó com a sua filha metido. 

18. Ai ele pôs a ispada no meio ó p'ra lhe serbir de castigo.  

19. - Ai, acorda, ó Gerinaldo, acorda, que estamos perdidos; 

20. ai tu não bês a espada do rei ai entre nós os dois metida?  

21. Ai não te assustes, Gerinaldo, ó não t'estejas àtrepalhare; 

22. ai toma lá esta carta, por minhas mãos foi escrita. 

23. E ai quando estiveres com ele, ó tu está com atenção. 

24. Ai, por outro dia, de manhã, encontrou-se com o rei a passiare.  

25. - E ai donde bens tu, ó Gerinaldo, ó donde tu bens tão corado? 

26. Ai eu bênho de regar o jardim, ó com o sol as flores se escavam (?).  

27. - Ai não me mintas, ó Gerinaldo, pois tu nunca me mentistes. 

28. - Ai eu bênho de chegar os cabalos à i-água, ó que ainda hoje não tinham 

bobido. 

29. - Ai não me mintas, ó Gerinaldo, pois tu nunca me mentistes. 

30. Ó tu bens das bandas do rio, ó de caçares uma rolinha.  

31. Ai a rolinha ó que tu caçastes ó c'o meu trigo foi criada; 

32. ai tu a ama como esposa e ela a ti como marido. 

33. Ai se assim o fizeres, o reinado não 'tá perdido. 

 
27b ó porque t. — 33b n. está. — O último verso foi repetido. 
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 G/198 Armistead/Fontes (1998) 105-106 e 309 

 

N/NOTA: A p. 309 é a notação musical, que omitimos. 

 

Versão de Rio de Onor, c. de Bragança, d. de Bragança. 

 

Cantada por Deolinda Maria do Campo, de 58 anos de idade. Recolhida por I.J.K. e 

Z.O.C. , no dia 19 de Setembro de 1988. 

 

1. - Gerenaldo, Gerenaldo, e és dos criados mais queridos; 

2. tomara, senhora, passar uma noite aqui comigo. 

3. - Se a senhora fala ao sério, eu bem a sério lho digo: 

4. por ser criado do rei, a senhora não manga comigo. 

5. Mas diga-me lá, senhora, a que horas eu hei-d'ir. 

6. - Das onze p'ra meia-noite, está o meu pai a dormir.  

7. E 'inda não eram nas onze, está Gerenaldo a sair,  

8. com os sapatos na mão para ninguém o sentir. 

9. Deu-l'a mão pela janela e ajudou-o a subir; 

10. foram ambos para o quarto, para o seu quarto dormir.  

11. Mas o rei estava sonhando com o palácio roubado;  

12. incontrou o Gerenaldo com sua filha deitado. 

13. - Donde vens, ó Gerenaldo, donde vens tão cedinho?  

14. - De dar água aos cavalos, qu'inda não tinham bobido. 

15. - Donde vens, ó Gerenaldo, donde tão 'marelinho?  

16. - De tirar uma ròla, que ela estava naquele ninho. 

17. E a ròla que tu tiraste foi criada com o meu trigo;  

18. estima-a tu como mulher e ela a ti como marido. 

 

 

 G/199 Armistead/Fontes (1998) 107 e 310  

 

N/NOTA: A p. 310 é a notação musical, que omitimos. 

 

Versão de S. Pedro da Silva, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança.  

 

Cantada (vv. 1-7) e recitada (8-9) por Ana Maria Alves, de 77 anos de idade. 

Recolhida por C.S., no dia 27 de Maio de 1980. 

 

1. - Gerineldo, ó Gerineldo, pajem do rei mais querido; 

2. quem me dera, Gerineldo, dormir a noite contigo. 

3. - Eu, como sou teu criado, estás-t'a debertir comigo. 

4. - Não estou, não, ó Gerineldo, que eu ao certo te o digo;  

5. bai às onze p'r'essas doze, ambos (?) estando dormido.  

6. Estando o rei sonhando um sonho que bem certo le saía: 

7. ou que le roubabam o castelo ò que le dormiam co'a filha. [...]  

8. Depois o rei encontrou-os de braço dado, como mulher e marido;  

9. meteu a espada no meio p'a le servir de castigo. [...] 

 

lb+ Era criado do rei. — 8a r. atchou-o. 
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 G/200 Armistead/Fontes (1998) 107-108 e 310  

 

N/NOTA: A p. 310 é a notação musical, que omitimos. 

 

Versão de S. Pedro da Silva, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança.  

 

Cantada por Olívia Fontes Esteves, de 31 anos de idade, com Ana Maria Alves, de 

77 anos, e Arminda dos Anjos Ruiz, de 56 anos. Recolhida por C.S., no dia 27 de 

Maio de 1980. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei mais querido;  

2. bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Se não fôsseis minha i-ama, que não mangaba comigo.  

4. - Não te mango, Gerinald', qu'eu bem ao sério to digo. 

5. - Mas dizei-me bós, senhor', quais hora qu'eu hei-de bire? 

6. - Bem das dez p'r'à meia-noite, quando meu pai estej'a dormir.  

7. Eram nas dez da noite, Gerinaldo ao caminho, 

8. com o sapatinho na mão para não fazer rugido. 

9. - Quem é que bat'à minha port', quem arranca meu postigo? 

10. - Gerinaldo, minha senhora, não falta ao pormetido.  

11. Lovantou-se a princesa, ajudá-lo a subire; 

12. entraram nos dois p'r'à quart', foram nos dois a dormire.  

13. Acordou o senhô rei mansamente delorido. 

14. - Ó está alguém com a princesa ou o mundo está perdido. 

15. - Acorda, ó Gerinald', acorda, ó meu menino,  

16. que o punhal de meu pai entr's dois está metido. 

17. Lebanta-te, Gerinald', acorda, ó meu menino; 

18. bai a ter com o meu pai, qu'ele te dará o castigo.  

19. - Bom dia, ó senhô rei, bom dia lhe benho dare. 

20. - Donde bens, ó Gerinald', donde bens, ó meu menino? 

21. - Venho de caçar a rola, que andaba indo (?) do rio.  

22. - E a rola que tu caçaste, já ta tinha pormetido;  

23. tu a tratas por mulher e ela a ti por seu marido. 

 
6b q. o p. 

 

 

 G/201 Armistead/Fontes (1998) 108-109 e 310  

 

N/NOTA: A p. 310 é a notação musical, que omitimos. 

 

Versão da Granja, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Cantada por uma senhora idosa. Recolhida por C.S., no dia 23 de Junho de 1980. 

 

1. - Gerineldo, ó Gerineldo, pajem do rei mais querido;  

2. queres tu, ó Gerineldo, a noute dormi comigo? [...]  

3. Isso não, ó Gerineldo, tu estás a debertir comigo. 

4. - Isso não, ó dona infanta, qu'eu ganho sempre o perdido. 

5. Então diz-me, dona infanta, a qu'horas hei -d'ir ò postigo? 
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6. Tu bais de as onze p'r'às doze, quando meu pai estê dormido.  

7. 'Inda as onze não eram dadas, Gerineldo ò teu postigo. 

8. - Ó quem bat'à minha porta, quem é ess'atrevido?  

9. - Sou Gerinaldo, senhora, qu'eu benho ó pormetido. 

10. Deitaram-s'ambos na cama, colhe mulher e marido. [...]  

11. O rei sonhou um sono que bem certo l'há saído: 

12. ou que lhes bou muito a infanta (?) ò lhe roubei meu castigo.  

13. - Acorda, ó Gerineldo, que meu pai nos há sentido. 

14. Se meu pai te perguntare, não negues o acontecido.  

15. Meteu-l'a espada no meio p'ra que le serba de castigo. 

16. - Eu se mato a Gerineldo, criei-os de pequenino; 

17. se mato a dona infanta, tenho o reinado perdido. 

18. Meteu-l'a espada no meio para que le serva de castigo.  

19. Levantou-se Gerineldo, [mui triste, mui espavorido.]  

20. - Donde bens, ó Gerineldo, que bens tão descolorido? 

21. - Benho de dar água aos cavalos qu'inda não tinhem bobido. 

22. - Não me mintas, Gerineldo, que tu nunca me tens mentido.  

23. - Benho d'enrolar uma rosa qu'estaba no jardim do res'quido. 

24. - A rosa que tu fostes regare, já eu ta tinha no sentido; [...]  

25. recebe-a tu por esposa e ela a ti por seu marido. 

 
7b G. bat'ò p. — 8b ó q. — 10b como m. — 12b+ Voz recita: Meteu-le a espada no 

meio. — 19b Suprido em vista de VRP 259, 260, 263; outras alternativas: TM 632, 642, 

670. — 25 Recitado por outra voz. 

 

 

 G/202 Armistead/Fontes (1998) 109 e 311  

 

N/NOTA: A p. 311 é a notação musical, que omitimos. 

 

Versão da Granja, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Cantada por Delfina Esteves, de 85 anos de idade. Recolhida por C.S., no dia 23 de 

Junho de 1980. 

 

1. - Gerineldo, ó Gerineldo, o pajem do rei mais querido; 

2. queres vir, ai Gerineldo, dormir a noite contigo?  

3. - Eu por sou seu criado, bocê está a bilrar comigo. 

4. - Não estou não, ó Gerineldo, que é ao certo qu'eu lhe digo; 

5. e vai as onze para as doze em o rei estando dormido. 

6. Ó pelo meio da noite à sua porta batia. 

7. - Quem bate à minha porta, quem me rond'à meu postigo? 

8. Se é Gerineldo que entri, s'é outro, que não seja atrebido.  

9. Estando o rei a sonhaba um sonho, que bem certo le saía: 

10. ò que le roubavam o castelo ò que le dormiam co'a filha.  

11. - Levanta-t', ó Gerineldo, que bem tens dormido; 

12. vai dizer ò meu pai que quero casar contigo. 

13. [- Donde vens, ó Gerineldo],  tão branco e tão descorido? 

14. Venho de caçar a rola da outra banda do rio. 

15. - E a rola que tu caçaste, já eu ta tinha pormetido;  
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16. ó toma-a tu por mulhere e ela a ti por marido. 

 

2b Leia-se comigo. — 7b de noite, sem ser de dia? — 9a Leia-se a sonhar. 

 

 

 G/203 Armistead/Fontes (1998) 110 

 

Versão de Uva , c. de Vimioso, d. de Bragança. 

 

Recitada por Américo dos Anjos Pais Meirinho, de 40 anos de idade. Recolhida por 

C.S., no dia 24 de Junho de 1980. 

 

1. - Gerineldo, Gerineldo, criado do rei mais qu'rido; 

2. bem podias, Gerineldo, à noite dormir comigo. 

3. - Se não fosse seu criado, não mengaria comigo. 

4. - Não mingo, Gerineldo, que eu bem ao sério to digo. 

5. - Se me dizes isso ao sério, diga as horas que hei-de bire. 

6. - Das onze p'r'à meia-noite, quando o meu pai está a dormire. 

7. Ainda não eram as onze, Gerineldo a saire,  

8. com os sapatos na mão, p'ra ninguém o sentire. 

9. - Quem bat'à minha porta, quem arromba o meu postigo? 

10. - É Gerineldo, senhora, eu não falto ao prometido.  

11. A menina deu-lhe a mão, ajudou-o a subire; 

12. foram os dois para o quarto dond'ela estava a dormire.  

13. Mas o pai dela teb'um sonho que bem certo lhe saía: 

14. tinh'ò palácio roubado, dormiam com sua filha. 

15. Foi a dar bolta ò palácio, não encontrou nada bolido; 

16. foi à cama da menina, Gerineldo lá metido.  

17. - Escuta, ó Gerineldo, escuta, que eu bem to digo; 

18. a ispada de meu pai, no meio dos dois metido.  

19. - Donde bens, ó Gerineldo, que bens tão adormecido? 

20. - Fui dar de beber aos cabalos que ainda não tinham bebido. 

21. - Não me mintas, Gerineldo, que nunca me tens mentido.  

22. Fos t ' a  caça r  uma ro l a  que  a inda  es t ab a  no  n inho .   

23. Estima-a como mulhere e ela a ti como marido. 

 

 

 G/204 Armistead/Fontes (1998) 110-111 

 

Versão da Granja, c. de Miranda do Douro, d. de Bragança. 

 

Recitada por Joaquim Esteves, de 73 anos de idade. Recolhida por C.S., no dia 25 de 

Junho de 1980. 

 

1. - Gerineldo, Gerineldo, pajem d'el-rei mais querido; 

2. queres tu, ó Gerineldo, a noute dormir comigo? 

3. - Isso não, menina infanta, 'tás a diverti comigo. 

4. - Isso não, Gerineldo, qu'eu bem ao sério te lo digo. 

5. - Antão di-me, menina infanta, a qu'horas eu hei-d'ir ao postigo?  

6. - Das onze p'r 'às doze, quando meu pai estê a dormire.  
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7.  ' Inda as  onze  não  eram dadas ,  Gerineldo  bat ’ó post igo.  

8. -  Quem bat'à minha porta, quem é esse atrebido? 

9. - Sou Gerineldo, senhora, que benho ao pormetido. 

10. Deitaram-s'ambos na cama como mulher e marido. 

11. El-rei sonhou um sonho, um sonho que bem certo l'há saído:  

12. ou dormiam com a infanta ou le roubabam o castilho. 

13. - Se mato a Gerineldo, criei-o desde pequenino; 

14. se mato a menina infanta, tenho o reinado perdido. 

15. Meteu-le a espada no meio, que le sirva de castigo. 

16. - Acorda, ó Gerineldo, que meu pai já nos há sentido. 

17. Se meu pai te prèguntar, não negues o acontecido. 

18. O seu  pai  encont rou o  Ger ineldo  ' inda  o so l  não  era  nascido.  

19. - Donde vens, ó Gerineldo, que vens tão descolorido? 

20. - Foi de dar água aos cabalos, qu'inda não tinham bebido.  

21. - Não me mintas, Gerineldo, que nunca me tens mentido. 

22. - Benho de regar uma rosa qu'estava no jardim do estio.  

23. - A rosa que tu foste regare, já eu ta tinha no sentido; 

24. agora recebe-a por tua esposa, e tu recebe-a por seu marido. 

 
5a Deitaram-s'ambos. — 18a Encontrou a G. — 24b e eu recebo-a. 

 

 

 G/205 Alves Ferreira (1999) 125-126  

 

Versão de de Vilarandelo, c. de Valpaços, d. de Vila Real e Alfarela, c. de Vila Pouca 

[de Aguiar), d. de Vila Real. 

 

O GERINALDO 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, pajem de El-Rei mais querido, 

2. Queres tu, ó Gerinaldo, passar a noite comigo? 

3. - A que horas, D. Infanta, posso estar junto ao postigo? 

4. - Vem das nove para as dez, que o meu pai já está dormindo. 

5. ‘Inda não eram as oito, já ele estava ao postigo.  

6. El-Rei, que estava acordado, ouviu um leve ruído;  

7. Foi-se direito à cama, onde eles estavam dormindo.  

8. Achou-os de braça a braça, como mulher e marido,  

9. E ficou-se pensativo, considerando consigo: 

10. - Se matar o Gerinaldo, criei-o de pequenino...  

11. E se matar a Infanta, fica meu reino perdido...  

12. Meto-lhe a espada entre os dois, que lhes sirva de castigo.  

13. A Infanta, ao acordar, ficou sem pinta de sangue: 

14. - Acorda, lá, Gerinaldo, que meu pai o há sabido.  

15. Levantou-se, espalvorido, foi prà corte, em desatino,  

16. Onde El-Rei lhe perguntou, de todo enfurecido: 

17. - Donde vens, ó Gerinaldo? Donde vens espalvorido? 

18. - Venho de caçar as rolas, da outra banda do rio. 

19. - A rola que tu caçaste estava na cama dormindo.  

20. Ou hás-de casar com ela ou te hei-de tirar a vida. 

21. Quando ele tal ouviu, ficou cheio de alegria;  
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22. Casou-se com D. Infanta, era isso o que queria. 

 
Segundo Garrett é de origem francesa e fala de Eginard que se apaixou pela filha de Carlos 

Magno de quem era secretário. 

 

 

 

 G/206 Alves Ferreira (1999) 126-128  

 

Versão de Selores, c. de Carrazeda de Ansiães, d. de Bragança. 

 

1. - Gerinaldo, Gerinaldo, criado do rei, mais querido,  

2. bem podias, Gerinaldo, passar a noite comigo. 

3. - Se a menina fala a sério, virei logo ter consigo. 

4. - Vem entre as dez e as onze, que o papá já está dormindo.  

5. Ainda não eram dez horas, já ele ia, prevenido, 

6. de sapatinhos na mão, para não fazer ruído. 

7. - Quem bateu à minha porta? Quem se encosta ao meu postigo? 

8. - É Gerinaldo, menina, que não falta ao prometido.  

9. Deitaram-se os dois na cama como senhora e marido. 

10. Mas o rei tivera um sonho que bem certo lhe saía: 

11. Alguém roubava o palácio com a filha dormia. 

12. De manhãzinha, foi ver, não viu nada remexido. 

13. Mas viu, no quarto da filha, Gerinaldo lá metido: 

14. -Aqui fica o meu alfanje, entre vós ambos metido, 

15. O primeiro que acordar terá que ficar ferido. 

16. - Levanta-te, Gerinaldo, ai de mim que estou perdida,  

17. a espada de meu pai entre nós está metida. 

18. Pega lá esta carrinha escrita por minha mão, 

19. vai levá-la a meu pai que nos dê o seu perdão. 

20. - Eu sozinho lá não vou, venha a menina comigo. 

21. - Anda lá, ó Gerinaldo, anda lá, que eu vou contigo. 

22. - Donde vens, ó Gerinaldo, com ar tão comprometido? 

23. - Fui dar de beber aos cavalos que ainda não tinham bebido. 

24. - Não me mintas, Gerinaldo, que tu nunca me mentiste;  

25. vens de caçar uma rola, foi com ela que dormiste.  

26. A rola que tu caçaste foi criada c'o meu trigo,  

27. estima-a como mulher e ela a ti como marido. 

 
Cfr. "A Canção Popular Portuguesa", de Fernando Lopes Graça 

 

 

 G/207 Eira (1999) 63-64  

 

Versão de Chaves, d. de Vila Real. 

 

1. - Girinaldo, ó Girinaldo, pagem del-rei mais querido,  

2. Queres tu, ó Girinaldo, à noite ir dormir comigo?  

3. - Eu... como vosso criado...  Senhora, zombais comigo... 

4. - Não mango, não, Girinaldo, que eu bem deveras to digo. 

5. - Diga-me, ó minha Senhora,  a que horas hei-de ir ao postigo. 
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6. - Das nove p'ras dez horas, enquanto el-rei `stá dormindo. 

7. Inda num eram as nove, Girinaldo ‘stava ao postigo. 

8. - Oh! quem bate à minha porta,  oh! quem bate ao meu postigo? 

9. - Girinaldo, minha Senhora,  que vinha ao pormetido. 

10. - Se ti és o Girinaldo, anda práqui comigo. 

11. El-rei tivera um sonho que bem certo lhe saiu: 

12. Que dormiam co'a infanta ou tinha o reino perdido.  

13. Levantou-se el-rei da cama, mal calçado, mal vestido. 

14. Pegou em seu 'spadim d'ouro, e foi rondar o partido.  

15. Incontrou braço com braço, como mulher e marido.  

16. - Para matar a infanta, fica o reino perdido;  

17. Para matar Girinaldo, criei-o de pequenino...  

18. Pegou no seu `spadim d'ouro, e entre os dois o deixou metido, 

19. Para que ao acordarem lhes servisse de castigo. 

20. - Acorda, acorda, Girinaldo, do sono que estás dormindo,  

21. Que o ‘spadim de meu pai, entre nós ‘stava metido. 

22. Que me hades matar com ele, ou me hades levar contigo. 

23. - Nem te hei-de matar com ele, nem te hei-de levar comigo.  

24. - Donde vens, ó Girinaldo, que vens tão espalvorido? 

25. - Venho de caçar ira rola das bandas d’além do rio. 

26. - A rola que tu caçaste, Girinaldo, eu to digo:  

27. Qu'ou hades casar com ela, ou morrer a ferro frio. 

28. - Mais quero casar com ela, qu'a morrer a ferro frio. 

 

 

 

 

Versão Brasileira de Gerinaldo 

 

GRPP 364 (pp. 419-422) 

REGINALDO (polias.) 

 

Era um rei um rei que tinha uma filha. Mas ele era muito rico e só queria casamento 

igual para a filha. Onde tinha um príncipe que era menos rico e era apaixonado por 

ela. 

- Meu Deus, como vai ser pra eu me aproximar de D. Infância? Porque D. Infância é 

uma princesa tão rica e o pai dela muito orgulhoso, não há possibilidade. O príncipe 

pensou: - E eu que vou procurar um emprego no reinado dele? 

Se vestiu numa pessoa humilde e foi a ele procurar emprego.  

Ele disse: 

- Nós estamos com a casa completa. A única vaga que eu tenho aqui é de jardineiro. 

Você aceita? 

- Ele disse: - Aceito. 

Ele queria ficar perto dela. Aceitou a vaga de jardineiro. Quando é um dia ele estava 

regando o jardim, ela contemplando, contemplando. Quando foi um dia, ela não 

resistindo mais, chegou na janela e cantou: 
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Reginaldo, Reginaldo,  

Vassalo do rei querido.  

Quem me dera, Reginaldo  

Passar uma noite contigo. 

 

Ele fez que não viu, não sabe?, continuou regando as plantas. Ela insistiu: 

 

Reginaldo, Reginaldo, 

Vassalo do rei querido. 

bis{Quem me dera, Reginaldo 

bis{Passar uma noite contigo. 

 

Ele aí olhou para cima e respondeu:  

 

Não zombe de mim, senhora 

Que eu sou o vosso cativo. 

 

Ela respondeu: 

 

bis {Não zombo de Reginaldo  

bis { É de veras o que eu digo. 

 

Ele aí respondeu: 

 

bis {Que horas quereis, senhora, 

bis { Que venha a vosso pedido. 

 

Ela respondeu: 

 

bis{De dez para as onze horas  

bis{Quando o rei estiver dormido. 

 

Aí ele foi, acabou de fazer o trabalho dele. Foi para o seu quartinho onde morava, 

ficou lá e quando foi mais ou menos na hora marcada, ela veio pra janela, ficou 

debruçada na janela. Ele passou naquele cavalo pra baixo, pra cima, pra baixo, pra 

cima. Ela aí cantou da janela:  

 

bis{Que cavaleiro é aquele 

bis{Que passa e não me salva. 

 

Ele respondeu: 
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bis{Sou eu o Reginaldo 

bis{Que venho ao vosso mandado. 

 

Ela respondeu: 

 

Vieste tarde nem cedo 

Chegaste a boa hora 
 
bis{Meu pai já está dormindo 

bis{E a minha mãe se deita agora. 

 

Demorou um pouquinho, conversaram e saíram. Foram para o quarto dela e 

passaram a noite os dois lá no quarto. Quando foi de manhã, que o rei acordou, viu o 

jardim sem jardineiro, sem nada. Aí procurou pelo jardim, não achou e foi no quarto 

de Reginaldo, não achou Reginaldo. Aí foi chegando a mulher. 

Disse pra mulher: 

 

Fui no quarto de Reginaldo 

Não encontrei ele aí 

bis{Reginaldo é morto 

bis{Ou a Infância é fugida. 

 

Depois ele procurou, procurou e foi no quarto de D. Infância.  Quando chegou no 

quarto de D. Infância encontrou os dois deitados, abraçadinhos, dormindo. Ele aí 

olhou, puxou a espada e botou entre eles dois e cantou: 

 

No quarto de D. Infância 

 Encontrei os dois deitados  

bis{Todos os dois abraçadinhos 

bis{Como fossem dois casados.  

Puxei pela minha espada 

Botei entre eles dois 

bis{Pra quando eles acordarem  

bis{Darem por pressentidos 

 

Aí quando ela estava no melhor naquele sono que acorda que vê a espada do pai 

entre os dois, ela chorando, chorando, balançou ele: 

 

Acorda, Reginaldo 

Que nós estamos perdidos  

bis{Espada de rei meu pai 
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bis{Entre nós está metida. 

 

Ele aí levantou e disse a ela:  

 

Cala a boca D. Infância 

Deixa de tanto chorar 

bis{Que dentro desse palácio  

bis{Tenho que ser príncipe real 

 

Quando amanheceu o dia, o rei muito furioso, mandou chamar os consilheiros para 

julgar, pra ver quem ele era, porque se ele fosse um pobre, ele ia mandar conservar, 

fazer, acontecer. Quando as consilheiros chegaram, que conheciam Reginaldo, aí ele 

cantou: 

 

Mandei chamar os consilheiros 

Para consilhiar 

Os consilheiros me disse  

Que podiam se casar 

Que Reginaldo também era  

De uma família real. 

 

Aí casaram os dois, fizeram muitas bodas e muitas festas e até hoje estamos comendo. 

Entrou por uma porta, saiu por outra... 

 

Informadora: Esmeralda Zuanny. 

Localidade: Bairro da Liberdade, Salvador, Bahia (Brasil).  

Ano de recolha: 1985. 

Colectores: Manuel Viegas Guerreiro/Doralicia Alcoforado. 
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