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PREFÁCIO 

Pe. Gonçalo Castro Fonseca, SJ 

 

 

Só é preciso saber ver 

Bem para lá do meu olhar 

 

Quando cantamos num BDS ou em qualquer outro momento 

“Meu Deus de Beleza” – já é um clássico – surge no nosso espírito um 

enorme desafio, o de “saber ver bem para lá do olhar”! É uma das 

grandes aprendizagens dos campos e da vida do CAMTIL, ver para lá 

do olhar! É neste para lá que compreendemos a grandeza e a 

profundidades dos pilares do CAMTIL: Deus, Natureza, Amizade, 

Serviço! 

É preciso também saber escutar bem para lá do que ouvimos. 

Cada cântico, cada música que aqui se apresenta nesta nova edição 

da Camtilena tem uma história ou trazem memórias. É certo que não 

sabemos todas, mas, de algum modo, sempre que cantamos nós 

entramos nessas histórias. Quantas histórias e memorias existem nestas 

letras e nestes acordes? Desde “´É tempo de aprender a ser” até ao 

“Tomai Senhor” não é difícil imaginar inúmeros sorrisos e lágrimas que 

foram dando entoações especiais às melodias. Não é difícil imaginar o 

mundo de possibilidades que se foi abrindo em cada olhar sonhador 

que também cantava.  

            Ver ou escutar para lá é fazer memória de passados mas é 

sobretudo abrir o futuro através de uma porta para um horizonte de 

totalidade  e ser transportado por Deus, de beleza, para lá. Este é o 

desafio que o CAMTIL, e sobretudo aqueles que compuseram esta 

edição da Camtilena, nos propõe. No fundo este também é o desafio 

da fé! 

 

 

Gonçalo Castro Fonseca, sj 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

  



A MITRALHADA GAMOU-ME A GAROTA  

Camaleões I 2009 (Kika Cardoso / “THE KKK TOOK MY BABY 

AWAY”) 

 

 

 

       Sol 

Ela foi-se embora no feriado 

  Mim 

Disse que ia para o Carregado 

          Dó 

Mas nunca chegou 

    

Mas nunca chegou 

          Ré 

Mas nunca chegou 

(2X) 

 

     Sol 

A mitralhada gamou-me a garota, 

       Dó 

gamou-me a garota 

       Ré 

deixou-me a alma rota (2x) 

  

Sol Sol Sol Sol Sol   Ei! 

Sol Sol Sol Sol Sol   Ei! 

Sol Sol Sol Sol Sol   Ei! 
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ACORDA O SOL 

Melgas II 2001 

 

 

Sim  Lá  Sol  Ré* 

 

Sim                            Lá        Sol                            Ré* 

Se o teu passo é forte, deixa-o bem marcado 

Sim                          Lá      Sol                        Ré* 

Diz ao mundo inteiro que estás acordado 

      Sim                       Lá         Sol                    Ré* 

Dá corda às tuas botas até gastar a sola 

      Sim                  Lá           Sol                       Ré* 

Se vives neste mundo dá-lhe a volta toda 

 

 

         Ré7                       Sol 

Acorda o sol 

     Solm                            Ré                   Mim 

Afinal, não queres viver às escondidas 

               Sol                            Solm                  Lám 

Já são horas, ganha ao tempo desta vez 

 

 

Se andas à procura do teu passo certo 

Nem vais perceber que eu estou aqui tão perto 

Quando estás parado e te falta o tempo 

Dás por ti às voltas num dia cinzento 

 

Acorda o sol 

Afinal, não queres viver às escondidas 

Já são horas, ganha ao tempo desta vez 

Acorda o sol 

Afinal, não queres viver às escondidas 

                 Sol                            Solm                 Ré* 

Já são horas, ganha ao tempo desta vez 

 

 

Ré* = 554030 
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                                 ANDREIA 

Magalas do Mato 

 

 

Mi                                         

   Há uma miúda lá na escola 

Mi* 

   Que só bebe Coca-cola 

              Lá                                         Mi 

   E eu sei, que ela gosta de mim 

 

   Vou para casa a pensar nela 

   Ponho-me logo à janela 

   E não sei o que me deixa assim 

 

 Fá#       Lá                                Mi 

    Tu olha para mim Andreia       uuhuuu 

 Fá#                   Lá                       Mi  

    De sereia passaste a baleia     uuhuuu 

 Fá#                 Lá                       Mi 

    Fui apanhado na tua teia        uuhuuu 

 Fá#                        

    Não sei qual foi a ideia 

                Lá 

    Andreia! 

 

 

Porque tu és tão  

Mi                        

Feia que dói, mas quero ser o teu boy 

     Fá# 

És feia que dói, mas quero ser o teu boy  

     Lá                                                                                      20x 

És feia que dói, mas quero ser o teu boy  

     Mi 

És feia que dói, mas quero ser o teu boy  

 

 
 

 

 

 

 

Mi* = 021100 
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ANIMADOR DE EQUIPA  

                               Melgas II (Maria Lopes e Sara Patrício) 
 

 

 

 

 

                  Lá 

Tem conversas com humor 

 

Sempre feitas com amor 

                                       Mi 

É o animador de equipa 

 

                        Mi7 

Se estás na roda chateado 

 

Vem passar um bom bocado 

                                               Lá 

Com o animador de equipa 

 

Lava a loiça ao calor 

Pente-fino com rigor 

É o animador de equipa 

 

 

Se não sabes o que fazer 

Com ele tu tens de ir ter 

           Mi 

É o animador... 

           Lá 

De equipa! 
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ARCO-ÍRIS 

 

 

 

   Mi                           Si7                             Lá 

Azul, sonho das ondas, força do mar 

                                   Mi                                  Si7                                     Lá 

Da paz que nós temos e que vamos dar 

 

 

                                                   Sol#                      Dó#m  

Arco-íris da vida 

            Lá        Mi                Si7 

Arco-íris pintado por nós 

                                                   Sol#                         Dó#m 

Paisagens da vida 

       Lá                  Fá#                  Si7 

Paisagens cantadas por nós 

 

 

Verde, cor da esperança, da liberdade 

Cor da Natureza e da verdade 

 

 

Sol, amarelo vivo, seara dourada 

Na areia das praias nossa caminhada 

 

  

Fogo da vida que o vento ateou 

Vermelho de sangue que nos provocou 

 

 

Nascido da terra, castanho de pó 

Trabalho contigo, não canto só 
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CAMTILFEST  

                                
 

 

      Ré                      Sol                     Ré 

Eu 20 ver, eu 20 festejar, Camtil 

       Ré                                   Sol                         Ré 

Eu vim cantar e dar-te parabéns, Camtil 

     Sol                 Ré 

És Deus e amizade 

        Sol               Lá 

Natureza e serviço 

Sol 

CAMTILFEST..... 

              Lá 

Vamos a isso! 

 

 

Lá                    Ré                 Sol 

Eu sou mosquito, já sei usar a 

    Lá 

latrina 

           Sol          Ré 

Vim dizer obrigado, p‟lo que o 

Sol 

Camtil 

         Lá 

Me tem ensinado. 

 

Eu sou aranhiço, já sei todos os 

aplausos 

Vim dizer obrigado, p‟lo que o 

Camtil 

Me tem ensinado. 

 

      Eu 20 ver, eu 20 festejar, (…) 

 

Eu cá sou melga e já sei tocar 

viola 

Vim dizer obrigado, p‟lo que o 

Camtil 

Me tem ensinado. 

 

Eu sou tremelga, animo a roda 

sozinho 

Vim dizer obrigado, p‟lo que o 

Camtil 

Me tem ensinado. 

 

     Eu 20 ver, eu 20 festejar, (…) 

 

Eu sou camaleão, dispenso os 

animadores 

Vim dizer obrigado, p‟lo que o 

Camtil 

Me tem ensinado. 

 

Eu sou veterano, animador ou 

já nem isso 

Vim dizer obrigado, p‟lo que o 

Camtil 

Me tem ensinado. 

 

     Eu 20 ver, eu 20 festejar(…) 
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              CAVALINHO DE VIDRO 

Melgas 91 - Caldelas 

 

 

                    Mi 

Era um cavalo de vidro 

                 Lá 

Que se quis virar 

                 Mi 

E com o rabo de cavalo 

            Si7 

Ele enxotou a mosca 

                   Mi 

Mas ela não queria 

              Lá 

E por isso fugia 

                 Mi                       Si7 

E deu a volta ao cavalinho de vidro 

 

 

E as estrelas fugiam 

Quando o papão viam 

E o gato das botas 

Andou à porrada 

Com o Robin Hood 

Que se achava “good” 

E deu a volta ao cavalinho de vidro 

 

 

E um dia o Cascão 

Caiu em tentação 

E foi com a Inês 

Nadar para o Gerês 

E pelo caminho 

Passaram p´lo moinho 

E deu a volta ao cavalinho de vidro 

 

 

Lá lá lá lá lá lá... 
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CÚPIDO  

                               São Tomé 92 (“OL´55”) 
 

 
       Sol 

Cúpido certeiro, 
             Sim 

Se eu fosse o primeiro 
     Dó    Ré             Sol 

A tê-la só p´ra mim 
 
Eu dava-me inteiro, 
       Sim 

Ser seu companheiro, 
      Dó                            Ré 

Poder abraçá-la assim 
  

                    Sol       Sim        Dó  Ré 

Nem que fosse um só dia 
                Sol            Sim       Dó  Ré 

Dava a vida por esse dia 
            Sol                  Sim        Dó  Sim  Lám 

Tinha tudo o que eu queria 
           Ré                      Sol  Sim  Lám 

Para tê-la só p´ra mim 
           Ré                      Sol  Sim  Lám 

Para tê-la só p´ra mim 
                Ré                            Mim Sol      Dó 

P´ra poder dançar com ela no terreiro 
Ré 

Cúpido certeiro 
 
Meu bravo guerreiro, 
Navega ligeiro, 
Volta para mim 
Teu braço estreito, 
Teu porte direito, 
Teu cheiro a jasmim 
 

Nem que fosse um só dia 
Dava a vida por esse dia 
Tinha tudo o que eu queria 
Para ter-te só p´ra mim 
Para ter-te só p´ra mim 
Quero o tempo que perdi já és meu 
O cúpido venceu 
 
 

 

 

  
      8 



DIRECTOR 

Melgas II – Ponte-de-Sôr (Maria Lopes e Sara Patricio) 

 

                                  Mi 

Melgas:  Onde é que está o director? 

 Querem conhecer? 

                      Lá 

 Ele é grande e destemido  

                                                             Mi 

Director: Devem-me estar a ver 

      Mi 

 Estou aqui atento a tudo 

 E gosto de reinar 

      Lá 

 E todo o campo vai tremer 

                                                                 Mi 

 Quando me ouvir apitar 

 

                      Lá                                                             Si7 

Melgas:  Este campo vai ser um grande furor 

                                                 Lá                      Si7                              Mi 

 Quando for grande quero ser como o director 

 

 

                             Lá 

Todos p‟rá esquerda 

                           Si7 

Todos p‟rá direita 

 

Olhem pr‟onde olharem 

                             Mi 

Ele está à espreita 

 

Lá                                                   Si7 

Todos os melgas se vão curvar 

                       Lá                 Si7                     Mi 

Quando o nosso director for a passar 

 

Todos os melgas se vão curvar 

Quando o nosso director... 

For a passar 
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É TEMPO 

 

 

                                             Ré                    Fá#m 

É tempo de parar 

    Sol             Lá                     Ré 
De olhar à nossa volta 

                 Fá#m 

É tempo de escutar 

    Sol                      Lá 

Qualquer nota solta 

    Sol                    Lá 

É tempo de agir   

    Sol                  Lá                            Ré   Fá#m 

O novo sonho está p´ra vir 

    Sol                  Lá                              Ré 

O novo sonho está p´ra vir 

 

 

Agora a escolha é outra 

Toda a atenção é pouca 

Já não podemos errar 

Ninguém nos fará parar 

É tempo de servir 

Deixar o resto e partir 

 

É tempo de avançar 

Do dar ao comunicar 

Agora é procurar 

Alguém com quem partilhar 

Partilhar alegria 

Dar nova luz ao dia-a-dia 

 

É tempo de amar 

Nova vida já sorri 

É tempo de parar 

                                             Sol                  Lá                Sol  Lá 

De escutar e de olhar 

                                             Sol                   Lá                Ré 

Parar, escutar e olhar 
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É TEMPO DE APRENDER A SER 

Tremelgas 96 – Aderneira (Ana Castelo) 

 

    Sol 

Acorda, 

Ré 

Sê guitarra: 

Dó                             Ré                  Sol 

Faz da tua música a palavra 

Mim                          Lám   Ré 

Que falta ouvir. 

Dó                    Ré                    Sol        Mim 

É tempo de aprender a ser guitarra, 

    Dó                         Ré                  Sol   Ré 

É tempo de cantar e de sorrir. 
 

Acorda, 

Sê lanterna: 

Leva a tua luz a cada canto 

De escuridão. 

É tempo de aprender a ser lanterna, 

De ter o sol e a lua em cada mão. 
 
Acorda, 

Sê a bóia 

Que mantêm à tona quem se perde 

Na tempestade 

É tempo de aprender a ser a bóia, 

É tempo de lutar, de ter vontade. 
 

Acorda, 

Sê a trompa 

Que anuncia o dia que desperta. 

Fica atento! 

É tempo de aprender a ser a trompa 

Que nos chama a viver cada momento. 
 

Acorda, 

Sê Camtil: 

Mata a sede de mudança e sonho 

A quem quiser. 

É tempo de aprender a ser Camtil, 

É tempo de viver, haja o que houver! 

É TEMPO DE VIVER, HAJA O QUE HOUVER! 
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EMÍLIA 

Magalas do Mato 

 

 

Dó                                                       Sol 

 Conheci-te no Camtil e o meu coração ficou a mil 

           Fá    Dó 

Por ti, Emília 

 

Nem acabei a minha sopa, a minha alma ficou louca 

Por ti, Emília 

 

Dó 

Parapapapapa 

Sol 

Parapapapa 

    Fá          Dó 

Emília, Emília 

 

És melhor que a mamã, os teus beijos sabem a maçã 

Ah?? Porque é que não me ouviste? 

 

Por ti vou repetir, posso até fugir 

Para Índia, ou será para a China? 

 

Parapapapapa 

Parapapapa 

Emília, Emília 
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EPIDEMIA DO SE 

Nuno Tovar de Lemos 

 

     Fá#m                        Si7                                        Sol#m                       Dó#m 

Havia num reino distante uma montanha cercada de fantasia 

     Fá#m                       Si7                   Sol#m                                   Dó#m 

Havia um castelo encantado e três pores-de-sol cada dia 

         Fá#m                                     Si7                                      Sol#m                                   Dó#7 

Mas todo esse reino estava contaminado de uma rara espécie de epidemia 

               Fá#m                                   Si7                                Mi      Mi7 

Pois do jardineiro ao bobo do rei toda a gente dizia: 

 

                            Lá 

Epidemia do se 

                Si7                       Sol#m                      Dó#m 

Fui atacado por uma abominável paralisia 

                          Fá#m 

Se eu fosse herói ou doutor... 

                          Si7 

Se o mundo fosse melhor... 

                    Mi                           Mi7 

Se agora me saísse a lotaria... 

                           Lá 

Epidemia do se 

                       Si7                        Sol#m                     Dó#m 

Estou contagiado por uma clara sintomatologia 

                Fá#m 

Se não fizesse calor... 

                   Si7 

Se me tratassem melhor... 

                   Mi                               Mi7 

E se não fosse essa tua mania!... 

                           Lá                         Si7 

Epidemia do se... se... se ... se 

                           Mi    Dó#7 

Epidemia do se 

 

No fundo do bosque, há uma clareira traçada em firme esquadria 

Corria a traço e ponto uma fronteira em tinta que a China vendia 

E havia no meio desta dita fronteira uma porta quase de fantasia 

E um letreiro todo em dourado e azul onde um guarda escrevia: 

 

Epidemia do se(...) 
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FAZ FORÇA 

CIFA 2007 (A. Lacerda, A. Lima, G. Archer, J. Ameal, J. 

Figueiredo, J. Freitas) 

 

 

    Mi                               Fá# 

Estico uma mão, colho uma laranja  

     Sol#m                         Mi 

Fazer cocó assim nunca foi tão canja 

             Mi                                          Fá# 

Sentado no meu trono contemplo o horizonte 

    Sol#m                               Mi 

Sou o rei do mundo, sou o rei do monte 

  

  Mi               Fá#           Sol#m         Mi 

 Faz força faz força faz força faz! (bis) 

 

Concentro-me em obrar, é o meu dever 

Estou quase a acabar, foi um prazer 

Despeço-me de ti minha querida porcelana 

Digo boa noite e hasta la mañana 

 

  Faz força faz força faz força faz! (bis) 

 

 

Então adeus tem cuidado boa sorte 

Espero que o próximo não seja assim tão forte 

Senti-te quentinho, a deslizar 

Tive que fazer força para conseguir acabar 

Sinto-me livre, sinto-me em paz 

"Então folha de papel duplo satisfaz? 

Satisfaz pois, com toda a suavidade 

Agora posso lá ir sempre que tiver vontade 

 

  Faz força faz força faz força faz! (bis)  
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FOSSA 

Aranhiços I 2010 

 

 

 

 

                      Sol       Dó      Sol        Ré7 

Fossa, fossa, fossa, fossa 

                     Sol       Dó 

Fossa, fossa,  

                          Sol        Ré7              Sol 

É  vossa, é nossa, é a fossa! 

 

            Sol    Dó 

Na fossa, não se lava a lóça 

            Sol               Ré7 

Da fossa, ninguém faz troça 

         Sol        Dó 

A fossa não é uma poça 

          Sol       Ré7              Sol 

É  vossa, é nossa, é a fossa! 

 

Fossa, fossa (…) 
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GOTA  

Gambozinos III 2004 Arcos de Valdevez (Manel Matos) 
 

  

 

 Dó   Ré   Mim (bis) 

 

           Dó Ré Mim     

Gota gota, caíste no lavatório 

           Dó Ré Mim 
Gota gota, apagaste a chama no velório 

           Dó Ré Mim 

Gota gota, diz-me qual o teu horário 

           Dó Ré Mim 
Gota gota, pra irmos ao oceanário 

 

Dó      Ré 

Gota 

Mim 

cai cai, chove chove 

         Lá 

cai cai, chove chove (bis) 

 

Dó   Ré   Mim (bis) 

 

           Dó Ré Mim 

Gota gota, caíste no gambozino 

           Dó Ré Mim 
Gota gota, até lhe moeres o tino 

           Dó Ré Mim 

Gota gota, tu não me venhas com lérias 

           Dó Ré Mim 
Gota gota, “alagastes” o campo de férias 

 

Dó       Ré  

Gota 

Mim 

cai cai, chove chove 

 

 

 

 

               Dó                Ré                     Mim                  Lá 

gota gota gota gota gota gota gota gota gota 

             Dó                Ré                     Mim                  Lá 

plim plim plim plim plim plim plim plim plim 

             Dó                Ré                     Mim                  Lá 
shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

             Dó                Ré                     Mim                  Lá 

brooooooaaaaaaaaaaaauuuuuooooom! 

 

Dó       Ré  

Gota 

Mim 

cai cai, chove chove 

 Lá 

cai cai, chove chove (bis) 
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GRANDA CROMO 

João Biancard 

 
Rém   Sol   Sib   Dó   Rém   Dó   Rém 

 

Rém                        Sol 

Granda cromo és uma granda 

cromo 

        Dó                           Lám 

Deitaste tudo a perder 

                                               Rém 

Desenrolaste o teu colchão 

                            Sol 

Mergulhaste na tua ilusão 

Dó  Lám 

Acorda! Acorda! 

Rém 

Volta pa trás 

Sol 

Relembra o salta puto 

Dó 

Tu sabes que ele só corre 

     Lám                        Rém Dó Rém 

À frente do teu chuto 

Rém                              Sol 

Quando acordas de manhã 

Dó                              Lám 

É sempre a mesma canção 

Rém                                          Sol 

Tu dizes que há sempre um 

problema 

                   Dó 

Uma pergunta maior 

Lám                                     Rém    Sol 

Ah! Será que dia não vais 

inventar outro esquema 

                           Dó 

É que eu tou farto do teu 

acordar 

    Lám 

Só quero pôr-te a cantar 

Rém        Sol                   Dó 

Vem também… oh não eu não 

 

 

             Sib                          Dó 

E eu bem sei como é difícil suportar 

Sib                            Dó 

Ter esta gente sempre a cantar 

            Rém  Dó  Rém 

É demais 

   Sib                                           Dó 

Eu vou mas é deixar de usar o meu colchão 

Sib                                  Dó 

Ficar deitado não é solução 

Rém  Dó  Rém 

Não! 
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LATRINA BLUES  

Tremelgas II 2006 
 

 

 

     Mi       Si7     Mi         Si7 

Estou aqui sozinho 

               Mi         Lá      Si7 

Só há moscas a voar 

Mi       Mi7         Lá         Lám 

Isto aqui cheira tão mal 

            Mi      Si7    Mi 

Eu estou a latrinar 

 

Estou com tanta vontade 

De arrear o calhau 

Mas isto aqui está complicado 

O jantar foi bacalhau 

 

Lá                               Lám 

Latrinar é o que está a dar 

          Mi                        Dó#7 

Tão bem te vais sentir 

   Dó                                       Si7 

É só sentar, tens de experimentar 

    Mi 

Lá ir 

 

Pra te sentires noutro mundo 

As pernas tens que afastar 

Baixa um pouco o rabiosque 

E é só descarregar 

 

Com o serviço feito 

Já só falta o papel 

Sê poupadinho, e com jeito 

Ainda sobra pró Manel 
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MARCHA DA CAMTIL 

Melgas III 2003 (Duarte Pape) 

 

                      Ré                            Si7                Mim7         

Diz-me lá tu que és da Camtil 

                     Lá                     Ré 

Essa singela associação 

                                                        Si7             Mim7 

Fazer campismo ao pé do rio 

                     Lá                      Ré 

Alegria de Verão 

 

            Ré 

Diz-me lá como é que é 

                                                Lá7 

Dormir em barracas tão lindas 

           Sol                       Lá7 

Partilhar o cheiro a pé 

                  Sol                                       Lá 

E de manhã já não saber de quem é 

 

             Ré 

Diz-me lá onde é que estão 

                                       Lá7 

Os monitores de tronco nu 

             Sol                            Ré 

As monitoras lavam-se no rio 

      Sol                Lá7 

E o felizardo és tu 

Diz-me lá tu que és da Camtil (...) 

 

Diz-me lá onde é que há 

Os senhores padres que dizem asneiras 

E que brincam em teatros 

Dizem missas sem cadeiras 

Diz-me lá, ó diz-me sim 

Qual o valor de um pôr-do-sol 

Esfregar os pratos sem detergente 

Lavar o cu com Sonasol 

 

Diz-me lá tu que és da Camtil (...) 

 

Diz-me lá onde é que há 

As casas-de-banho tão engraçadas 

E tão fáceis de construir 

E sempre tão asseadas 

 

Diz-me lá, agora diz 

O que há de mal na organização 

Quase nunca há barbecus 

E não temos televisão 

 

Diz-me lá tu que és da Camtil (...) 

 

Diz-me lá como é que é 

Quando o teu coração palpita 

Na estação, dedicatórias 

De emoção, tantas histórias 

Diz-me lá, ó diz-me enfim 

Se cá queres voltar para o ano 

P‟ra fazer novos amigos 

Porque os antigos vão.... pelo cano! 
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NHA TERRA 

Cabo Verde 99 

 

Rém   Sib   Lá   Rém   Sib   Lá 

 

Rém        Sib                      Lá 

Uma praia que me subiu à cabeça 

Rém    Sib               Lá 

Uma ilha presa no fundo do mar 

Rém      Sib                    Solm 

Um segredo cor de terra 

     Dó                        Fá 

Cidade cor de morna 

Sib                   Lá 

Por desvendar 

 

 

A saudade a três passos descalços 

 

Encontra calçadas por terminar 

 

E a noite em que me perco 

 

Deixa ouvir em tom  já gasto 

 

“Morna tchorá” 

 

 Rém          Dó                     Sib  Lá Rém 

Uma história que ouvi cantar 

Rém           Dó                 Sib Lá    Rém 

Ô nha terra perdida no mar 

 

 

Caras vivas num cenário por pintar 

Escondem vidas e convidam a entrar 

Uma bola cruza a rua 

Ganha um jogo já perdido 

Sem me encontrar 

 

O mistério de uma ilha de dois gumes 

Onde encostas trocam nuvens de vagar 

E a água de repente 

Enche os olhos desta gente 

Faz a terra cantar 

 

 Uma história que ouvi cantar 

Ô nha terra perdida no mar 

 

 

Dez caminhos p‟ra chegar a este sol 

E uma lua mais pequena p‟ra voltar 

Deixo uma constelação 

De mil pegadas no chão 

Ensinaste-me a dançar 

 

Uma história que ouvi contar 

Ô nha terra perdida no mar 

Cabo Verde, partir e ficar 
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O ANDRÉ E A CECÍLIA 

Manel Matos 

 

 

                    Dó                Fá 

O André e a Cecília 

          Sol                         Dó 

A beber um chá de tília 

           Dó               Fá 

A Cecília e o André 

          Sol                      Dó 

A beberem um café 

 

Oh meu amor, minha paixão             2x 

És o meu avião                             
 

Um, dois, três, quatro 

 

És a marmelada do meu pão 

És fofinha como o algodão 

És o sangue que circula no meu coração 
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O ESSENCIAL 

Tremelgas 90 - Tibães 

 

 

Lám 

Não há 

Dó 

Ninguém 

Sol                                               Fá 

Que saiba bem o que da vida vem 

Lám            Dó           Sol           Lám 

O essencial é invisível aos olhos 

 

  

             Fá                   Dó 

Se quiseres descobrir 

              Fá                                 Dó   Sol 

O que nunca pudeste ouvir 

                  Fá                          Dó 

Escuta a voz dentro de ti 

                        Ré                                Fá 

A voz d´alguém que está p´ra vir 

 

 

Vai mais longe, vê por dentro 

Segue a vida mais atento 

Tudo leva o seu tempo 

Cada coisa, cada momento 

 

 

Se procuras encontrar 

E tentas imaginar 

Como a vida pode mudar 

Essencial é amar 
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O FRANGO E A GALINHA 

Aranhiços I 2005 (João Biancard)  

 

 

Ré                               Lá                Mim            Sol 

Havia um frango que sabia dançar o tango  (2x) 

Ré                 Lá                 Mim                     Sol 

E havia uma galinha que era dançarina  (2x) 

Ré         Lá          Mim            Sol  

Mas o frango era da velhinha 

Ré                       Lá   Mim                    Sol 

E ela não queria frango com galinha 

 

Chegou o arraial e juntou-se o casal   (2x) 

Mas apareceu uma velhinha     

Que separou o frango da galinha    

 

E o frango coitadinho na panela acabou 

E a galinha coitadinha nunca mais dançou 
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OH MOSQUITO 

Mosquitos 95 

 

Ré           Sim 

Oh Mosquito 

          Sol                           Lá 

Não te deixarei assim 

Eu vou, eu vou contigo 

Vou contigo até ao fim 

  

Posso falar como o Indiana Jones 

Posso procurar como o Sherlock Holmes 

Mas tu... 

Só tu... 

 

És o herói que se aventura 

Pelas matas de escuridão 

Oh mosquito, volta p‟ra trás 

Só mais uns dias de diversão 

 

Oh Mosquito 

Não te deixarei assim 

Eu vou, eu vou contigo 

Vou contigo até ao fim 

 

Posso falar como o Indiana Jones (…) 

 

Não falo de super heróis 

Porque cada um de nós o é 

Oh mosquito volta p‟ra trás 

Vem ter com a Teresa e com o Zé 

 

Oh Mosquito 

Não te deixarei assim 

Eu vou, eu vou contigo 

Vou contigo até ao fim 

 

Posso falar como o Indiana Jones (…) 
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PAI NATAL 

Melgas 87 (João Tiago Batalha / João Peleteiro) 

 

                               Ré                              Lá                           Sim 

Logo p´la manhã tarda a “pegar “ 

                 Sol                                Lá 

E o director tem que acordar 

 

             Sol                                 Lá 

Pai Natal, Pai Natal, huô-ô 

                     Ré                      Sim 

Tu és demaaaaaaaaaaaais! 

             Sol                               Lá 

Pai Natal, Pai Natal, huô-ô  

                   Ré   Lá#  Lá 

Tú és demais 

 

 

Fechar a porta só devagar 

Senão as luzes vão-se ligar 

 

Quanto a limpeza não sabe o que é 

Perguntem à Teresa que cheira a xulé 

  

Olha os carecas que são os pneus 

P´randar naquel´carro só com fé em Deus 

 

Quanto à caixinha das velocidades 

Perguntem ao João das dificuldades 

 

Quanto à pintura olha o coitado 

Mais se parece com um burro malhado 

 

Encontrou uns policias com cara de maus 

Pagou uma multa de seiscentos paus 

 

Cuidado Duarte se o dono te apanha 

A andares com o carro carregado de lenha 

 

Em conclusão olhando p´ró tipo 

Ninguém ali vê um carro bonito 
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PÁRA E REPARA 

Gambozinos II 2003 (Manel Matos / Joana Cunha Matos) 

 

 

 

     Mi                                                          Lá                      Si 

Há já muito tempo que eu não ando a reparar 

    Mi                                                       Lá                       Si 

Só penso em dormir, passo o dia a engonhar 

    Mi                                             Lá                       Si 

Quero acordar, abrir os olhos, ser diferente 

    Mi                                    Lá                                    Si 

Isto de parar é reparar e andar para a frente 

 

                      Fá#             Lá 

Pára e Repara (bis) 

     Mi                                                   Lá                  Si 

Tudo lentamente à minha volta a mudar 

    Mi                                             Lá                    Si 

Força Gambozino nada te pode parar 

    Mi                                                     Lá                      Si 

Juntos nesta estrada que é lixada, sê audaz 

    Mi                                                                    Lá                      Si 

Foi o sonho que sonhámos… eu sei que tu és capaz! 

 

                      Fá#            Lá 

Pára e Repara (bis + loucura) 
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PEQUENO ALMOÇO 

 

 

 

Lám                                       Fá                      Sol 

  Eu quero comer um leitinho ou um pão 

    Lám                                              Fá                 Sol 

  Qualquer coisinha que sirva de refeição 

    Lám                                Fá                            Sol 

  Pode ser com manteiga ou marmelada 

    Lám                                   Fá                           Sol 

  Agora fico fulo se disserem: não há nada 

  

    Lám                    Fá 

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh 

    Lám 

Já estou a cheirar 
Fá                      Sol 

O pão a chegar 

  

Oh oh oh oh oh oh oh oh oh 

Já estou a cheirar 

O leite a chegar 

 

 

 Lám                                            Fá                       Dó                                  

  Quero comer, quero comer o meu pequeno almoço  ------           

Sol 

já estou com alguma fome 

 Lám                                            Fá                       Dó                              

  Quero comer, quero comer o meu pequeno almoço -----   

Sol 

alguma coisa já se come 

  

Lám                                                   Fá                   Sol 

pepepequeno almoço, pepequeno almoço ------------mamamama 

pepepequeno almoço, pepequeno almoço -------------mamamama 

pepepequeno almoço, pepequeno almoço ------------mamamama 

pepepequeno almoço, pepequeno almoço  --------------MAMAMAMAH! 
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QUANDO ALGUÉM TE BATE À PORTA 

      Tremelgas 94- Vila Nova do Ceira (Nuno Tovar de Lemos) 
 

 

      Sim                                               Dó#m 

Quando alguém te… párárárárárárárá 

      Sim                                               Dó#m 

Quando alguém te… párárárárárárárá 

      Sim                                               Dó#m 

Quando alguém te… bate à porta 

                     Mi 

Não te  esqueças que tens um tesouro 

De ouro a brilhar 

 

              Fá#m                                         Sim 

Carochinha não digas mais não 

                    Mi 

Deixa a janela e desce ao portão 

                 Fá#m                                        Sim 

Vale a pena sonhar e arriscar 

                     Mi 

Que esse sonho se vai realizar 

 

Quando alguém te… párárárárárárárá 

Quando alguém te… párárárárárárárá 

Quando alguém te… bate à porta 

Não te  esqueças que tens um tesouro 

De ouro a brilhar 

 

 

Capuchinho p´lo bosque a cantar 

Não te deixes p´lo lobo enganar 

Há mais portas, amiga coragem 

Não estás só nessa tua viagem 

 

Quando alguém te… párárárárárárárá 

Quando alguém te… párárárárárárárá 

Quando alguém te… bate à porta 

Não te  esqueças que tens um tesouro 

De ouro a brilhar 
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QUIM TRAMPOLIM 

João Biancard 

 

       Mi 

O Quim Trampolim era um homem da rua  

Ele fazia tudo, tudo sempre na sua 

           Lá                                       Mi 

É o Quim! É o Quim Trampolim 

            Si7     Lá                                   Mi 

Oh Quim..…Não podes ser assim! 

 

 

Quando jogava às cartas só fazia batota 

Mas fugia sempre, sempre na sua mota 

É o Quim! É o Quim Trampolim 

Oh Quim…..Não podes ser assim! 

 

 

Ouviu-se um barulho a cidade parou 

Lá fora na rua houve alguém que gritou 

É o Quim! É o Quim Trampolim 

Oh Quim…..Não podes ser assim! 

 

 

Até que um dia na praça a roubar um melão 

A polícia apanhou-o e mandou-o pró chão 

É o fim do Quim Trampolim 

Pá ó Quim! Eu disse… Não podes ser assim! 

 

 

Não podes ser assim…… 
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SAI TREMELGA 

                        Tremelgas II 2003 (Miguel Sequeira Nunes) 
 

 

Sol                                          Dó 

Sai tremelga o dia está aí 

Ré                                           Sol 

Lava os dentes e faz o xixi 

                                                              Dó 

Despacha-te p‟ró pequeno almoço 

Ré                                                      Sol 

Ou vens rápido ou levas um Couço 

 

 

Acorda aí acorda vai levanta-me essa bunda 

Sai tremelga feio e siga p‟ra desbunda 

És atrofiado porco deslavado 

Não tens o que fazer a mamã põe-te a encher ‘cause 

 

 

Sai tremelga o dia está aí (…) 

 

Canta aí canta vai, vibra no Cartaxo 

Move se és fêmea, baila se és macho 

Andas a viver com o cérebro ardente, yo 

Baza para a roda com um spirit diferente ‘cause 

 

 

Sai tremelga o dia está aí (…) 

 

Vibra aí vibra vai, sentes estas rimas  

Deste teu camtil que tu tanto estimas 

não digas que não o conheces „cause I don’t believe 

Nele há de haver sempre algo que te cative ‘cause 

 

 

Sai tremelga o dia está aí (…) 
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SALTA PUTO 

                        Aranhiços 89 - Guilhofrei 
 

 

 

Ré 

Salta puto 

                 Sim 

Corre à frente do chuto 

               Sol 

Não levantes cabelo 

                    Ré                               Lá 

Ainda te chego a roup´ao pelo 

 

 

Ré 

Aranhiço 

            Sim 

Anda cá qu´eu te lixo 

 Sol 

Ah 

                     Lá             Ré 

Até qu´és um gajo fixe 

 

 

Sol 

Salta, corre, grita 

            Ré 

Na Barragem de Guilhofrei 

Sol                                      Lá 

O puto aranhiço é o Rei 

Sol 

Salta, corre, grita 

            Ré 

Na Barragem de Guilhofrei 

Sol                  Lá                 Ré 

O puto aranhiço é o Rei 
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SEI LÁ 

Tremelgas 92 - Mimosas 

 

 

                        Dó                                    

Chegou ao campo todo apinocado 

Sei lá... 

                       Fá                                 Dó 

Escolheu a tenda mais perto das garinas 

O gel, o pente, o Abanderado 

Sei lá... 

                       Fá                                Dó 

Meteu conversa com aquela pequenina 

 

 

        Rém                           Mim 

Trocaram olhares, durante o jantar 

Fá                                              Mim 

Suas mãos tremendo, o corpo a suar 

Rém                             Mim 

A noite escura, o céu a brilhar 

Fá 

Por dentro uma voz: 

Sol                             Sol7 

Quero-lhe falar, quero-lhe falar 

 

 

             Dó 

Foi assim que começou 

                   Fá                         Sol       Dó 

Outro amor que o Camtil criou 

Foi assim que começou 

Outro amor que o Camtil criou 

Foi assim que começou 

Outro amor que o Camtil criou 

Foi assim que começou 

         Fá                                Dó 

Esse fogo que os ateou! 
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                     SÓ TEMOS DEZ DIAS 

Tremelgas 93 – Verim (Rafael Patrício e Ana Castelo) 

 

     Ré 

Faltavam dois dias 

                 Sol 

Já me estava a passar 

             Lá 

Não arranjava nada 

          Ré                Lá 

P´rá malta cantar 

 

Peguei na viola 

Afinei a minha voz 

No fundo, este campo 

Depende de nós 

 

 

   Sol 

Olhei p´rá mochila, 

      Ré 

Senti-me a sorrir 

      Lá 

A música, aos poucos, 

             Ré 

Começava a surgir 

 

      Sol 

Só temos dez dias 

        Ré 

Saibam-nos viver 

     Lá          Sol                     Ré 

O tempo passa a correr! 

 

E quem não salta, não corre, não grita, não canta e não dança. 

                       Lá                                                                         Lá7 

Quem não tem consigo a alegria de quem quer viver 

                       Sol                                   Lá                                         Ré                         Sim  

Quem não traz um amigo, não tem um sorriso e uma mão para estender 

             Sol                              Lá                     Ré 

Eu não sei o que é que está aqui a fazer! 
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TU ÉS MEU FOGO 

Melgas 99 

 

 

                         Lám         Fá  Dó 

Tu és meu fogo 

                          Lám       Fá Dó 

O meu desejo 

                         Lám                Fá      Dó 

E tenho, para te dizer 

                      Lám                  Sol  Dó 

Quer‟os teus beijos 

 

 

                                         Fá 

Quero saber 

                                                              Sol Lám 

Porqu‟é que não me ligas 

    Fá 

Quero saber 

                                     Sol Lám 

Porqu‟é que me desprezas 

     Fá 

Quero saber 

                                                           Sol         Dó 

Porqu‟é que tu nunca respondes 

                    Lám              Sol Dó 

Ao meu apito 

 

 

És linda, tu sabes 

E pões-me nervoso 

Não posso, mais viver sem ti 

Quer‟os teus beijos 
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A BANDA 

Chico Buarque 

 

                 Ré                                 Lá7                                             Fá#m 

Estava à toa na vida o meu amor me chamou 

                                          Si7                Mi7                       Lá7                   Ré 

Pra ver a banda passar cantando coisas de amor 

                                                        Lá7                                    Fá#m 

A minha gente sofrida despediu-se da dor 

                                           Si7                 Mi7                       Lá7                  Ré 

P‟ra ver a banda passar cantando coisas de amor 

 

                           Ré                                        Lá7 

O homem sério que contava dinheiro parou 

                 Lám                   Ré7            Sol 

O faroleiro que contava vantagem parou 

                Fá#7                                        Si7           

A namorada que contava as estrelas parou 

               Mi7                                Lá7 

Para ver, ouvir e dar passagem 

 

A moça triste que vivia calada sorriu 

A rosa triste que vivia fechada se abriu 

E a meninada toda se assanhou 

                                               Mi7                        Lá7                  Ré 

P‟ra ver a banda passar cantando coisas de amor 

 

Estava à toa na vida (…) 

 

O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou 

Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou 

A moça feia debruçou  na janela 

Pensando que a banda tocava pra ela 

 

A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu 

A lua cheia que vivia escondida surgiu 

Minha cidade toda se enfeitou 

P‟ra ver a banda passar cantando coisas de amor 

 

Mas para meu desencanto o que era doce acabou 

Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou 

E cada qual no seu canto em cada canto uma dor 

Depois da banda passar cantando coisas de amor 
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A CARTA 

Toranja 

 

          Dó                                                                  Fá*           Dó        Fá* 

Não falei contigo com medo que os montes e vales que me achas caíssem a teus pés 

Acredito e entendo que a estabilidade lógica de quem não quer explodir  

faça bem ao escudo que és 

Saudade é o ar que vou sugando e aceitando como fruto de verão nos jardins do teu beijo 

Mas sinto que sabes que sentes também que num dia maior serás trapézio sem rede 

A pairar sobre o mundo e em tudo o que vejo 

 

           Sol 

É que hoje acordei e lembrei-me 

                 Fá 

Que sou mago feiticeiro 

                    Lám                                           Mim 

E a minha bola de cristal é folha de papel 

     Fá                           Sol 

E nela te pinto nua, nua 

               Dó      Fá*        Dó 

Numa chama minha e tua 

 

Desconfio que ainda não reparaste que o teu destino foi inventado 

por gira-discos estragados aos quais te vais moldando 

E todo o teu planeamento estratégico de sincronização do coração  

São leis como paredes e tectos cujos vidros vais pisando 

Anseio o dia em que acordares por cima de todos os teus números 

Raízes quadradas de somas subtraídas sempre com a mesma solução 

Podias deixar de fazer da vida um ciclo vicioso, harmonioso ao teu gesto mimado 

 e à palma da tua mão 

 

É que hoje acordei e lembrei-me (…) 

 

Desculpa se te fiz fogo e noite sem pedir autorização por escrito 

ao sindicato dos deuses, mas não fui eu que te escolhi 

Desculpa se te usei como refúgio dos meus sentidos, pedaço de silêncios perdidos 

Que voltei a encontrar em ti 

 

É que hoje acordei e lembrei-me (…) 

Ainda magoas alguém, o tiro passou-me ao lado, ainda magoas alguém 

Se não te deste a ninguém, magoaste alguém, a mim passou-me ao lado... 

 

                                                                                                  

                             Fá* = xx3210 
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A CIDADE (ATÉ SER DIA) 

Anabela 

 

   Ré                     Sim    Fá#m          Sim 

De madrugada saio para rua  

     Mim                  Sol                    Lá 

A cidade está à minha frente  

   Ré              Sim    Fá#m                Sim 

E de repente a cidade é minha e tua 

     Mim             Sol                      Lá 

A cidade é de toda a gente  

 

  Sim                                     Mim 

Entre um gin e um beijo 

Fá#m                           Sol 

Vamos nós de bar em bar 

 Sim                                   Mim 

Sinto tudo o que vejo 

Lá                                    

Há um brilho no ar  

 

                          Ré                         Lá                Sim 

Quando cai a noite na cidade 

                            Mim  Lá               Ré 

Há sempre um sonho e há magia 

      Lá                Sim 

À noite na cidade 

                              Mim  Lá            Ré 
Há sempre um sonho até ser dia  

 

As cores da noite  

Dão um brilho à cidade  

Trazem luz até se fazer dia  

 

Entre a lua e o sol  

Vamos nós de rua em rua  

Amanhã de manhã  

Já será outro dia  

 

Quando cai a noite na cidade (...) 
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A GENTE VAI CONTINUAR 

Jorge Palma 

 

     Sol                                 Ré                                        Mim 

Tira a mão do queixo, não penses mais nisso 

     Dó                                                                   Sol    Rém 

O que lá vai já deu o que tinha a dar 

    Sol                                          Ré                     Mim 

Quem ganhou, ganhou e usou-se disso 

    Lá                                              Ré 

Quem perdeu há-de ter mais cartas para dar 

   Mim                          Sim                     Mim 

E enquanto alguns fazem figura 

                        Sim                    Mim 

Outros sucumbem à batota 

                       Sim                  Dó 

Chega aonde tu quiseres 

                             Ré               Sol     Ré 

Mas goza bem a tua rota 

 

Sol                                 Dó                                     Lá 

Enquanto houver estrada para andar 

                                        Dó 

A gente vai continuar 

                             Ré                                   Sol  Rém 

Enquanto houver estrada para andar 

Sol                               Dó                         Lá 

Enquanto houver ventos e mar 

                                        Dó 

A gente não vai parar 

                             Ré                       Sol 

Enquanto houver ventos e mar 

 

Todos nós pagamos por tudo o que usamos 

O sistema é antigo e não poupa ninguém, não 

Somos todos escravos do que precisamos 

Reduz as necessidades se queres passar bem 

Que a dependência é uma besta 

Que dá cabo do desejo 

E a liberdade é uma maluca 

Que sabe quanto vale um beijo 
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A PAIXÃO 

Rui Veloso 

 

      Lá                              Ré 

Tu eras aquela que eu mais queria 

                   Fá#m                                      Dó#m 

Para me dar algum conforto e companhia 

 Ré               Mi                  Lá                        Fá#m 

Era só contigo que eu sonhava andar 

           Ré                                                   Sim                  Mi 

Para todo o lado e até, quem sabe, talvez casar 

 

Ai, o que eu passei só por te amar 

A saliva que eu gastei para te mudar 

Mas esse teu mundo era mais forte do que eu 

E nem com a força da música ele se moveu 

 

                     Ré                                   Mi 

Mesmo sabendo que não gostavas 

                Lá                 Fá#m           Ré 

Empenhei o meu anel de rubi 

                 Mi                     Dó#m 

Para te levar ao concerto 

                  Ré              Mi 

Que havia no Rivoli 

 

Era só a ti que eu mais queria 

Ao meu lado no concerto nesse dia 

Juntos no escuro de mão dada a ouvir 

Aquela música maluca sempre a subir 

 

Mas tu não ficaste nem meia hora 

Não fizeste um esforço para gostar e foste embora 

Contigo aprendi uma grande lição 

Não se ama alguém que não ouve a mesma canção 

 

Mesmo sabendo que não gostavas (…) 

 

Foi nesse dia que percebi 

Nada mais por nós havia a fazer 

A minha paixão por ti era um lume 

Que não tinha mais lenha por onde arder 
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A MARCHA DOS GOLPES 

Os Golpes 

 

 

 

 

Sol                       Ré                       Lá 

Gerados por uma pátria ausente 

Sol                        Ré                           Lá             2x 

Buscamos um tempo transparente 

 

Hey! 

 

                    Sol          Ré       Lá 

   Olhar   claro, olhar limpo 

                    Sol               Ré              Lá                  2x 

   A dança começa    

 

   Na estrada vazia 

 

Sol   Ré   Lá   (2x) 

 

Mim   Sim   Lá   (2x) 

 

      Sol                                         Ré          

A vida corre inteira pelas nossas mãos 

          Lá 

A morte morre inteira pela força das nossas mãos 
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AI MÊ MANELI 

 

 

 

                  Dó                                    Sol 

Ai mê Maneli cumé lindá tua farda 

                                                                   Dó 

E os tês bitões xão todá minhá legria 

                          Fá                                        Dó 

Ai quem me dera que tu fossis generali 

                           Sol                                              Dó 

P‟ra vires depressa p‟rá minha companhia 

 

 

Qu´rida Maria éza caxopa mais bela 

Quinté me fazes andar a cabeça à roda 

Hei-de fajer de ti uma grande xenhoura 

Toda pintada e ós despois dizem qu‟é moda 

 

 

     Dó                                                   Sol 

Terás chapéus im forma de panela 

                                                                                     Dó 

Axaias cá p‟rá riba qu‟é p‟ra mostrar a canela 

                                         Sol 

Terás pastanas à baxoira 

Xuvranxeilhas à diabo 

Aondinhas no cabelo 

                 Sol7                      Dó 

E ós despois um ganda rabo 

 

 

                 Dó 

Ai mê Maneli 

                   Sol 

Num seijassim 

                                                                            Dó 

Pruque está tudo, tudo, tudolhar p‟ra mim 

 

 

Sol      Dó 

Pum pum 
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AMOR DE ÁGUA FRESCA 

Dina 

 

 

    Dó                               Mim 

Quando eu vi olhos de ameixa 

        Fá                                Sol 

E a boca de amora silvestre 

    Dó                         Mim 

Tanto mel, tanto sol 

            Fá                           Rém                                  Sol 

Nessa tua madeixa perfil, sumarenta e agreste 

 

  Mim         Lám                       Mim  

Foi a certeza que eras tu 

               Lám 

O meu doce de uva 

    Fá 

E noz sobre a mesa 

         Rém                                 Sol 

O amor de morango e caju 

 

                          Dó                          Fá 

Peguei, trinquei e meti-te na cesta 

  Dó                                            Lám 

Ris e dás-me a volta à cabeça 

 Rém                                 2x 

Vem cá, tenho sede 

    Fá                                               Sol 

Quero o teu amor d'água fresca           

 

Tens na pele travo a laranja 

E no beijo três gomos de riso 

Tanto mel, tanto sol, fruta, sumo, água fresca 

Provei e perdi o juízo 

Foi na manhã acesa em ti 

Abacate, abrunho 

E a pêra francesa, romã 

Framboesa, kiwi 

 

 

Peguei, trinquei e meti-te na cesta (…) (2x) 

                       Dó                           Fá 

Peguei, trinquei e meti-te na cesta! 
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ANNA JULIA 

Los Hermanos 

 

Dó                          Lám                      Mim                      

Quem te ver passar assim por mim 

           Fá                 Sol     Dó 

Não sabe o que é sofrer 

                Lám              Mim   Fá                     Sol       

Ter que ver você assim,  sempre tão linda 

Dó                        Lám                Mim          Fá      Sol         Dó 

Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar 

            Lám                     Mim    Fá         Sol         Lám 

Na certeza de um amor,  me achar um nada 

                                   Mim 

Pois sem ter teu carinho 

                            Fá 

Eu me sinto sozinho 

                                  Sol 

Eu me afogo em solidão... 

 

                    Dó  Fá  Sol 

Oh Anna Juliaaaaa (2x) 

 

Nunca acreditei na ilusão de ter você p‟ra mim 

Me atormenta a previsão do nosso destino 

Eu passando o dia a te esperar, você sem me notar 

Quando tudo tiver fim, você vai estar com um cara 

Um alguém sem carinho  

Será sempre um espinho 

Dentro do meu coração 

 

Oh Anna Juliaaaaa (2x) 

 

Lám             Mim               Fá                       Dó 

Sei que você já não quer o meu amor, 

Lám             Mim               Fá             Dó 

Sei que você já não gosta de mim, 

      Lám                       Mim                   Fá                         Dó 

Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou, 

          Lám                   Mim                 Fá                         Sol              

Mas vou reconquistar o seu amor todo p‟ra mim. 

 

Oh Anna Juliaaaaa (3x) 

Oh Anna Julia, Julia, Julia, wowowo! 
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ANZOL 

Rádio Macau 

  

     

 Lá                                  Mi         Sim                       Ré 

Ai, eu já pensei mandar pintar o céu 

Em tons de azul, para ser original 

Só depois notei que azul já ele era 

Houve alguém que teve ideia igual 

 

 

Eu não sei se hei-de fugir ou morder o anzol 

Já não há nada de novo aqui 

Debaixo do sol 

 

Já me persegui por becos e ruelas 

De horror, caminhos sem saída 

Até que me perdi, sozinha, sem saber 

De que cor pintar a minha vida 

 

Eu não sei se hei-de fugir ou morder o anzol 

Já não há nada de novo aqui 

Debaixo do sol 
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AO PASSAR A RIBEIRINHA 

Popular 

 

 

Dó                                   Rém 

Ao passar a ribeirinha 

            Sol          Sol7      Dó 

Pús o pé, molhei a meia 

           Lám         Fá       Rém 

Pús o pé, molhei a meia 

            Sol          Sol7      Dó 

Pús o pé, molhei a meia 

  

Namorei na minha terra 

Fui casar à terra alheia 

Fui casar à terra alheia 

Fui casar à terra alheia 

 

Fui casar à terra alheia 

Porque não fiquei na minha 

Pús o pé, molhei a meia 

Ao passar a ribeirinha 

 

Fui casar à terra alheia 

Minha mãe não me ralhou 

Minha mãe já não se lembra 

Do tempo que já passou 

 

Do tempo que já passou 

Do tempo que já lá vai 

Minha mãe já não se lembra 

Quando namorou meu pai 

 

Fui-me deitar a dormir 

Ao pé da água que corre 

A mesma água me disse 

Quem tem amores não morre 

 

Quem tem amores não morre 

Quem os não tem adormece 

Quem os tem ao longe chora 

Quem os tem ao pé padece 
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AQUI NO MAR 

Pequena Sereia (B.S.) 

 

 

Lá                             Mi      Lá 

O fruto do meu vizinho 

                                 Mi                 Lá 

Parece melhor que o meu 

Lá                               Mi             Lá 

Seu sonho de ir lá em cima 

                                          Mi       Lá 

Eu creio qu‟é engano seu 

               Ré                           Lá 

Você tem aqui no fundo 

                 Mi                       Lá 

Conforto até demais 

             Ré                                Lá 

É tão belo o nosso mundo 

                     Mi                                   Lá 

O que é que você quer mais 

 

 

                         Ré Lá                         Mi  Lá 

Onde eu nasci,   onde eu cresci 

                      Ré                           Mi 

É mais molhado, eu sou vidrado  

                       Lá    Lá7 

Por tudo aqui 

                  Ré                       Mi 

Lá se trabalha o dia inteiro 

                    Fá#m                    Si7 

Lá são escravos do dinheiro 

                   Ré                         Mi                              Lá 

A vida é boa, eu vivo à toa, onde eu nasci 

 

O peixe vive contente 

Aqui debaixo do mar 

E o peixe que vai para terra 

Não sabe onde vai parar 

Às vezes vai pra um aquário 

O que não ruim de facto 

Mas quando o homem tem fome 

O peixe vai para o prato 
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AQUI NO MAR 

Pequena Sereia (B.S.) 

 

 

Vou lhe contar, aqui no mar 

Ninguém nos segue, nem nos perseguem 

Pra nos fritar 

Se os peixes querem ver o sol 

Tomem cuidado com o anzol 

                  Ré                   Mi                        Ré 

Até o escuro mais seguro aqui no mar 

Aqui na mar, onde eu nasci 

Neste oceano, entra e sai ano  

Tem tudo aqui 

Os peixes param de nadar 

Quando é hora de tocar 

Temos a bossa que é toda nossa 

Aqui no mar 

 

 

     Mi                                    Lá 

Tritão sopra flauta e a carpa na harpa 

      Mi                                  Lá 

A solha no baixo, melhor som não acho 

        Ré                                  Lá 

E aqui nos metais tem peixe demais 

      Mi                                Lá 

Espere que temos mais 

 

Ninguém toca mal, nem o bacalhau 

 

A truta dançando e o preto cantando 

 

E até o salmão vem para o salão 

 

E olha quem vem soprar! 

 

 

Aqui no mar, aqui no mar 

Até a sardinha entra na minha 

E vem cantar 

E se eles têm montes de areia, 

Nós temos coro de sereia 

Qualquer molusco, sempre que eu busco 

Sabe tocar 

 

                Ré                            Mi                               Lá 

Até lesminha sai da conxinha e vem dançar 

                 Ré                           Mi 

Caracolzinho tira um sonzinho 

                    Fá#m                        Si7 

Por isso a gente daqui é quente 

                         Ré                       Mi 

Faz um programa, até na lama 

                   Lá 

Aqui no mar 
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BELEZA RARA 

Ivete Sangalo 

 

 

                 Ré 

Eu não posso deixar que o tempo te leve  

       Mim 

Jamais para longe de mim  

              Lá                                                                Ré   Lá7 

Pois o nosso romance minha vida é tão lindo 

  

És quem manda e desmanda nesse coração que só  

Bate em razão de te amar  

Daria o mundo a você se preciso  

 

Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu  

Cheiro e assim faz ninar  

A imensa vontade de estar ao seu lado  

 

Nem o mar tem o brilho encantante como o dos seus 

Olhos, minha pedra rara  

                Lá                                                               Lám      Ré7 

Eu não vou negar sem você meu mundo pára 

 

       Sol                                   Lá        Fá#m                                 Si7  

Mil voltas e voltas que dei, querendo de vez encontrar  

        Mim                                Lá         Lám    Ré7  

Alguém que levasse a sério amar  

       Sol                                  Lá         Fá#m                                   Si7  

Mil voltas e voltas que dei, querendo de vez encontrar  

               Mim                       Lá                   Ré  

Um alguém igual a você beleza rara  

 

          Ré                  Mim 

Hoje sou feliz e canto  

               Lá                      Ré      Lá  

Só por causa de você  

           Ré                          Mim  

Hoje sou feliz, feliz e canto  

                 Lá                                Ré  

Só porque amo, amor, você 
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CAFÉ HOLLYWOOD 

Azeitonas 

 

 

   Mi             Sol#                         Dó#m                

O Indiana Jones tem um chicote 

     Mi7                  Lá          Dó               
O Doutor Emmet Brown tem um 

     Mi 

Delorean 

                       Sol#                         Dó#m         

Que anda em marcha atrás no tempo 

                             

   
 

     Mi7                 Lá        Dó                      Si7 

     O Humphrey Bogart   tem um chapéu 

 Lám                   Si7  

    Assim também eu... 

 
A  Mary Poppins tem um guarda-

chuva 

O  Macgyver tem um canivete 

O  Michael Knight guia um automóvel  

Só com a voz 

Assim também nós... 

                  Sol          Dó                          Sol 

Do lugar onde eu nasci  

                  Dó                     Sol 

Não se avista Hollywood 

           Dó                        Sol 
No lugar onde eu cresci  

              Dó                           Sib 
ninguém diz "Baby I love you" 

       Mib                          Sib 
O lugar onde eu nasci 

        Mib           Mim 
É um lugarejo rude 

Dó                             Ré 

Longe de Hollywood, 

           Sol     Dó        Sol 

Hollywood,  Hollywood,  

 Dó       Sol    Dó       Ré 
Hollywood, Hollywood, 

            Mi     Lá    Mi    Si7 

Hollywood 

 
Nós não temos estatuetas douradas 

A não ser talvez a do senhor comendador 

Na rotunda nova 

E quando cheiramos benzina 

Vemos estrelas a passar 

Antes de desmaiar 
Do lugar onde eu nasci (…) 
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CARTAS DE AMOR 

 

 

 

Dó                                     Mim 

Sabes que eu ainda passo 

Fá                                        Dó Lám 

Muitas noites sem dormir 

    Fá           Sol        Dó        Lám 

E de manhã ao acordar 

            Fá                             Sol 

Sinto frio e já não sei sorrir 

 

Dó                                          Mim 

E as cartas que eu te escrevo 

Fá                                     Dó Lám 

E que acabo por rasgar 

         Fá                 Sol        Dó                   Lám 

São sempre iguais, só falam de amor 

     Fá                     Sol 

E pedem-te para vol... 

     Fá                     Sol 

E pedem-te para vol... 

     Fá                     Sol        Dó Fá Dó 

E pedem-te para voltar 
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CAVALEIRO ANDANTE 

Rui Veloso 

 

  

Sol                                   Dó 

Porque sou o cavaleiro andante 

            Sol                                               Dó 

Que mora no teu livro de aventuras 

Lám7                                          Ré7 

Podes vir chorar no meu peito 

       Lám7                   Ré7       Sol        Dó  

As mágoas e as desventuras 

 

Sempre que o vento te ralhe 

E a chuva de Maio te molhe 

Sempre que o teu barco encalhe 

E a vida passe e não te olhe 

 

Dó                                 Sol 

Porque sou o cavaleiro andante 

              Dó                                       Sol 

Que o teu velho medo inventou 

Lám                                            Dó 
Podes vir chorar no meu peito 

        Lám                     Ré7            Sol     Dó  Sol  Dó 

Pois sabes sempre onde estou 

 

Sempre que a rádio diga 

Que a América roubou a lua 

Ou que um louco te persiga 

E te chame nomes na rua 

 

Porque sou o que chega e conta 

Mentiras que te fazem feliz 

E tu vibras com histórias 

       Lám                  Dó              Lám Ré7 

De viagens que eu nunca fiz 

 

Podes vir chorar no meu peito 

Longe de tudo o que é mau 

Que eu vou estar sempre ao teu lado 

No meu cavalo de pau 
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CHAGA  

Ornatos Violeta 

 

 

 

Rém 

Foi como entrar 

                          Lá7 

Foi como arder 

                                   Dó 

Para ti nem foi viver 

                         Sol            Sib   Lá7  Rém 

Foi mudar o mundo sem pensar  em  mim. 

 

Mas o tempo até passou  

E eis o que ele me ensinou  

Uma chaga p‟ra lembrar que há um fim 

 

Diz sem querer poupar meu corpo  

Eu já não sei quem te abraçou  

Diz que eu não senti teu corpo sobre o meu  

Quando eu cair eu espero ao menos que olhes para trás  

Diz que não te afastas de algo que é também teu  

 

Não vai haver um novo amor  

Tão capaz e tão maior  

Para mim será melhor assim  

Vê como eu quero  

Eu vou tentar  

Sem matar o nosso amor  

Não achar que o mundo é feito para nós 

 

Foi como entrar (…) 
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CHAMAR A MÚSICA 

Sara Tavares 

 

Mi                                   Lá             

Esta noite vou ficar assim 

Si                                        Mi 

Prisioneira desse olhar 

                              Dó#m 

De mel pousado em mim 

                             Sol#m 

Vou chamar a música 

           Fá#m 

Pôr à prova a minha voz 

               Lá                      Si 

Numa trova só p'ra nós 

 

Esta noite vou beber licor 

 

Como um filtro redentor 

 

De amor, amor, amor 

 

Vou chamar a música 

 

Vou pegar na tua mão 

 

Vou compor uma canção 

 

                        Mi                Si 

Chamar a música, a música 

Sol#                    Dó#m 

Tê-la aqui tão perto 

                  Fá#m        

Como o vento do deserto 

Lá                            Si 

Acordado em mim 

                        Mi                Si 

Chamar a música, a música 

Sol#                      Dó#m 

Musa dos meus temas 

            Fá#m 

Nesta noite de açucenas 

Sol#m 

Abraçar-te apenas 

Lá                      Si 

É chamar a música 

 

Esta noite não quero a tv 

Nem a folha do jornal 

Banal que ninguém lê 

Vou chamar a música 

Murmurar um madrigal 

Inventar um ritual 

 

 

 

Esta noite vou servir um chá 

Feito de ervas e jasmim 

E aromas que não há 

Vou chamar a música 

Encontrar à flor de mim 

Um poema de cetim 
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CHICLETE 

Táxi 

Lám 

 E como tudo que é coisa que promete 

A gente vê como uma chiclete 

Sol                                                                           Lám 

 Que se prova, mastiga e deita fora, sem demora 

Como esta música é produto acabado 

Da sociedade de consumo imediato 

Sol                                                                                      Lám 

  Como tudo o que se promete nesta vida chiclete 

 

   Fá  Sol     Rém 

Chiclete! Ah! (5x) 

Sol 

Ah! (5x)(chiclete!) 

 

E nesta altura e com muita inquietação 

Faço um reparo e quero abrir uma excepção 

Um cassetete nunca será não chiclete 

Para que tudo continue sem parar 

Fundamental levar a vida a dançar 

Nesta vida que tanto promete, chiclete 

 

Chiclete! Ah! (…) 

 

E como tudo que é coisa que promete 

A gente vê como uma chiclete 

Que se prova, mastiga e deita fora, sem demora 

Como esta música é produto acabado 

Da sociedade de consumo imediato 

Como tudo o que se promete nesta vida chiclete 

 

Chiclete! Ah! (…) 

                                          Lám    Fá        Rém   Sol 

Chiclete      chiclete      (4x) 

 

                                          Lám                  Fá 

Chiclete (prova) 

                                          Rém                     Sol 

Chiclete (mastiga) 

                                          Lám                           Fá 

Chiclete (deita fora)  

                                          Rém                               Sol 

Chiclete (sem demora) 
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CHICO FININHO 

Rui Velozo 

 

 

        Sol                                   Dó7 

Gingando pela rua, ao som do Lou Reed 

Sol                                            Dó7 

Sempre na sua, sempre cheio de speed 

Sol                                                   Dó7 

Segue o seu caminho, com merda na algibeira 

Sol                                           Dó7 

O Chico Fininho, o freak da cantareira 

 

Sol                     Dó7              Sol 

Chico Fininho, uuuuuh  

                 Dó7             Sol 

Chico Fininho, uuuuuh 

                 Dó7             Sol 

Chico Fininho, uuuuuh 

                 Dó7           Ré7 

Chico Fininho  

 

Aos "ss" pela rua acima, depois de mais um shoot nas retretes 

Curtindo uma trip de heroína, sapato bem bicudo e joanetes 

A noite vêm já e mal atina, ele é o maior da cantareira 

Patchuli, borbulhas e brilhantina, cólicas, escurbuto e caganeira 

 

 

Chico Fininho, uuuuuh (...) 

 

 

Sempre a domar a cena, fareja a Judite em cada esquina 

A vida só tem um problema, o ácido com muita estriquina 

Da cantareira à baixa, da baixa à cantareira 

Conhece os felipados todos de gingeira 

 

 

Chico Fininho, uuuuuh (...) 
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CONQUISTADOR 

Da Vinci 

 

Ré 

Era um mundo novo 

       Sim 

Um sonho de poetas 

Ré 

Ir até ao fim 

          Lá 

Cantar novas vitórias 

        Fá#m                              Sim 

E erguer orgulhosas bandeiras 

    Fá#m                            Sim 

Viver aventuras guerreiras 

             Mim 

Foram mil epopeias 

Sol  

Vidas tão cheias 

 Mim                                   Lá 

Foram oceanos de amor 

 

Ré 

Já fui ao Brasil, Praia e Bissau 

        Lá 

Angola, Moçambique, Goa e Macau 

        Ré 

Ai, fui até Timor! 

                                         Lá 

Já fui um conquistador 

 

Era todo um povo                                          

Guiado pelos céus                             

Espalhou-se pelo mundo                                                    

Seguindo os seus heróis                      

E levaram a luz da cultura                        

Semearam laços de ternura             

Foram mil epopeias                                           

Vidas tão cheias                                 

Foram oceanos de amor                  

Já fui ao Brasil (…)                            
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CONQUISTADOR 

DA Vinci (continuação) 

 

 

 

 

 

Já fui ao Brasil (…)    (2x) 

 

               Fá# 

Foram dias e dias 

                                     Sim  

E meses e anos no mar 

            Mim 

Percorrendo uma estrada de estrelas 

                      Lá 

A conquistar 

 

Já fui ao Brasil (…)    (2x) 

 

            Ré 

Fui conquistador (x3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 



DÁ-ME LUME 

Jorge Palma 

 

      

                      Mi 

Chegaste com três vinténs 

E o ar de quem não tem 

              Lá 

Muito mais a perder 

                  Mi 

O vinho não era bom 

A banda não tinha tom 

                 Lá 

Mas tu fizeste a noite apetecer 

                           Ré 

Mandaste a minha solidão embora 

          Lá                                         Fá# 

Iluminaste o pavilhão da aurora 

                       Sim 

Com o teu passo inseguro 

       Mi                               Lá 

E o paraíso no teu olhar 

 

 

Eu fiquei louco por ti 

Logo rejuvenesci 

Não podia falhar 

Dispondo a meu favor 

Da eloquência do amor 

Ali mesmo à mão de semear 

Mostrei-te a origem do bem e o reverso 

Mostrei-te que o que conta no universo 

É esse passo inseguro  

E o paraíso no teu olhar 
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DÁ-ME LUME 

Jorge Palma (continuação) 

   

               Dó#7                  Fá#m 

Dá-me lume, dá-me lume 

                        Si7 

Deixa o teu fogo envolver-me 

                              Mi 

Até a música acabar 

               Dó#7           Fá#m                      Si 

Dá-me lume, não deixes o frio entrar 

                         Ré 

Faz os teus braços fechar-me as asas 

                 Mi 

Há tanto tempo a acenar 

 

 

Eu tinha o espirito aberto 

Às vezes andei perto 

Da essência do amor 

Porém no meio dos colchões 

No meio dos trambolhões 

A situação era cada vez pior 

Tu despertaste em mim um ser mais leve 

E eu sei que essencialmente isso se deve 

A esse passo inseguro  

E ao paraíso no teu olhar 

 

Dá-me lume  (…) 

 

Se eu fosse compositor 

Compunha em teu louvor 

Um hino triunfal 

Se eu fosse critico de arte 

Havia de declarar-te 

Obra-prima à escala mundial 

Mas eu não passo dum homem vulgar 

Que tem a sorte de saborear 

É esse passo inseguro  

E o paraíso no teu olhar 
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DENTES DE LOBO 

Tiago Guillul 

 

 

 

 

 

Ré 

Tenho dentes de lobo e pele de cordeiro 

Cabeça de pombo e feitio matreiro 

Sol 

 Sou um animal a quem Adão não pôs nome 

   Ré 

  Só de barriga cheia é que sinto fome 

Lá                                                  Sol 

  Não há injecção que acabe o meu cio 

Ré 

  A extinção seria um elogio 

 

Ré   Lám   Sol   Lá 

 

     Ré        Mim                 Sol              Lá                 Ré   Mim   Sol   Lá 

Lá no zoo não há jaula para o meu tamanho 

    Ré                     Mim         Sol        Lá              Ré 

Lá ninguém sabe o país de onde eu venho 
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DONA LIGEIRINHA 

Diabo na Cruz 

 

Sim   Sol   Lá   Ré   (4x) 

 

                           Ré 

Antes da chegada eu disse-lhe ao ouvido 

                       Sol                                          Ré 

Esse teu amigo mais parece teu amor 

                                           

Nem todo o cacheiro é para andar contigo 

                        Sol                                 Ré 

Larga lá o osso oh fidalgo roedor 

 

                                   Sim                           Sol 

Haja algum bom senso, Dona Ligeirinha 

                              Sim                       Lá                     Ré 

Olhe que o comércio lhe afugenta muita gente 

                                

Antes da chegada, oiça o que eu lhe digo 

                                         Sol                                                                       Ré 

Escolha o bom caminho que é para o rosto andar contente 

(2x) 

 

Sim   Sol   Lá   Ré   (2x) 

 

Sim                                              Lá 

    Vou largar o que a mamã levou à perna 

Sim                            Lá                                       Sol 

   Quer agora evitar o seu bom pai oh-ai 

                                         Fá#m                  Sol             Lá 

Tanto orgulho numa só mulher moderna oh-ai 

                                       Ré 

Que ora corre ora cai 

 

Antes da chegada (…) 

 

Sim   Sol   Lá   Ré   (2x) 

 

 

Vou largar o que a mamã levou à perna 

Quer agora evitar o seu bom pai oh-ai 

Tanto orgulho numa só mulher moderna oh-ai 

Que ora corre ora cai (bis) 
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DUNAS 

GNR 

 

Sol                                 Mim 

Dunas, são como divãs 

                             Dó 

Biombos indiscretos 

De alcatrão sujo 

        Ré 

Rasgados por cactos e hortelãs 

 

       Sol 

Deitados nas dunas 

                 Mim 

Alheios a tudo 

                         Dó 

Olhos penetrantes 

                                 Ré 

Pensamentos lavados 

 

          Sol  

Bebemos dos lábios 

     Mim 

Refrescos gelados 

    Dó 

Selamos segredos 

     Ré 

Saltamos rochedos 

         Sol                               Mim 

Em câmara lenta como na TV 

     Dó                                         Ré 

Palavras a mais na idade dos porquês 

 

Dunas, como que são divãs 

E quem nos visse deitados 

Cabelos molhados 

Bastante enrolados, sacos-cama salgados 

 

Nas dunas, roendo maças 

A ver garrafas de óleo 

Boiando vazias 

Nas ondas da manhã 
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           EU GOSTO É DO VERÃO 

Fúria do Açucar 

 

 

                   Sol 

Na Primavera o amor anda no ar 

                  Mim 

Na Primavera os bichos andam no ar 

                   Dó 

Na Primavera o pólen anda no ar 

                          Ré 

E eu não consigo parar de espirrar 

 

No Verão os dias ficam maiores 

 

No Verão as roupas ficam menores 

 

No Verão o calor bate records 

 

E os corpos libertam seus suores 

 

       Sol                     Mim 

Eu gosto e do Verão 

                   Dó                                          Ré 

De passearmos de prancha na mão 

       Sol                                   Mim 

Saltarmos e rirmos na praia 

             Dó                                           Ré 

De nadar e apanhar um escaldão 

          Sol                            Si7 

E ao fim do dia, bem abraçados  

     Dó                      Ré 

A ver o pôr-do-sol 

        Sol              Ré                                  Sol 

Patrocinado por uma bebida qualquer 

 

No Outono a escola ameaça abrir 

No Outono passo a noite a tossir 

No Outono ha folhas sempre a cair 

E a chuva faz os prédios ruir 

 

No Inverno o natal e baril 

No Inverno ando engripado e febril 

No Inverno e Verão no brasil 

E na Suécia suicidam-se aos mil 

 

Eu gosto e do Verão (…) 
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EU QUERO VOLTAR 

                                                                           Anjos  

Lá  Sim7  Sim7  Lá 

Lá                 Sim7               
Sentes-te só 

           Fá#m         Mi 

Vejo no teu olhar 

          Ré            Fá#m 

Conheço-te bem 

         Ré                     Lá 

Ah não podes negar 

 

Pensa de novo 

Para o nosso bem 

Sei que há vontade 

Do amor continuar 

Ré                                           Mi 

  Quero sentir o que sentia 

                                              Fá#m 

Estar contigo a toda a hora 

                        Mi 

Tudo novamente 

 

                      Lá   Sim7 

Eu quero voltar 

       Ré                   Mi 

Ao ponto de partida 

Lá                    Sim7      Ré   Mi 

Quando éramos um só 

                        Lá   Sim7 

Eu quero voltar 

     Ré                   Mi 

A ser parte de ti 

Fá#m                    Ré                 Mi 

Antes que o tempo se acabe 

               Ré                                             Lá  Sim7  Sim7  Lá        

Perdoa antes que o tempo se acabe 

 

Onde estiveres 

Irei procurar-te 

Estou a teu lado 

Onde quer que vás 

 

A vida é tão curta 

Tão vaga, tão só 

Sem ti junto a mim 

Não sei mais quem sou 

Quero sentir o que sentia (…) 

                          Dó#m 

   Fomos tão longe 

                      Ré                        

Vamos tentar de novo 

                              Dó#m 

     Sei que me amas 

                         Ré 

Reflecte e pensa em 

nós 

                Lá 

Porque sei que juntos 

 Fá#m                    RéMi 

Valemos de mais
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                                    EU SEI 

Sara Tavares 

 

 

Mi                                         Lá 

Se eu voar, sem saber onde vou... 

Mi                                                     Lá 

Se eu andar, sem conhecer quem sou... 

Fá                                            Sol  

Se eu falar, e a voz soar com a manhã 

     Fá#m   Si7 

Eu sei...    ei ei ei 

 

                                      Mi                                                Lám 

Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim,  

                                    Mi                          Dó#                  Fá#m  Si7 

E se um dia eu disser que já não quero estar aqui, 

               Fá#m                   Si7 

Só Deus sabe o que virá,  

                Sol#m                  Dó# 

Só Deus sabe o que será, 

                Fá#m                                Si7                                             Mi 

Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim 

 

Se a tristeza é mais profunda que a dor.. 

Se este dia já não tem sabor... 

E no pensar que tudo isto já pensei... 

Eu sei... ei ei ei 

 

Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, (…) 

 

Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, 

E se um dia eu disser que já não quero estar aqui, 

Na incerteza de saber o que fazer, o que querer, 

Mesmo sem nunca pensar, que um dia vais pensar... 

Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim...! 
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FIM DO MUNDO 

                                                        Ala dos Namorados 

 

           Mi 

Vou alimentar a tua sede de querer, vou 

Fá#m                                   Dó#m 

Assim cantar a tua fome de prazer, vou 

     Si7                      Fá#m   Fá# 

Ao fim do mundo 

             Fá##m                Si7 

Vou tocar lá no teu fundo 

 

Vou fechar o punho e pôr o sangue a ferver, vou 

Cerrar os dentes e morder o teu saber, vou 

Ao fim do mundo 

Vou gritar lá no teu fundo 

 

 Mi 

Sou teu, sou teu 

 Fá# 

Sou teu, sou teu 

Dó#m          Sol# 

Sou assim só para quem dá 

Dó#7          Fá#m 

E só assim faz com que eu vá 

     Si7                    Fá#m   Fá# 

Ao fim do mundo 

                  Fá#m                   Si7 

Ao fim ao cabo do teu ser 

 

Sou e sou apenas uma gota de suor, sou 

Um claro aceno quando rufa o tambor, sou 

O fim do mundo 

A contagem ao Segundo 

 

És todo o tempo que me resta a liberdade, és 

A minha luta que só fala com verdade, és 

O fim do mundo 

A entrada na cidade 

 

Sou teu, sou teu  (…) 

                  

                 Vou fechar o punho e pôr o sangue a ferver vou (…) 
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                      FORMIGA FILETE 

 

 

       Lá 

Passava o dia inteiro 

                           Mi 

Lá no carreiro do seu abrigo 

                    Lá 

Debaixo de uma figueira 

            Mi                                   Lá 

Ficava horas à espera de um figo 

 

Um dia o figo caiu 

Mesmo em cima do seu abrigo  

Mas ela não se assustou 

Abriu a boca e o resto não digo 

 

 

           Mi            Mi7 

“Eu cá sou a formiga 

          Ré               Lá 

Mais gulosa lá do ninho 

           Mi                  Mi7 

Eu só como coisas doces 

     Ré              Lá 

Quem me dera um figuinho” 

 

 

           Mi                                                 Lá 

Um figuinho, um bolinho, um sorvete 

                         Mi                          Lá 

És mesmo gulosa, Formiga Filete 

Um figuinho, um bolinho, um sorvete 

És mesmo gulosa, Formiga Filete 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 
 

 
67 



JARDINS PROIBIDOS 

                                                                  Paulo Gonzo 

 

 

Lá                                                              Ré 

Quando amanhece, logo no ar 

         Mi                             Fá#m 
Se agita a luz sem querer 

                      Sim                        Ré 

E mesmo o dia vem devagar 

                 Mi 

Para te ver 

 

E já rendido, vê-te chegar 

Desse outro mundo só teu 

Onde eu queria , entrar um dia 

Pra me perder 

 

                       Fá                   Sol 

P‟ra me perder nesses recantos 

                 Dó                                 Lám 

Onde tu andas sozinha sem mim 

                     Fá                         Sol 
Ardo em ciúme, desse jardim 

                   Fá                          Sol 

Onde só vai quem tu quiseres 

                         Dó                                 Lám 
Onde és senhora do tempo sem fim 

                      Fá                   Sol 

Por minha cruz, jóia de luz 

                         Lá 

Entre as mulheres 

 

Quebra-se o tempo, em teu olhar 

Nesse gesto sem pudor 

Rasga-se o céu e lá vou eu 

Pra me perder 
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JEREMIAS, O FORA-DA-LEI 

Jorge Palma 

 

 

Mi                                      Sol#m                                   Dó#m                      Mi 

Vou falar-vos dum curioso personagem: Jeremias, o fora-da-lei 

                 Lá                               Sol                           Dó      Ré                 Mi 

Descendente por linha travessa do famigerado Zé do Telhado 

                                                        Sol#m                       Dó#m                               Mi 

Jeremias dedicou-se desde tenra idade ao fabrico da bomba caseira 

           Lá                                               Dó Ré            Mi 

Cuja eloquência sempre o deixou maravilhado 

 

Para Jeremias nada se assemelha à magia da dinamite 

A não ser talvez o rugir apaixonado das mais profundas entranhas da terra 

E só quando as fachadas dos edifícios públicos explodirem numa gargalhada 

Será realmente pública a lei que as leis encerram 

 

Há quem veja em Jeremias apenas mais uma vítima da sociedade 

Muito embora ele tenha a esse respeito uma opinião bem particular 

É que enquanto um criminoso tem uma certa tendência natural para ser vitimado 

Jeremias nunca encontrou razões para se culpar 

 

Porque nunca foi a ambição, nem a vingança, que o levou a desprezar a lei 

E jamais lhe passou pela cabeça tentar alterar a Constituição 

Como um poeta ele desarranja o pesadelo para lá dos limites legais 

Foragido por amor ao que é belo e por vocação 

 

Jeremias gosta do guarda roupa negro e dos mitos do fora-da-lei 

Gosta do calor da aguardente e de seguir remando contra a maré 

Gosta da maneira como os homens respeitáveis se engasgam quando falam dele 

E da forma como as mulheres murmuram: fora-da-lei 

 

Gosta de tesouros e mapas sobretudo daqueles que o tempo mais maltratou 

Gosta de brincar com o destino e nem o próprio inferno o apavora 

Não estando disposto a esperar que a humanidade venha alguma vez a ser melhor 

Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora 

Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora 
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JOVEM COMO A PLANTA 

 

 

 

       Dó                                                      Sol 

Eu canto por ser jovem como a planta 

                       Fá              Sol 

E a malta canta, uô-ô! 

    Dó                                        Sol 

É ter este cancro na garganta 

                  FáSol 

Ter esta dor! 

       Dó                                                                Sol 

Eu acho que é um fungo que há em mim 

                     FáSol 

E canto assim! 

        Dó                                       Sol 

Por isso canto cada vez pior 

                       FáSol 

Sou um horror! 

                    Dó Sol Fá Sol 

E sou cantor 

                       Dó Sol Fá Sol 

Sou um horror! 

 

 

* 

Eu mando por ser jovem como a planta 

E a malta canta, uô-ô! 

É ter este apito na garganta 

Ter esta dor! 

Eu acho que é um fungo que há em mim 

E mando assim! 

Por isso mando cada vez pior 

Sou um horror! 

Sou director! 

Sou um horror! 

 

              

             * Adaptação Camtílica 
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JUST GIRLS 

Amarguinhas 

 

 

Dó                                              Fá 

Meninas hoje vamos sair 

Dó                                            Fá 

Just girls, vai ser só curtir 

        Dó                                                        Fá 

Empresta-me a camisola amarela 

Dó                                                 Fá 

Espera-me juntinho a janela 

 

                 Dó                                    Lám                              Fá 

Pois os meus pais não me querem deixar sair 

           Dó                      Lám                                 Fá 

Logo hoje que eu tenho mesmo que ir 

             Dó                           Lám                        Fá 

Na Indústria há uma festa, não posso faltar a esta                 

                     Dó                             Lám                           Fá 

Pois eu tenho, quero e devo mesmo lá ir 

 

 

Devagar para não acordar 

A cadela não pode ladrar 

O carro escondido no fundo da rua 

Salta a janela, a noite é tua 

 

E a música no rádio é a partir 

E a girls lá começa no carro a rir 

Uma noite de travessuras, esquecer as amarguras 

As amigas estão comigo é só curtir 

 

E a música na pista sempre a subir 

E o ritual da dança estou a sentir 

A tonteira, a anestesia, dançamos na euforia 

Pois a noite é toda tua sempre a curtir… 
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LADO LUNAR 

Rui Veloso 

 

Sol  Dó  Sol  Ré  Sol  Dó  Sol  Ré  Sol  Dó  Sol  Ré  Dó  Ré  Sol  Dó  Sol  Ré 

 

Sol             Sim            Lám              Ré 

Não me mostres o teu lado feliz 

Sol                   Sim      Lám             Ré 

A luz do teu rosto quando sorris 

Dó           Sol                         Lám       Sol 

Faz-me crer que tudo em ti é risonho 

Dó        Sol                 Lám                     Ré 

Como se viesses do fundo dum sonho 

 

Sol          Sim      Lám                    Ré 

Não me abras assim o teu mundo 

    Sol             Sim   Lám                      Ré 

O teu lado solar só dura um segundo 

Dó        Sol          Lám                         Sol 

Não é por ele que te quero amar 

    Dó              Sol                   Lám                Ré 

Embora seja ele que me esteja a enganar 

Fá                               Ré 

Toda a alma tem uma face negra 

Fá                           Ré 

Nem eu nem tu fugimos à regra 

   Dó               Sol            Lám                    Sol 

Tiremos à expressão todo o dramatismo 

Dó           Sol            Lám                   Ré 

Por ser p‟ra ti eu uso um eufemismo 

Sol    Sim                   Lám     Ré                Sol   Sim Lám Ré 

Chamemos-lhe apenas o lado lunar 

Sol   Sim           LámRé            Sol   Sim Lám Ré 

Mostra-me o teu lado lunar 

 

Desvenda-me o teu lado mauzão 

O túnel secreto, a loja de horrores 

A arca escondida debaixo do chão 

Com poeira de sonhos e ruínas de amor 

 

Eu hei-de te amar por esse lado escuro 

Com lados felizes eu já não me iludo 

Se resistir à treva é um amor seguro 

À prova de bala, à prova de tudo 

 

 Toda a alma tem uma face negra (…) 

 

           Mostra-me o avesso da tua alma 

           Conhecê-lo é tudo o que eu preciso 

           Para poder gostar mais dessa luz falsa 

             Que ilumina as arcadas do teu sorriso 

             Não é bem por ela que te quero amar 

           Embora seja ela que me vai enganar 

           Se mostrares agora o teu lado lunar 

               Mesmo às escuras eu não vou 
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LEVA-ME CONTIGO 

Duarte Rosado 

 

 

Ré* Fá#m*  Sim*        Sol* Lá* 

 

Ré* 

Olho para tudo e tudo me faz chorar 

Lá* 

Deixas-me mudo já não posso mais falar 

Sim* 

Sei que estás confusa, mas isso é normal 

        Sol* 

Para mim és uma musa, alguém muito especial. 

 

Já não te vejo há um dia, para mim pareceu-me um mês 

Já te disse o que sentia agora é a tua vez 

Deixa-me voar, quero sair daqui 

Quero estar noutro lugar, queria-te ter só a ti 

 

    Fá#m* 

Em ti estou seguro, daqui não vou sair 

Sol* 

Nem que atravesse um muro com o risco de cair 

Ré* 

Não me largues mais eu não te quero perder 

Lá* 

Tens de voltar ao cais que eu sem ti não sei viver 

 

Já senti a plenitude, não importa o que tinha feito, 

Eras a minha virtude, nunca foste o meu defeito. 

Digo-te o que sinto, não pareces entender 

É verdade, eu não minto, tenho mesmo que te ver. 
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LEVA-ME CONTIGO 

Duarte Rosado (continuação) 

 

 

Fá#m*     Sol* Fá#m*       Sol* 

 

Ré* 

Leva-me contigo na palma da tua mão 

     Fá#m* 

Que eu já não consigo pisar mais este chão 

Sim* 

Leva-me p‟ra longe que eu não consigo andar 

Sol*                                                  Lá* 

Quero estar contigo, o teu mundo é o meu lugar 

Acabaram-se as palavras que saíam de ti, 

Estivesses onde estavas, eu sentia-te em mim. 

Abraça-me uma vez e outra a seguir 

Abraços já são três, já te estou a sentir 

 

 

Não te quero enganar, sentia-me tão bem 

Quero-te olhar que eu sem ti não sou ninguém. 

Podes prender-me em ti, podes voltar a gostar 

Diz-me o que é que fiz, que eu tento mudar 

 

Não suporto ver-te assim, tu sentes-te culpada 

Põe a culpa em mim acho que foste pressionada 

Tenta perceber, não te sintas mal. 

Tenho que dizer que tudo em ti é especial. 

 

Uma página rasgada e arrancada pelo vento 

Não penso em mais nada, não me sais do pensamento 

Estás em todo o lado, nas paredes e no mar 

Não quero ficar parado, eu não te quero largar 

 

Passa a noite e o dia sem que os sinta a passar  

Tudo o que eu queria era o tempo a parar 

Ficava sozinho, talvez a pensar de mais 

Mas talvez é um caminho p‟ra atingir „meus ideais. 

 

Ré* = xx0230;    Sol* = 3x0230;    Lá* =  x02230;    Sol* = 3xx230 ;    

Sim* = x20230;    Fá#m* = 2x0230  
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MADE IN PORTUGAL 

Telmo Miranda 

 

 

 

Rém   Dó   (8x) 

 
     Rém                        Sol 

Cabelos soltos ao vento 

Beleza que me faz encantar 

Quando passa na rua, 

o transito ela faz parar 

 

Dó                                   Rém 

Com o seu olhar maroto 

         Mim               Rém 

Seu jeito de cativar 

Dó                                               Lá7 

Eles olham para ela, seus olhos ela faz trocar 

 

Seu corpo é modelo, 

como ela não há igual 

Ela deixa todos malucos 

Ela é made in Portugal 

 

Com todas as qualidades 

Honesta e gaiteira 

Ela é com certeza do Continente, Açores e Madeira 

 

Rém                  Sol 

Ela é tão bonita 

Rém           Sol 

Ela é genial 

Rém                     Sol              Rém                    Sol 

Ela é com certeza a mulher de Portugal 

(bis) 

 

Dó 

Ela é portuguesa, ela é portuguesa 

                                                                 Lá7 

Ela é portuguesa, ela é portuguesa 
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MANEIO 

Popular 

 

 

                                    Lám 

Não te encostes à parreira 

                                           Mi 

Que a parreira deita pó 

Encosta-te à minha beira 

                                    Lám 

Sou solteira e vivo só 

 

Ai, agora é que m‟eu maneio 

É que m‟eu maneio 

É que m‟eu rebolo 

Nos braços do meu amor 

Ai agora é que m‟eu consolo 

Ai, agora é que m‟eu maneio 

É que m‟eu maneio 

É que m‟eu rebolo 

Nos braços do meu amor 

Ai agora é que m‟eu consolo 

 

 

Eu venho dali de baixo 

De regar o laranjal 

„Inda aqui trago uma folha 

No laço do avental 

 

Esta roda está parada 

Por falta de mandador 

Siga a roda p‟ra diante 

Quem manda é o meu amor 
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MENINA DAS TRANÇAS PRETAS 

Popular 

 

 

   Dó                                                                 Sol 

Como era linda, com seu ar namoradeiro 

                          Sol7                                                 Dó 

Até lhe chamavam menina das tranças pretas 

               Lá7                                           Rém 

Pelo Chiado caminhava o dia inteiro 

               Sol                                      Dó 

Apregoando raminhos de violetas 

                Lá7                                        Rém 

Pelo Chiado caminhava o dia inteiro 

               Sol                                       Dó 

Apregoando raminhos de violetas 

 

 

E as meninas de alta roda que passavam 

Ficavam tristes a olhar os seus cabelos 

Quando ela olhava com vergonha disfarçavam 

E pouco a pouco todas deixaram crescê-los 

Quando ela olhava com vergonha disfarçavam 

E pouco a pouco todas deixaram crescê-los 

 

 

Passaram dias e as meninas do Chiado 

Usavam tranças enfeitadas com violetas 

Todas gostavam do seu novo penteado 

E assim nasceu a moda das tranças pretas 

Todas gostavam do seu novo penteado 

E assim nasceu a moda das tranças pretas 

 

 

Da violeteira já ninguém hoje tem esperança 

Deixou saudades, foi-se embora e à tardinha 

Anda o Chiado carregado de mil tranças 

Mas tranças pretas ninguém tem como ela as tinha 

Anda o Chiado carregado de mil tranças 

Mas tranças pretas ninguém tem como ela as tinha 
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MENINA ESTÁS À JANELA 

Popular 

 

 

 

Dó                                Fá 

Menina estás à janela 

                Sol                     Dó 

Com o teu cabelo à lua 

                 Lám                     Fá 

Não me vou daqui embora 

               Sol                          Lám 

Sem levar uma prenda tua 

 

 

               Lám7                           Fá 

Sem levar uma prenda tua 

Sem levar uma prenda dela 

Com o teu cabelo à lua 

Menina estás à janela 

 

 

Os olhos requerem olhos 

E os corações corações 

E os meus requerem os teus 

Em todas as ocasiões 

 

 

Menina estás à janela 

Com o teu cabelo à lua 

Não me vou daqui embora 

Sem levar uma prenda tua 

 

 

Sem levar uma prenda tua 

Sem levar uma prenda dela 

Com o teu cabelo à lua 

Menina estás à janela 

 

 

 

 

 

 

   
 

    78 



NAÇÕES E PÁSSAROS 

Bruno Morgado 

 

 

 

 

    Lám                Mim                           Lám                           Mim 

Eu vou cantar uma linda canção sobre a Natureza 

Tem magia e milhares de cores para descobrir 

Por esse mundo existe tanta coisa bela e linda  

Que nós não nem fazemos ideia e nem conhecemos 

 
                        Dó 

Por isso eu dou 

                       Sol                                   Mim                              Ré 

Graças a Deus por todas as nações, por todos os pássaros  (4x) 

 
Os animais são tão belos e bonitos e gostam de brincar 

São afáveis e carinhosos e vamos jogar 

Às escondidas pela floresta e pelos montes 

Dentro dos rios existem os peixes que são meus amigos. 

 

Por isso eu dou (…) 
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NÃO HÁ ESTRELAS NO CÉU 

                                                                    Rui Veloso 

 

                Dó 

Não há estrelas no céu 

A doirar o meu caminho 

                 Fá                     Sol 

Por mais amigos que tenha 

             Dó 

Sinto-me sempre sozinho 

 

 

De que vale ter a chave 

De casa para entrar 

                  Fá           Sol 

Ter uma nota no bolso 

               Dó 

P´ra cigarros e bilhar 

 

           Lám                                  Ré 

A primavera da vida é bonita de viver 

                 Sol                  Fá                      Sol                       Dó 

Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover 

           Lám                                                 Ré 

Para mim hoje é Janeiro, está um frio de rachar 

           Sol                               Fá             Mim                       RémDó 

Parece que o mundo inteiro se uniu p‟ra me tramar 

 

Passo horas no café 

Sem saber para onde ir 

Tudo à volta é tão feio 

Só me apetece fugir 

 

Vejo-me à noite ao espelho 

O corpo sempre a mudar 

De manhão ouço o conselho 

Que o velho tem p‟ra me dar 

 

A primavera da vida é bonita de viver (…) 

 

Vou por aí às escondidas 

A espreitar às janelas 

Perdido nas avenidas 

E achado nas vielas 

 

Mãe, o meu primeiro amor 

Foi um trapézio sem rede 

Sai da frente por favor 

Estou entre a espada e a parede 

 

Não vês como isto é duro, ser jovem não é um posto 

Ter de encarar o futuro com borbulhas no rosto 

Por que é que tudo é incerto, não pode ser sempre assim 

Se não fosse o Rock & Roll o que seria de mim? 

 

A primavera da vida é bonita de viver (…) 

 

        DóLámFáSol              DóLámFáSol              DóLámFá 

Não há      estrelas no céu,    estrelas no céu (…) 
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                  NÃO SOU O ÚNICO 

Xutos e Pontapés 

 

 

Lám                                            Sol 

Pensas que eu sou um caso isolado 

Rém                                        Dó 

Não sou o único a olhar o céu  

A ver os sonhos partirem  

À espera que algo aconteça  

A despejar a minha raiva  

A viver as emoções  

A desejar o que não tive  

Agarrado às tentações  

 

Fá                                                  Dó 

E quando as nuvens partirem 

Rém                                  Lá  

O céu azul brilhará 

Fá                                               Dó 

E quando as trevas abrirem 

Rém                                      Sol  

Vais ver, o sol brilhará  

                                              Lám 

Vais ver, o sol brilhará  

 

Não, não sou o único  

Não, sou o único a olhar o céu  

Não, não sou o único  

Não, sou o único a olhar o céu 

  

Pensas que eu sou um caso isolado  

Não sou o único a olhar o céu  

A ouvir os conselhos dos outros  

E sempre a cair nos buracos  

A desejar o que não tive  

Agarrado ao que não tenho  

Não, não sou o único  

Não sou o único a olhar o céu  

 

E quando as nuvens partirem (...) 
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NO ALTO DA MONTANHA 

 

  

 

       Ré         Lá 

No alto da montanha 

       Lá7      Ré 

Pertinho lá do céu 

                              Lá 

Havia um castelinho 

  Lá7                     Ré 

Aonde o rei viveu 

 

 

       Lá                Ré 

De lá se via o céu 

                 Lá 

Se via a terra 

                       Ré7 

Ao longe o mar 

      Sol            Mim 

No alto da montanha 

          Lá7             Ré 

Quem dera lá morar 

 

 

O rei era bondoso 

A rainha também 

Amigos do seu povo 

A todos queriam bem 

 

 

De lá se via o céu 

Se via a terra 

Ao longe o mar 

No alto da montanha 

Quem dera lá mora 
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NO DIA EM QUE O REI FEZ ANOS 

José Cid 

 

 

Ré                           Mim 

Vieram tribos ciganas 

            Lá                                          Ré 

Saltimbancos sem eira nem beira 

Evitaram a estrada real 

E passaram de noite a fronteira 

E veio gente de gleba 

Mais a gente que vivia no mar 

Para enfeitar a cidade 

        Lá                                                  Ré Sol Lá 

E abrir-lhe as portas de par em par 

 

 

        Ré                                Fá#m 

No dia em que rei fez anos 

                   Mim                   Lá 

Houve arraial e foguetes no ar 

     Ré                         Fá#m 

O vinho correu à farta  

              Mim                          Lá 

E a fanfarra não parou de tocar 

     Fá                   Lám 

O povo saiu à rua 

                       Solm                      Dó 

Com a alegria que costumava ter 

         Fá                                  Lám 

Cantando se o rei faz anos 

                              Solm                        Dó              Ré 

Que venha à praça para nos conhecer 

 

Mas nesse reino distante 

Quem tinha um olho era rei 

Lá vai rei morto rei posto 

Levado em ombros pela grei 

E a festa continuou 

Já que ninguém tinha nada a perder 

Só ficou um trovador 

Pra contar o que acabava de ver 
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NUNCA SOMOS DEMAIS 

 

 

 

Sol   Mim Lám       Ré 

A  -  E  -  I  -  O  -  U 

Parararara 

Sol   Mim Lám       Ré 

A  -  E  -  I  -  O  -  U 

Pararara 

 

                Sol 

E dois e um  -------- São três 

               Mim 

E três e um  -------- São quatro 

                     Lám 

E quatro e um  ------ São cinco 

       Ré                        Sol 

E assim já somos mais, são seis 

              Mim 

E seis e um são sete 

               Lám 

E sete e um são oito 

     Ré                             Sol 

E nunca somos demais 

 

A  -  E  -  I  -  O  –  U (…) 

 

 

 

Sol                        Mim 

Vem, vem connosco 

    Lám                                   Ré 

E canta a mesma canção 

       Sol                          Mim 

O mundo é bem melhor 

                        Lám                       Ré 

Quando alguém nos dá a mão 

                        Lám                       Ré 

Quando alguém nos dá a mão 

 

A  -  E  -  I  -  O  -  U (…) 
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O CÉU É UM LUGAR NA TERRA 

Os Velhos 

 

 

Ré   Sol   Lá   Sim   Sim   Sol   Lá   Ré 
 

  Ré            Sol                       Lá                Sim       
Sabes amor o quanto vale esta guerra 

        Sol                 Lá          Ré 

O céu é um lugar na Terra 

                              Sol                 Lá           Sim       

Dizem que no céu o amor é uma serra 

       Sol                  Lá            Ré 

O céu é um lugar na Terra 

Sim   Sol                Lá          Ré 

O céu é um lugar na Terra 

                  

                  Lá 

Ao anoitecer, 

                Sol                     Lá 

Eu espero por ti e tu vens cá ter 

            Ré         Lá 

E há vida agora, 

                Sol                                Lá 

O som das crianças a brincar lá fora 
 

Fá                            Sol 

  Quando tu entras na sala 

Fá                                   Sol 

  Me agarras e pões a dançar 

Mi                                    Fá 

  E as estrelas giram no clamor 

         Ré        Mi                    Fá              Sol 

Nós descolamos na onda do amor 

 

Sabes amor (…) 

 

Lararai… 

 

Quando tu entras na sala… 

 

Sabes amor (…) 
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O HOMEM DO LEME 

Xutos e Pontapés 

 

 

Lám                       Mim 

Sozinho na noite 

Fá                                    Sol 

Um barco ruma para onde vai. 

Uma luz no escuro brilha a direito 

Ofusca as demais. 

 

E mais que uma onda, mais que uma maré... 

Tentaram prendê-lo impor-lhe uma fé... 

Mas, vogando à vontade, rompendo a saudade, 

           Fá                                              Sol                      Dó 

Vai quem já nada teme, vai o homem do leme.. 

 

    Fá                                      Lám 

E uma vontade de rir 

   Mim                                       Dó 

Nasce do fundo do ser. 

    Fá                                      Lám 

E uma vontade de ir,  

                                      Mim 

Correr o mundo e partir, 

                                         Lám 
A vida é sempre a perder... 

 

No fundo do mar 

ja sem os outros, os que lá ficaram. 

Em dias cinzentos 

descanso eterno lá encontraram. 

 

E mais que uma onda, mais que uma maré... 

Tentaram prendê-lo, impor-lhe uma fé... 

Mas, vogando à vontade, rompendo a saudade, 

vai quem já nada teme, vai o homem do leme.. 

 

 

E uma vontade de rir (…) 

 

No fundo horizonte 

sopra o murmúrio para onde vai. 

No fundo do tempo 

foge o futuro, é tarde demais... 

 

E uma vontade de rir (…) 
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O LEÃOZINHO 

Caetano Veloso 

 

 

Dó                                    Sol                       

Gosto muito de te ver, leãozinho 

 Lám                               Mim 

Caminhando sob o sol 

Fá                                   Sib                Dó 

Gosto muito de você, leãozinho 

 

Para desentristecer, leãozinho 

O meu coração tão só 

Basta eu encontrar você, no caminho 

 

 

Lám                          Mi                               Lám7  Lám 

Um filhote de leão, raio da manhã 

Fá                                       Mim                  Rém  Sol 

Arrastando o meu olhar como íman 

Lám                                    Mi                                   Lám7  Lám 

O meu coração é o sol, pai de toda a cor 

Fá                                                 Mim           Rém  Sol 

Quando ele lhe doura a pele, ao leo 

 

 

Gosto de te ver ao sol, leãozinho 

De te ver entrar no mar 

Tua pele, tua luz, tua juba 

 

Gosto de ficar ao sol, leãozinho 

De molhar minha juba 

De estar perto de você e entrar numa 
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Ó OLIVEIRA DA SERRA 

Popular 

 

 

Dó                    Rém 

Ó oliveira da serra 

Sol            Sol7        Dó      (bis) 
O vento leva a flor 

          Sol                                              Dó 

Ó-i-ó-ai, só a mim ninguém me leva 

          Sol                                               Dó         (bis) 

Ó-i-ó-ai, para ao pé do meu amor 

 

 

Ó oliveira da serra 

Deita raminhos de prata 

Ó-i-ó-ai, os seus olhos me dão vida 

Ó-i-ó-ai, a sua ausência me mata 

 

 

A oliveira pequena 

Também faz pequena sombra 

Ó-i-ó-ai, a moça que é resoluta 

Ó-i-ó-ai, de qualquer maroto zomba 

 

 

A oliveira da serra 

Tem a folha retorcida 

Ó-i-ó-ai, retorcida tenha a língua 

Ó-i-ó-ai, quem fala da minha vida 

 

 

A oliveira pequena 

Que azeitona pode dar 

Ó-i-ó-ai, dará um cestinho dela 

Ó-i-ó-ai, quando muito carregar 
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O VENTO 

 Los Hermanos 

Sol*   Dó*  (4x) 

 

Sol*                                             Dó*                                     Sim7 

  Posso ouvir o vento passar,   assistir à onda bater, 

                Sib*                Lám7             Ré7                         Sol* 

Mas o estrago que faz, a vida é curta pra ver... 

                     Dó*                                             Sim7 

Eu pensei… Que quando eu morrer 

                 Sib*                       Lám7                  Ré7                     Dó*    

Vou acordar para o tempo e para o tempo parar 

 

                                                    Sim7        

Um século, um mês, 

                            Sib*            Lám7 

Três vidas e mais 

                              Ré7               Sol*       Dó* 

Um passo pra trás? 

                                        Sim7         

Porque será? 

 

Mim   Lám7   Dó   Ré7 

  

                             Mim   Lám7   Dó   Ré7  

Vou pensar!  

 

Sol*                                               Dó*                                             Sim7 

Como pode alguém sonhar, o que é impossível saber?  

                     Sib*                       Lám7             Ré7                     Sol* 

Não te dizer o que eu penso, já é pensar em dizer 

                  Dó*                    Sim7 

E isso, eu vi, o vento leva! 

        Sib*                Lám7  Ré7                   Lám7  

Não sei mas sinto que é como sonhar 

                    Ré7                         Lám7               Ré7                   Sol*     Mi7    Lám7 

Que o esforço para lembrar é a vontade de esquecer... 

                    Ré7 Ré7*    Sol* 

E isso por quê? Diz mais! 
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O VENTO 

Los Hermanos (continuação) 

 

 

 
Uh... Se a gente já não sabe mais 

Rir um do outro meu bem então o que resta é chorar  

E talvez, se tem que durar, 

Vem renascido o amor bento de lágrimas. 

 

Um século, três, 

Se as vidas atrás 

São parte de nós. 

E como será? 

 

Mim                Dó*                               Lám7  Ré 

 O vento vai dizer lento o que virá, 

                                  Mim   

E se chover demais, 

                       Dó* 

A gente vai saber, 

                          Lám7       Ré 

Claro de um trovão, 

                                               Sol*         Dó*   Sol*   Dó* 

Se alguém depois sorrir em paz. 

                         Sol*  Dó*        Sol*   Dó* 

Só de encontrar...     Ah!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol* = 3x443x           Dó* = x3545x         Sib* = x12020      Ré7* = xx0312 
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OS LOUCOS DE LISBOA 

Ala dos Namorados 

 

 

               Ré                                           Sol 

Parava no café quando eu lá estava 

                         Ré                            Lá 

Na voz tinha o talento dos pedintes 

                      Ré                                 Mi 

Entre um cigarro e outro lá cravava a bica,  

Lá          Sol                          Ré 

Ao melhor dos seus ouvintes 

 

As mãos e o olhar da mesma cor 

Cinzenta como a roupa que trazia 

Num gesto que podia ser de amor sorria 

E ao partir agradecia 

 

                     Sol 

São os loucos de Lisboa 

                      Ré 

Que nos fazem duvidar 

                         Mi                                         2x 

Que a Terra gira ao contrário 

    Lá         Sol   Ré 

 E os rios nascem no mar 

 

Um dia numa sala do Quarteto 

Passou um filme lá do hospital 

Onde o esquecido filmava e o dono do gueto 

Entrava como artista principal 

Compramos a entrada p'ra sessão 

Para ver tal personagem no écran 

O rosto maltratado era a razão 

De ele não aparecer pela manhã 

 

São os loucos de Lisboa (…)  (bis) 

 

Mudámos muita vez de calendário 

Como o café mudou de freguesia 

Deixámos de tributo a quem lá pára o louco 

A fazer-lhe companhia 

 

E sempre a mesma pose, o mesmo olhar 

De quem não mede os dias que vagueiam 

Sentado lá continua a cravar beijinhos  

Às meninas que passeiam. 
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PLAYBACK 

Carlos Paião 

    

 

     Lám 

Podes não saber cantar, 

Nem sequer assobiar 

Com certeza que não vais desafinar 

                    Rém                      Fá                  Lám 
Em playback, em playback, em playback! 

 

Só precisas de acertar, 

Não tem nada que enganar, 

E, assim mesmo, sem cantar vais encantar 

Em play-back, em play back, em play-back! 

 

     Lám 

Põe o microfone à frente, 

Muito disfarçadamente, 

Vai sorrindo, que é p'ra gente 

Lá presente 

Não notar!... 

 

Lám                        Rém 

Em playback tu és alguém 

Sol                             

Mesmo afónico 

Dó 

Cantas bem 

Fá 

Em play-back, 

       Rém 
A fazer play-back 

            Si* 

E viva o play-back 

              Mi 

Hás-de sempre cantar... 

 

 

 

Em play-back, respirar p'ra quê? 

 

Quem não sabe também não vê 

 

Em play-back, 

 

A fazer play-back 

 

E viva o play-back 

               Mi                

Dá p'ra toda uma  

       Mi7 

soirée 
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PLAYBACK 

Carlos Paião (continuação) 

 

 

Podes não saber cantar (...) 

 

Só precisas de acertar (...) 

 

Abre a boca, fecha a boca 

Não te enganes, não te esganes, 

Vais Ter uma apoteose, 

Põe-te em pose 

P´ra agradar!... 

 

Em play-back é que tu és bom, 

A cantar sem fugir do tom 

Em play-back 

A fazer play-back 

E viva o play-back 

Hás-de sempre cantar... 

Com play-back até pedem bis 

Mas decerto, dirás feliz 

Em play-back 

A fazer play-back 

E viva o play-back 

Agradeces e sorris 

 

 

 

 

 

 

Si* = x2121x 
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PÓ DE ARROZ 

Carlos Paião 

 

 

Dó       Mim  

Pó de Arroz,  

      Lám                  Mim  

Na face das pequenas  

   Lám                Mim       

Será beleza apenas, só  

Rém         Sol  

Uma corzinha com  

 

Pó de arroz  

 

Rosa é, mulher o pôs  

 

E o homem vai nas cenas  

Rém       Sol                 Sol# 

Eva e Adão outra vez  

 

                      Dó#7    

É como enfeitar um embrulho  

     Fá                                       Sol  

Arroz com gorgulho, talvez  

 

Dó           Mim      Lám         Mim 

Pó de arroz, do teu arrozal   

        Lám               Mim  

Esse pó que é fatal  

        Rém                       Sol  

És a tal que me encanta com o 

Dó          Mim         Lám                  Mim 

Pó de Arroz, não faz nenhum mal 

            Lám         Mim 

É de arroz integral  

        Rém                     Sol  

Infernal, quando chegas com  

Lám7                 Ré  

Todo o teu arroz 

Lám7                 Ré        Dó Mim Fá Sol 

Todo o teu arroz 

 

Pó de Arroz  

Tens hoje só pra mim  

Pós de perlimpimpim  

És um arroz doce sim  

 

Pode ser  

Um canto de sereia  

Serei a tua teia  

E tu serás meu algoz    
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PÓ DE ARROZ 

Carlos Paião (continuação) 

 

 

Mas quando te vais alindar  

Alindada vens dar no arroz 

 

Pó de Arroz  

Tens hoje só pra mim  

Pós de perlimpimpim  

És um arroz doce sim  

 

Pode ser  

Um canto de sereia  

Serei a tua teia  

E tu serás meu algoz    

 

Mas quando te vais alindar  

Alindada vens dar no arroz 
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PORTUGAL NA CEE 

GNR 

 

 

Ré  

Na rádio, na TV 

Nos jornais, quem não lê 

 

                             Mim        Sol   Ré                  

Portugal e a CEE 

                                     Mim             Sol                  Ré               

Quanto mais se fala menos se vê 

                                      Mim   Sol            Lá               

Já estou farto,   quero ver 

 

                    Ré          Mim           Sol         Lá 

  Quero ver Portugal na CEE 

                    Ré          Mim           Sol Lá         Ré 

  Quero ver Portugal     na CEE 

 
À boleia, pela rua 

 

Lá vou eu ao mercado comum 

Mal lá cheguei, vi o boss 

Vinha como foi, o que me valeu 

Perguntei-lhe "Qual era a tua, meu?" 

 

Quero ver Portugal na CEE 

Quero ver Portugal na CEE (bis) 

 

E agora, já lá estamos 

 

Vamos ter tudo aquilo que desejamos 

Um PA p'ras vozes e uma Fender 

Oh boy, é tão bom estar na CEE 

 

Quero ver Portugal na CEE 

Quero ver Portugal na CEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

    96 



POSTAL DOS CORREIOS 

Rio Grande 

 

 

                     Sol                                                  Sim 

Querida mãe, querido pai, então que tal 

               Dó                                             Lám 

Nós andamos do jeito que Deus quer 

                 Dó                                            Sol 

Entre os dias que passam menos mal 

                Ré                                                Sol 

Lá vem um que nos dá mais que fazer 

 

 

Mas falemos de coisas bem melhores 

A Laurinda faz vestidos por medida 

O rapaz estuda nos computadores 

Dizem que é um emprego com saída 

 

 

Cá chegou direitinha a encomenda 

Pelo “expresso” que parou na Piedade 

Pão de trigo e linguiça p‟ra merenda 

Sempre dá para enganar a saudade 

 

 

Espero que não demorem a mandar 

Novidades na volta do correio 

A ribeira corre bem ou vai secar? 

Como estão as oliveiras de “candeio”?  

 

 

Já não tenho mais assunto pra escrever 

Cumprimentos ao nosso pessoal 

Um abraço deste que tanto vos quer 

Sou capaz de ir aí pelo Natal 
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P´RA TI, MARIA 

Xutos e Pontapés 

 

 

Dó 

De Bragança a Lisboa 

                      Sol 
São 9 Horas de distância 

Dó 

Queria ter um avião 

                              Sol 

Para lá ir mais amiúde 

 

Dei cabo da tolerância  

 

Rebentei com três Radares  

 

Só para te ter mais perto 

                Sol        Dó 

Só para tu me dares  

 

Fá 

E saio agora 

Dó 

E vou correndo 

Fá 

E vou-me embora 

Dó 

E vou correndo 

Fá 

Já não demora 

Dó                                       Sol     Dó 

E vou correndo p'ra ti, Maria  

 

 

Outra vez vim de Lisboa  

Num comboio azarado  

Nem máquina tinha ainda  

E já estava atrasado  

Dei comigo agarrado  

Ao porteiro mais pequeno  

E tu de certeza à espera  

Rebolando-te no feno  

 

                  E saio agora (…)  

 

 

Seja de noite ou de dia  

Trago sempre na lembrança  

A côr da tua alegria  

O cheiro da tua trança  

 

De Bragança a Lisboa  

São 9 Horas de distância  

Hei-de ter um avião  

Para lá ir mais amiúde  

 

E saio agora (…) 
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QUEM ES TU MIÚDA 

Azeitonas 

 

 

 

Lá  

Quando passas à minha rua 

Como um anjo que flutua                                                         

Os teus pés nunca pisam o  

Ré 
chão 
 

Lá 
E a cada passo teu 

Sem saber, eu troco o meu                                                        

Como se pisasses o meu 

           Ré 

coração 

                  Lá                   Ré 

E até as flores do jardim 

                  Lá  Fá#               Sim 
Mudam de cor,  ao ver-te assim 

                     Solm                      Ré 

Eu já não posso mais conter 

                     Solm               Ré    Si7 

Esta ansiedade de te ver 

Mim                Lá7 

Quem és tu ... 

 
Ré                            Fá#m                    
Quem és tu ... miúda 

      Mim                                   

Nesse sobressalto, 

     Solm 

nesse salto alto 

Ré                            Fá#m 

Quem és tu ... miúda 

          Mim             
Que me atormentas,  

        Solm 

em câmara lenta 

 

 

 

Ré                            Fá#m     Mim 

Quem és tu ... miuuuuuuda 

   Lá7 

Miúda quem és ... 

 

Há certos momentos em que 

eu acho 

Que não passas de um golpe 

baixo 

Fantasia, de um pobre 

coração 

Cá vou eu de sentinela 

Pôr-me à espreita, na janela 

Nem sequer sei se existes ou 

não 

E até os velhos do jardim 

Mudam de tom ao ver-te assim 

 

Eu já não posso mais conter 

Esta ansiedade de te ver 

 
Quem és tu ... miúda 

Quem és tu ... miuuuda 

Nesse sobressalto, nesse salto 

alto 

Quem és tu ... miuuuda 

Que me atormentas, em 

câmara lenta 

Quem és tu ... miuuuda 

 

Quem és tu ... miuuuda 

Miúda quem és .... miuuuda 

(5x)  
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RESTOLHO 

Mafalda Veiga 

 

 

Ré                                                 Sol 

Geme o restolho triste e solitário 

Mim                               Sol                        Ré 

A embalar a noite escura e fria 

                                      Si7                   Mim Sol 

E a perder-se no olhar da ventania 

Mim                                                      Lá                    Ré 

Que canta ao tom do velho campanário 

 

Geme o restolho preso de saudade 

Esquecido, enlouquecido, dominado 

Escondido entre as sombras do montado 

Sem forças e sem cor e sem vontade 

 

Geme o restolho a transpirar de chuva 

Nos campos que a ceifeira mutilou 

Dormindo em velhos sonhos que sonhou 

Na alma a mágoa enorme, intensa, aguda 

 

                                    Mim                         Sol 

Mas é preciso morrer e nascer de novo 

                         Ré           Dó              Sim 

Semear no pó e voltar a colher 

                      Sol                                Mim 

Há que ser trigo, depois ser restolho 

                      Sol                         Lá           Ré 

Há que penar p‟ra aprender a viver 

 

E a vida não é existir sem mais nada 

A vida não é dia sim dia não 

É feita em cada entrega alucinada 

P‟ra receber daquilo que aumenta o coração 

 

Geme o restolho a transpirar de chuva 

Nos campos que a ceifeira mutilou 

Dormindo em velhos sonhos que sonhou 

Na alma a mágoa enorme, intensa, aguda 

 

Mas é preciso morrer e nescer de novo(...) 
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SÃO DIAS QUE PASSAM 

Hélder Ribeiro / Judy Collins 

 

 

         Dó 

São dias que passam 

         Lám 

São horas que vão 

        Rém 

São lábios que cantam 

         Sol 

São mãos que se dão 

     Mi                   Mi7             Lám            Fá 

E deixam saudades de não ser assim 

                Dó         Sol                Dó 

Toda a vida a vida de agora 

 

 

É tempo, é tempo 

De aprender a ser 

Subindo por dentro 

E sempre a crescer 

Pisando caminhos, esquecendo talvez 

O deserto de ontem sozinho 

 

 

Tudo quanto penso 

Tudo quanto sou 

É grande, é imenso 

É tudo o que dou 

E ao dá-lo recebo e fico maior 

Do que sou quando me nego 

 

 

Criança era outro 

Cresci e esqueci 

A aposta da vida 

Ganhei e perdi 

O risco me trouxe até ao que sou 

Nunca basta a vida que foi 
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SOL DA CAPARICA 

Peste e Sida 

 

 

  Dó 

De descapotável pela ponte com a cabelo a voar 

O calor abrasador e a pressa de chegar 

Óculos escuros da Rai-ban e o catano a partir 

A cassete dos Ramones para a gente curtir 

 

 

                                        Dó                  Fá 

Aqui vou eu para a Costa 

                                        Dó                     Fá 

Aqui vou eu cheio de pica 

                                  Dó               Lám 

De Lisboa vou fugir 

                                      Fá           Sol     Dó 

Vou pró Sol da Caparica 

 

 

Abancado na esplanada mesmo à beira do mar 

A cerveja na mesa para refrescar 

Ao longo das praias sobre o sol de Verão 

As miúdas da Costa são uma tentação 

 

 

Por isso vou para a Costa 

Por isso vou  cheio de pica  

Viro costas a Lisboa 

Vou pró sol da Caparica 

 

 

E assim vamos gozando as férias de Verão 

Tenho o Sol da Caparica mesmo aqui à mão 

 

 

Aqui vou eu para a Costa... 
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SONHOS DE MENINO 

Tony Carreira 

 

 

                                                   Lám                                                                  Rém 

Lembro-me de uma aldeia perdida na beira, a terra que me viu nascer  

                                                 Mi                                                                               Lám                 

Lembro-me de um menino que andava sozinho, sonhava vir um dia a  

ser  

Mi                                 Lám                                                                          Rém 

Sonhava ser cantor de cantigas de amor com a força de Deus venceu  

                                            Mi                             Lám           

Nessa pequena aldeia o menino era eu 

 

                                              Rém 

E hoje a cantar  

                                                  Sol                            Dó                            Lám 

Em cada canção trago esse lugar no meu coração 

                                              Rém                              Mi                          Lám 

Criança que fui e homem que sou e nada mudou  

                                              Rém                                 Sol                     Dó                                

E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu  

                            Lám 

nascer 

                                                 Rém                        Mi                                          Lám 

Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino 

 

Tenho a vida que eu quis  

Nem sempre feliz mas é a vida que eu escolhi  

Infeliz no amor, mas no fundo cantor  

A vida deu-me o que eu pedi  

Se eu pudesse a voltar de novo a sonhar faria o mesmo podem crer 

E aquele menino voltaria a ser  

 

E hoje a cantar  

Em cada canção trago esse lugar no meu coração  

Criança que fui e homem que sou e nada mudou  

E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer 

Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino 
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SOU TEU AMIGO SIM 

Toy Story (B.S.) 

 

Dó  Mi  Lám  Láb7  Dó  Sol7  Dó  Sol*  Dó  Sol* 

 

Dó                Sol*        Dó  Dó7 

Sou teu amigo sim 

Fá                 Ré*         Dó  Dó7 

Sou teu amigo sim 

Fá                     Mim     Mi7          Lám           

  Quando a vida      corre mal 

          Fá      Mim        Mi7         Lám 

E tu ficas só e sentimental 

Fá                Mim                       Mi7    Lám 

  Se só alguém que gosta é leal 

        Ré               Sol           Dó   Lá7 

Tu tens um amigo aqui 

        Ré              Sol        Dó    

Eu sou teu amigo sim 

 

Sou teu amigo sim (2x) 

Tens sarilhos, quem não tem 

Mas não há nada que eu não faça só por ti 

Ficamos juntos até ao fim 

Tu tens um amigo aqui 

Sou teu amigo sim! 

 

Fá 

  Não sou mais forte nem sou 

Si7 

  mais inteligente que tu 

Rém                 Sol        Dó 

  Quando estou aqui, não sei... 

Fá                                            Si7                        Mim    Lá7 

  Mas mais ninguém é mais amigo que eu e tu 

       Rém         Sol    

Só nós os dois pá 

 

O tempo vai passar 

E sem nos modificar 

A amizade não vai ter fim 

Sou teu amigo sim 

Sou teu amigo sim 

Sou teu amigo sim!  

 

Sol* = 3x304x            Ré* = 2x023x 
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SOZINHO 

Caetano Veloso 

Ré                           Lá                  Sim 

Às vezes, no silêncio da noite 

Mim7                                            Lá    Lá7 

Eu fico imaginando nós dois 

Ré                            Lá                   Sim 

Eu fico ali sonhando acordado, juntando 

Mim7                                             Lá    Lá7 

O antes, o agora e o depois 

Sim                                    Lá              Sol 

Por que você me deixa tão solto? 

Sim                                    Lá              Mim 

Por que você não cola em mim? 

Sim                                  Lá          Sol 

Tou me sentindo muito sozinho! 

 

Não sou nem quero ser o seu dono 

É que um carinho às vezes cai bem 

Eu tenho meus segredos e planos secretos 

só abro pra você mais ninguém 

por que você me esquece e some? 

e se eu me interessar por alguém? 

e se ela, de repente, me ganha? 

 

 Ré 

Quando a gente gosta 

    Fá#m                               Sol 

É claro que a gente cuida 

Mim 

Fala que me ama 

Sol                                          Dó 

Só que é da boca p‟ra fora 

Ré 

Ou você me engana 

Fá#m                        Sim      Sol 

Ou não está madura 

Lá                                   Ré         Lá7 

Onde está você agora? 

 

Quando a gente gosta 

 

É claro que a gente cuida 

 

Fala que me ama 

 

Só que é da boca pra fora 

 

Ou você me engana 

 

Ou não está madura  ie-ie-ie-ie-

ie 

Lá                                Ré 

Onde está você agora? 
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SUMO DE LIMÃO 

Onda Choc 

 

 
Sim                               Fá#m 

Aqui estou eu no meu quintal 

          Sim                         Fá#m 

Num cadeirão lendo o jornal 

      Sim                         Fá#m 

Bebendo um sumo de limão 

       Sim                           Fá#m 

Ao pé de mim tenho o meu cão 

         Mim                   Fá#m      Sim 

Está tudo numa boa e eu penso 

 

Se o céu está lindo e se afinal 

 

O dia por acaso até nem correu mal 

 

Se a minha mãe bem impressionada 

 

Concordou em aumentar-me a semanada 

 

Porque é que eu não me sinto contente 

 

         Ré                       Lá 

Pensando bem já percebi 

Sim                                                  Fá#m 

Fico triste quando tu não estás aqui 

          Sol            Lá                                  Ré             Lá 

P‟ra mim solidão vem com sumo de limão 

        Ré                          Lá 

Pra eu deixar de estar assim 

Sim                                         Fá#m 

Só se tu pudesses vir ao pé de mim 

      Sol                Mi                             Lá 

E partilhar então o meu sumo de limão 

 

         Sim Fá#m                     Sim         Fá#m 

Sim, da,       da-ra-ra-ra, di-ra-da 

                        Mim       Fá#m                   Sim 

Da-ra-ra-ra di-ra-ra,    dap di-ri-ri-ra 

 

 

Se o dia até nem correu mal 

Se estamos quase nas ferias de Natal 

Se o Prof. de francês faltou  

Se a nossa equipa de volei até ganhou 

Porque é que eu não me sinto contente 

 

Fá#                                    Sim 

É verdade que a vida me sorri 

Lá                              Ré 

Mas só fico feliz quando 

Fá# 

Quando estou junto a ti 

 

Se tudo correu à maneira  

Pouco estudo, muita, muita 

brincadeira  

Porque é que eu não me sinto 

contente? 
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UM MUNDO IDEAL 

Aladdin (B.S.) 

 

 

Eles 

Ré 

Olhe eu vou-lhe mostrar 

                                    Sol   Lá 

Como é belo este mundo 

Mim          Fá#              Sim 

Já que nunca deixaram 

            Sol                        Ré 
O seu coração mandar 

 

Eu lhe ensino a ver 

Todo o encanto e beleza 

Que há na natureza 

Num tapete a voar 

 

                              Lá  Ré 

Um mundo ideal 

                  Lá                       Ré 

É um privilégio ver daqui 

                            Sol       Ré       Sol       Ré 

Ninguém pra nos dizer o que fazer 

   Sim     Mi              Lá 

Até parece um sonho 

 

Elas                              Lá  Ré 

Um mundo ideal 

                          Lá          Fá#     Sim 

Um mundo que eu nunca vi 

                 Sol        Ré     Sol         Ré 
E agora posso ver e lhe dizer 

              Sim             Mi           Lá                       Ré 

Que estou num mundo novo com você 

 

Eles E eu num mundo novo com você 

 

Elas 

Fá 

Uma incrível visão 

                             Sib  Dó 

Neste voo tão lindo 

Solm         Lá               Rém 

Vou planando e subindo 

                Sib                          Fá 
Para o imenso azul do céu 
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UM MUNDO IDEAL 

Aladdin (B.S.) (continuação) 

 

 

Elas 

                          Dó  Fá 

Um mundo ideal 

Eles (feito só pra você) 

 

 

Elas 

                   Dó                          Fá  

Nunca senti tanta emoção 

Eles (Pois então aproveite) 

 

 

Elas 

                         Sib           Fá 

Mas como é bom voar 

      Sib        Fá 

Viver no ar 

      Rém      Solm          Sib                Dó 

Eu nunca mais vou desejar voltar 

 

Eles                               Fá 

Um mundo ideal 

Elas (Com tão lindas surpresas) 

 

Eles                       Dó         Lá        Rém 

Com novos rumos pra seguir 

Elas (tanta coisa empolgante) 

 

Todos                Sib          Lám 

Aqui é bom viver 

       Sib           Lám 

Só tem prazer 

Rém       Sol            Sib      Dó         Rém    

Com você não saio mais daqui 

     

 

Eles 

 

Elas 

 

Eles 

                                  Sib 

Um mundo ideal       - - - - -  

                               Sib 

Que alguém nos deu    - - - 

                   Sib 

Feito pra nós      - - - - - - - - - 

         Fá                                     

 

Elas 

 

Eles 

 

Elas 

                        Lám 

Um mundo ideal 

                                   Lám 

Que alguém nos deu 

                    Dó 

Somente nós 

 

Todos       Só seu e meu 
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#41 

Dave Mathews Band 

 

 

Lám7 *   Sim7      Mim7          Ré* 

 

Lám7 * 

    Come and see 

Sim7                             Mim7                     Ré*  

I swear by now I'm playing time against  

                       Lám7 * 

my troubles  

   Sim7                    Mim7          Ré*  

Oh, I'm coming slow but speeding 

Lám7 *               Sim7 

Do you wish a dance and while 

      Mim7 

I'm in the front 

        Ré*                        Lám7 *    

The play on time is won 

Sim7                   Mim          Ré*         Lám7 *  

Oh, But the difficulty is coming here 

 Sim7                       Mim7                Ré* 

 

 

               Sol                Ré        Dó 

I will go in this way 

                                                                   Sol 

And find my own way out 

                                    Ré             Dó  

I won't tell you to stay 

                                                                    Lám7*      

But I'm coming to much more 

                        Sim7 

Me 

                               

                              Mim7           

All at once the ghosts come back 

Ré*                   Lám7 * 

Reeling in you now 

Sim7                         Mim7                  Ré* 

Oh, What if they came down crushing 

     Lám7*          Sim7              

I used to play for 

                   Mim                    Ré* 

all of the loneliness that nobody 

             Lám7*   Sim7 

notices now 

   

                       

 

  

 

 

Lám7 * = xx5533;  Ré* = x54030 
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#41 

Dave Mathews Band (continuação) 

 

                                Mim          Ré*       Lám7 *    

Oh, I'm begging slow I'm coming here  

Sim7            Mim7              Ré* 

 

                    Lám7 *        Sim7       

I‟m waiting. I wanted to stay 

                     Mim 

I wanted to play, 

                        Ré*             Lám7*  

I wanted to love you 

                    Sim7 

I'm only this far 

                    Mim                           Ré* 

And only tomorrow leads this way  

Lám7 *         Sim7       

I'm coming waltzing back and 

Mim7                        Ré* 

moving into your head 

 

                      Sol                               Ré           Dó  

Please, I wouldn't pass you by 

                                                                     Sol  

Oh, I wouldn't take any more than 

                                             Ré                 Dó  

What sort of man goes by 

 

I will bring water 

                    Sol                                            Ré     

Why won't you ever be glad 

                                            Dó 

It melts into wonder 

                                                       Sol 

I came in praying for you 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Why won't you run 

                                                      Dó 

into the rain and play 

                                                                                 Lám7*  

And let the tears splash all over you 

                                Sim7      Mim7          Ré* 

 

 

Lám7 * = xx4422;  Ré* = x54030 
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ACCIDENTALLY IN LOVE 

Counting Crows 

 

 

 

Ré                                            Sol                   

  So she said what's the problem baby 

Ré                                                      Sol                                       Sim 

  What's the problem I don't know well maybe I'm in love (love) 

                            Mi 

Think about it every time I think about it 

Sol 

Can't stop thinking 'bout it 

 

How much longer will it take to cure this 

Just to cure it cause I can't ignore it if it's love (love) 

Makes me wanna turn around and face me 

But I don't know nothing 'bout love 

 

Ré                              Sol  Sim                 Lá 

Come on, come on, turn a little faster 

Ré                              Sol            Sim                        Lá 

Come on, come on, the world will follow after 

Ré                              Sol               Sim                   Lá      Sol   Lá 

Come on, come on, cause everybody's after love 

 

So I said I'm a snowball running 

Running down into the spring that's coming all this love 

Melting under blue skies 

Belting out sunlight shimmering love 

 

Well baby I surrender to the strawberry ice cream 

Never ever end of all this love 

Well I didn't mean to do it 

But there's no escaping your love 
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ACCIDENTALLY IN LOVE 

Counting Crows (continuação) 

 

 

Sim              Sol 

These lines of lighting 

              Ré        Lá  

Mean we're never alone, never alone, no, no 

 

Come on, come on, move a little closer 

Come on, come on, I want to hear you whisper 

Come on, come on, settle down inside my love 

 

Come on, come on, jump a little higher 

Come on, come on, if you feel a little lighter 

Come on, come on, we were once upon a time in love 

 

                                   Ré  Sol 

We're accidentally in love 

                         Sim   Lá 

Accidentally in love 

 

Ré                             Sol 

I'm In Love, I'm in Love, 

                                 Sim 

I'm in Love, I'm in Love, 

                                  Lá 

I'm in Love, I'm in Love, (x2) 

 

Come on, come on, spin a little tighter 

Come on, come on, and the world's a little brighter 

Ré                                Sol         Sim                       Lá           Sol  Lá           Ré 

Come on, come on, just get yourself inside her love... I'm in love 
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AMAZING GRACE 

 

 

 

      Mi            Mi7                    Lá             Mi 

Amazing grace, how sweet the sound 

          Dó#m                             Si7 

That saved a wretch like me 

   Mi                Mi7         Lá              Mi 

I once was lost but now I‟m found 

                              Si7       Mi 

Was blind but now I see 

 

 

„Twas grace that taught my heart to fear 

And grace my fears relieved 

How precious did that grace appear 

The hour I first believed 

 

 

Through many dangers toils and snares 

We have already come 

„Twas grace that brought us safe thus far 

And grace will lead us home 

 

 

When we‟ve been there ten thousand years 

Bright shining as the sun 

We‟ve no less days to sing God‟s praise 

Than when we first begun 

 

 

Amazing grace, how sweet the sound 

That saved a wretch like me 

I once was lost but now I‟m found 

Was blind but now I see 
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ANGELS 

Robbie Williams 

 

 

                   Ré 

I sit and wait  

                                              Sol               Lá 

Does an angel contemplate my fate  

                             Ré 

And do they know  

The places where we go  

                                           Sol  Lá 

When we´re grey and old  

                           Mim 

´Cos I´ve been told  

             Sol                           Sim                     Sol 

That salvation lets their wings unfold  

                         Dó 

So when I‟m lying in my bed  

  Sol 

Thoughts running through my head  

           Ré                                     

And I feel that love is dead 

Dó               Sol               Ré 

I‟m loving angels instead 

 

                              Lá                               Sim 

And through it all she offers me protection  

                                   Sol 

a lot of love and affection  

                                        Ré 

whether I‟m right or wrong  

                                      Lá 

and down the waterfall  

                                Sim 

wherever it may take me 

                                       Sol 

I know that life wont break me  

                               Ré                          Mim 

when I come to call, she won‟t forsake me 

Dó              Sol                Ré 

I‟m loving angels instead  
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ANGELS 

Robbie Williams (continuação) 

 

 

 

When I‟m feeling weak  

and my pain walks down  

A one way street  

I look above  

and I know ill always be  

Blessed with love 

      Dó  

and as the feeling grows  

                      Sol 

she breathes flesh to my bones 

          Ré 

and when love is dead 

Dó          Sol                     Ré 

I‟m loving angels instead  

 

And through it all she offers me protection (…) 
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BLUE SUEDE SHOES 

Elvis Presley 

 

 

                        Mi 

Well it's a one for the money, two for the show 

          Mi7                        

Three to get ready now go cat go 

               Lá                                                              Mi 

But don't you step on my blue suede shoes  

                   Si7                                    Lá                                       Mi 

You can do anything but lay off of my blue suede shoes 

 

Well you can knock me down step in my face 

Slander my name all over the place 

And do anything that you want to do 

But ah ah honey lay off of my shoes 

And don't you step on my blue suede shoes 

You can do anything but lay off of my blue suede shoes 

 

Well you can burnmy house steal my car 

Drink my liquor from an old fruit jar 

And do anything that you want to do 

But ah ah honey lay off of my shoes 

And don't you step on my blue suede shoes 

You can do anything but lay off of my blue suede shoes 

 

Well it's a one for the money two for the show 

Three to get ready now go cat go 

But don't you step on my blue suede shoes 

You can do anything but lay off of my blue suede shoes 

 

  Mi 

Blue blue blue suede shoes 

  Mi 

Blue blue blue suede shoes 
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BRAND NEW START 

Little Joy 

 

Mi     Dó#m      Mi      Si7  

Mi     Lá      Mi   Si7   Mi   

 

Mi               Mi7                           Lá          Si7     

 Take advantage of the season  

Mi                Mi7                      Lá      Lá#*    

 To take off your overcoat  

 Mi                     Mi7                      Dó#m                             Fá#     

 The spirits will lift off those young men you provoke  

                        Mi                               Si7                        Mi          Lá  Mi Si7  

 But i'll be laughing, knowing i will take you home  

  

              Mi                                      Mi7 

 There ain't no lover like the one i've got  

  Lá                                      Mi   

 Ain't no lover like the one i‟ve got  

   Si7  

 She and i have a brand new start  

                        Dó#m                   Lá         

 I gotta give all my love  

 

 

All this time they had me 

thinking  

Love's a boat that's slowly 

sinking        

But you made the claim  

Taking chances, embracing the 

change  

I count my blessings knowing 

you will take me home  

 

There ain't no lover like the one 

i've got (…)  

 

 Dó#                                     Fá#m                            

 I got time to hold my own                           

 

 

 

Dó# 

what's a day when the years  

       Fá#m 

are on their way  

   Si7  

I gotta say  

  

There ain't no lover like the one 

i've got (…) 

                    

                

Mi       Dó#m  

Ahh ahh ahhh  

Lá                                          Si7  

Love won't bring me down      

             Mi   

Ohh no 

 

Lá*: x12020 
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CAN´T BUY ME LOVE 

The Beatles 

 

 

         (Sol)                                Sim Mim Sim Mim 

Can't buy me love,      love  

                             Lam Ré 

Can't buy me love  

 

     Sol 

I'll buy you a diamond ring my friend if it makes you feel alright 

     Dó                                                          Sol 

I'll get you anything my friend if it makes you feel alright 

              Ré                         Dó                                                                            Sol 

'Cause I don't care too much for money, money can't buy me love  

 

I'll give you all I got to give if you say you love me too  

I may not have a lot to give but what I got I'll give to you  

I don't care too much for money, money can't buy me love  

 

                           Sim Mim Sol                   

Can't buy me love,   everybody tells me so 

                          Sim Mim Lám              Ré 

Can't buy me love,      no no no, no  

 

Say you don't need no diamond ring and I'll be satisfied  

Tell me that you want the kind of thing that money just can't buy  

I don't care too much for money, money can't buy me love 

 

Can't buy me love, everybody tells me so  

Can't buy me love, no no no, no  

 

Say you don't need no diamond ring and I'll be satisfied  

Tell me that you want the kind of thing that money just can't buy  

I don't care too much for money, money can't buy me love 

 

                      Sim Mim Sim Mim 

Can't buy me love,      love  

          Lam   Ré  Sol 

Can't buy me love  
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CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE 

Queen 

 

 
          Lá                                 Ré              Sol        Ré    

This thing, called love, I just cant handle it, 
          Lá                                   Ré            Sol           Ré 

This thing, called love, I must get round to it, 
            Lá            Fá                Sol                   Lá     

I aint ready, Crazy little thing called love. 

 
Lá                                           Ré              Sol         Ré    

This thing called love it cries in a cradle all night 
       Lá                         Ré                                    Sol  Ré       

It swings it jives it shakes all over like a jelly fish, 
               Lá        Fá                 Sol                  Lá     

I kinda like it crazy little thing called love  

 
                                                 Ré               Sol                                          Ré 

There goes my baby, she knows how to rock and roll. 
                                               Fá                                  Si                   

She drives me crazy, she gives me hot and cold fever 

                Mi                                              Si Si Si Si Si Si Mi  

then she leaves me in a cool,cool sweat  

 

I gotta be cool relax, get hip 

Get on my tracks 

Take a back seat, hitch-hike 

And take a long ride on my motor bike 

Until Im ready 

Crazy little thing called love  

 

I gotta be cool relax (…) 

 

This thing called love I just can't handle it  

this thing called love I must get round to it  

I ain't ready  

Crazy little thing called love (8x)  
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DO RE MI 

Música no Coração (B.S.) 

 

Dó 

Doe, a deer, a female deer 

Sol  

Ray, a drop of golden sun 

Dó 

Me, a name I call myself 

Fá 

Far, a long, long way to run 

Dó                                           Fá 

Sew, a needle pulling thread 

Ré                                    Sol 

La, a note to follow Sew 

Mi                                                Lám 

Tea, a drink with jam and bread 

                  Fá            Sol           Dó 

That will bring us back to Do (oh-oh-oh) 

  

Dó        Fá       Dó        Sol  Dó        Fá Sol Dó  Sol  Dó 

So Do La Fa Mi Do Re, So Do La Ti   Do Re Do 

 

Dó                Fá                Dó             Sol 

When you know the notes to sing 

Dó             Fá               Dó Sol Dó 

You can sing most anything 

 

           Doe, a deer, a female deer (…) 

 

Dó 

Do Mi Mi 

Mi So So 

Fá 

Re Fa Fa 

Sol 

La Ti Ti 

 

When you know the notes to sing 

You can sing most anything 

 

           Doe, a deer, a female deer (…) 
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DON´T LOOK BACK IN ANGER 

Oasis 

 

Dó                       Sol                    Lám 

Slip inside the eye of your mind 

       Mi                          Fá     Sol 

Don't you know you might find 

                                      Dó  Lám Sol 

A better place to play 

Dó                       Sol                    Lám 

You said that you'd never been 

       Mi                                Fá     Sol 

But all the things that you've seen 

                             Dó  Lám  Sol 

Slowly fade away 

 

 

Fá  Fám                Dó 

  Gonna I start a revolution from my bed 

  Fá     Fám       Dó 

„Cos you said the brains I had went to my head 

Fá      Fám           Dó 

Step outside, the summertime's in bloom 

Sol                   

Stand up beside the fireplace 

Fádim* 

Take that look from off your face 

          Lám                      Sol                      Fá             Sol 

Cos you ain't ever gonna burn my heart out 

 

 

Dó  Sol             Lám              Mi                    Fá 

So Sally can wait, she knows it's too late 

                   Sol                Dó   Lám  Sol 

as she's walking on by 

         Dó  Sol         Lám Mi                           Fá               Sol 

Her soul slides away, but don't look back in anger 

                               Dó   Lám  Sol 

I heard you say 
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DON´T LOOK BACK IN ANGER 

Oasis (continuação) 

 

 

Take me to the place where you go 

Where nobody knows, if it's night or day 

Please don't put your life in the hands 

of a rock and roll band, who'll throw it all away 

 

 

Gonna I start a revolution from my bed… 

 

Dó  Sol              Lám               Mi                   Fá 

So Sally can wait, she knows it's too late 

                 Sol                Dó  Lám  Sol 

as she's walking on by 

        Dó    Sol          Lám Mi                         Fá        

Her soul slides away, but don't look back in anger 

      Fám 

but don't look back in anger 

 

                         Dó Sol  Lám Mi  Fá Sol 

I heard you say 

      Dó 

At least no today 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fádim* = xx3434 
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DON´T KNOW WHY 

Norah Jones 

 

 

Dó     Dó7           Fá              Fám7 

I waited till I saw the sun 

  Lám7                 Ré7   Fá        Dó 

I don't know why I didn't come 

Dó     Dó7                   Fá              Fám7 

I left you by the house of fun 

Lám7                 Ré7   Fá          Dó 

I don't know why I didn't come...  

Lám7                 Ré7   Fá        Dó 

I don't know why I didn't come... 

 

When I saw the break of day 

I wished that I could fly away 

Instead of kneeling in the sand 

Catching teardrops in my hand 

 

 

Lám7                 Ré7                Sol 

My Heart is drenched in wine 

Lám7                 Ré7         Sol 

But you'll be on my mind       ... Forever 

 

 

Out across the endless sea 

I would die in esctasy 

But I'll be a bag of bones 

Driving down the road alone 

 

My Heart is drenched in wine 

But you'll be on my mind       ... Forever 

 

 

Something has to make you run 

I don't know why I didn't come 

I feel as empty as a drum 

I don't why I didn't come 
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DON´T STOP ME NOW  

Queen 

 

Dó                                                 Mim7             Lám7 

Tonight, I'm gonna have myself a real good time 

            Rém7 Sol7               Dó      Dó7                    Fá 
I feel alive,    and the world, turning inside out, yeah 

            Rém7                      Lá7               Rém     Lám         Rém  

and floating around in ecstasy, so don't stop me now 

 Rém    Lám                             Rém                                   Sol7 

Don't stop me 'cause I'm having a good time, having a good time. 

 

             Dó                                                         Mim7           Lám 
I'm a shooting star leaping through the sky, like a tiger 

                     Rém7              Sol7 

defying the laws of gravity 

           Dó                               Mim                        Lám 
I'm a racing car, passing by, like lady Godiva 

                  Rém         Sol7                                        Dó 

I'm gonna go, go, go, there's no stopping me 

       Dó7                                 Fá               Rém7 

I'm burning through the sky, yeah, 200 degrees, 

                            Lá7                                  Rém 
that's why they call me Mister Fahrenheit 

       Lá7                                            Rém7 

I'm travelling at the speed of light. 

                              Fá                                           Sol 

I wanna make a supersonic man out of you 

 

 

 Dó      Rém Dó   Lám                                        Rém7                   Sol7 

Don't stop me now, I'm having such a good time, I'm having a ball 

 Dó      Rém Dó   Lám                                              Rém7                     Lá7 

Don't stop me now, if you wanna have a good time, just give me a call 

 Rém   Lám         Rém7 
Don't stop me now („cause I'm havin‟ a good time) 

 Rém   Lám         Rém7                                                            Sol7                 

Don't stop me now (yes I'm having a good time, I don't want to stop at 

 Sib 

all 
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DON´T STOP ME NOW 

Queen (continuação) 

 

 

 

I'm a rocket ship, on my way to mars, on a collision course 

I am a satellite, I'm out of control 

I'm a great machine, ready to reload, like an atombomb 

about to oh, oh, oh, oh, to explode 

I'm burning through the sky, yeah, 200 degrees, 

that's why they call me Mister Fahrenheit 

I'm travelling at the speed of light. 

I wanna make a supersonic man out of you 

 

Don't stop me, don't stop me, don't stop me, hey hey hey 

Don't stop me, don't stop me, oh oh oh 

Don't stop me, don't stop me, have a good time, good time 

Don't stop me, don't stop me, Ahhhhh 

 

 

I'm burning through the sky, yeah, 200 degrees, 

that's why they call me Mister Fahrenheit 

I'm travelling at the speed of light. 

I wanna make a supersonic man out of you 

 

Don't stop me now (…)  
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EASY 

Lionel Ritchie 

 

 

Sol                              Sim7                                    Lám7                 Ré 

  I know it sounds funny but I just can¹t  stand the pain 

Sol             Sim7                             Lám7      Ré 

  Girl, I¹m leaving you tomorrow 

Sol                 Sim7                                          Lám7       Ré 

  Seems to me, girl, you know I done all I can 

Sol                Sim7                         Lám7           Ré 

  You see I beg, stole and I borrowed 

 

                                      Sol                   Sim7                    Lám7 

     That¹s why I¹m easy (aaah, aaah, aaah, aaah) 

              Ré                               Sol            Sim  Lám7  Ré 

     I¹m easy like Sunday morning 

                                  Sol                  Sim7                    Lám7 

     That¹s why I¹m easy (aaah, aaah, aaah, aaah) 

                                                 Fá  Dó  Sol 

     I¹m easy like Sunday morning 

 

 

                             Fá      Mim Rém 

I wanna to be high, so high 

                         Fá                                                        Mim7    Rém7 

I wanna be preaching all the things I do allright. 

       Fá     Mim7  Rém7 

I wanna be free, just me 

 

Lá# Fá  Lá#  Fá  Sol 

 

That¹s why I¹m easy (aaah, aaah, aaah, aaah) 

I¹m easy like Sunday morning  

That¹s why I¹m easy (aaah, aaah, aaah, aaah) 

I¹m easy like Sunday morning 
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EDELWEISS 

Música no Coração (B.S.) 

 

 

Lá          Mi   Lá      Ré 

Edelweiss, Edelweiss 

Lá        Fá#m                Sim      Mi 

Every morning you greet me 

Lá                    Mi      Lá                  Ré 

Small and white, clean and bright 

Lá                Mi              Lá 

You look happy to meet me 

 

Mi                                                 Lá 

Blossom of snow may you bloom and grow 

Ré                     Si7         Mi 

Bloom and grow forever 

 

Lá          Mi   Lá      Ré 

Edelweiss, Edelweiss 

 Lá              Mi                     Lá 

Bless my homeland forever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   127 



EVERY BREATH YOU TAKE 

Sting/ The Police 

 

 

 

 

                            Sol   Fá 

Oh can‟t you see 

                                              Ré 

You belong to me 

                                        Mi 

How my poor heart aches 

                                         Lá 

With every step you take 

 

 

Every move you make 

Every vow you break 

Every smile you fake 

Every claim you stake 

I‟ll be watching you   

 

         Sib                                                                             Dó 

Since you gone I been lost without a trace 

I dream at night I can only see your face 

I look around but its you I can‟t replace 

I feel so cold and I long for your embrace 

         Sib                                                           Ré 
               I keep crying baby, baby, please... 

 

 

 

   
 

                                   Ré 

Every breath you take 

                                 Sim 

Every move you make 

                                 Sol 

Every bond you break 

                              Lá 

Every step you take 

                                Sim 

I‟ll be watching you  

 

 
Every single day 

Every word you say 

Every game you play 

Every night you stay 

I‟ll be watching you  
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EVERYTHING 

Michael Buble 

 

Dó Ré Fá(2x) ,Dó Ré    Fá Sol Dó 

 

                      Dó                                      Ré 

You're a falling star, you're the get away car. 

                          Fá                      Sol                             Dó 

You're the line in the sand when I go too far. 

                             Dó                                      Ré 

You're the swimming pool, on an August day. 

                                   Fá             Sol            Dó 

And you're the perfect thing to say. 

 

  

And you play it coy, but it's kinda cute.                             

Ah, When you smile at me you know exactly what you do. 

Baby don't pretend, that you don't know it's true.                               

Cause you can see it when I look at you. 

 

                        Fá Sol Dó                                         Fá Sol Dó 

And in this crazy life, and through these crazy times 

        Dó7         Fá     Mim                   Lám      

It's you, it's you, you make me sing. 

              Dó        Ré                               Fám               Sol         Dó 

You're every line, you're every word, you're everything. 

 

You're a carousel, you're a 

wishing well, 

And you light me up, when you 

ring my bell. 

You're a mystery, you're from 

outer space, 

You're every minute of my 

everyday. 

And I can't believe, uh that I'm 

your man, 

And I get to kiss you baby just 

because I can. 

Whatever comes our way, ah 

we'll see it through, 

And you know that's what our 

love can do. 

 

And in this crazy life (…) 

 

                                                        Ré           Mi        Solm Lá Ré 

                                    So, La, La, La, La, La, La, La   (2x) 
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EYE OF THE TIGER 

Survivor 

 

Sim Lá Sim (x3) Sol 

Sim           Sol 

Risin' up back on the street,  

Lá                                     Sim                Sim  Lá Sim 

Did my time, took my chances 

                                                Sol 

Went the distance now I'm back on my feet 

            Lá                                     Sim 

Just a man and his will to survive  

 

So many times, it happens too fast,  

You trade your passion for glory,  

Don't lose your grip on the dreams of the past, 

You must fight just to keep them alive  

 

Lá Sim Sol 

It's the Eye of the Tiger, 

               Ré                Lá 

 It's the thrill of the fight, 

             Sol                                          Ré   Lá 

Rising up to the challenge of our rival, 

                 Sol 

 And the last known survivor 

                      Ré              Lá 

 Stalks his prey in the night,  

                     Mim   Fám  Sol 

And  he's watching  us all 

              

 With the  Eye   of the Tiger. 

 

Sim Lá Sim (x3) Sol 

 

Face to face out in the heat,  

Hangin' tough, stayin' hungry 

They stack the odds still we take to the street 

For the kill, with the skill to survive  

 

It‟s the Eye of the Tiger (…) 
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FATHER AND SON 

Cat Stevens 

 

  

               Dó                             Sol                    Fá                  Rém 

It‟s not time to make a change, just relax, take it easy, 

                      Dó                                Lám                         Rém                               Sol 

You‟re still young, that‟s your fault, there‟s so much you have to know. 

Find a girl, settle down, if you want you can marry, 

Look at me, I‟m old but I‟m happy. 

 

I was once like you are now, and I know that‟s not easy 

To be calm when you‟ve found something going on. 

But take your time, think a lot, why think of everything you‟ve got, 

                Dó                                    Lám                       Sol                  Dó 

For you will still be here tomorrow but your dreams may not. 

 

 

How can I try to explain, „cause when I do he turns away again, 

It‟s always been the same, the same old story. 

From the moment I could talk I was ordered to listen, 

                              Dó                 Lám              Sol           Dó       

Now there‟s a way and I know that I have to go away. 

    Sol        Fá             Dó 

I know, I have to go. 

 

 

It‟s not time to make a change, just relax, take it slowly, 

You‟re still young, that‟s your fault, there‟s so much you have to go through. 

Find a girl, settle down, if you want you can marry, 

Look at me, I‟m old but I‟m happy. 

 

 

All the times that I‟ve cried, keeping all the things I knew inside. 

It‟s hard, but it‟s harder to ignore it.  

If they were right I‟d agree, but it‟s them they know, not me, 

Now there‟s a way and I know that I have to go away. 

I know, I have to go. 
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GOTTA BE 

Des’ree 

 

 

Lá 

Listen     as   your   day        unfolds, 

Si                                      Dó#m 

Challenge what  the    future      holds, 

Lá 

Try   and  keep  your  head    up   to   the 

Si     Mi 

Sky. 

 

Lovers  they  may   cause  you  tears, 

Go     ahead      release  your fears, 

Stand  up  and   be   counted,    don't be 

'shamed    to    cry.         You  gotta  be ... 

 

    You gotta  be   bad,    you gotta  be 

    bold,  you gotta  be   wiser. 

    You gotta  be   hard,   you gotta  be 

    tough, you gotta  be   stronger. 

    You gotta  be   cool,   you gotta  be 

    calm,  you gotta stay together 

    Dó                Sim 

    All    I    know,   all  I  know, 

    Ré                          Mi 

    Love will  save the day. 

 

Herald     what   your mother      said, 

Read  the  books  your father      read, 

Try   to   solve  the  puzzles     in  your 

Own       sweet        time. 

Some  may  have  more  cash  than  you, 

Others     take   a    different   view, 

Dó  Lá#  Lám 

My,               oh,              my, 

                                         Ré 

eh,         eh,         eh... 

 

     You gotta  be   bad… 
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HALLELUJAH 

Leonard Cohen 

 
Sol                                  Mim 

I heard there was a secret chord 
          Sol                                        Mim 

That David played and it pleased the lord 
        Dó                           Ré                                Sol        Ré 

But you don't really care for music, do you?  
             Sol                            Dó                Ré 

Well it goes like this the fourth, the fifth 
        Mim                               Dó 

The minor fall and the major lift 
          Ré                            Si7              Mim 

The baffled king composing hallelujah 

 

 
                           Dó                Mim              Dó                 Sol   Ré  Sol 

Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelu-u-u-u-jah ....  

 

 

Well your faith was strong but you 

needed proof 

You saw her bathing on the roof 

Her beauty and the moonlight 

overthrew you 

She tied you to her kitchen chair 

She broke your throne and she cut 

your hair 

And from your lips she drew the 

hallelujah 

Hallelujah (…)  

 

Baby I've been here before 

I've seen this room and I've walked 

this floor 

I used to live alone before I knew 

you 

I've seen your flag on the marble 

arch 

But love is not a victory march 

It's a cold and it's a broken 

hallelujah 

 

Well there was a time when you let 

me know 

What's really going on below 

But now you never show that to me 

do you 

But remember when I moved in you 

And the holy dove was moving too 

And every breath we drew was 

hallelujah 

 

Hallelujah(…)  

 

Well, maybe there's a god above 

But all I've ever learned from love 

Was how to shoot somebody who 

outdrew you 

It's not a cry that you hear at night 

It's not somebody who's seen the 

light 

It's a cold and it's a broken 

hallelujah 

Hallelujah(…)  
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HAVE I TOLD YOU LATELY 

Van Morrison 

 

              Dó           Mim               Fá                Sol 

Have I told you lately that I love you? 

              Dó            Mim                                 Fá                Sol 

Have I told you there's no one else above you? 

Fá                    Mim                                                 Rém 

Fill my heart with gladness,  take away all my sadness, 

                   Sol                                        Dó 

ease my troubles that's what you do. 

 

For the morning sun in all it's glory 

greets the day with hope and comfort, too. 

You fill my life with laughter   and somehow you make it better, 

ease my troubles that's what you do. 

 

Have I told you lately… 

 

Rém   Mim 

 

Fá 

There's a love that's divine 

                                                        Mim 

and it's yours and it's mine....like the sun. 

Fá 

And at the end of the day 

                                                                Mim               Sol 

we should give thanks and pray to the one, to the one. 

Have I told you lately… 
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HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN 

Creedence Clearwater Revival 

 

   Ré 

Someone told me long ago 

There‟s a calm before the storm 

     Lá 

I know 

           Lá7                             Ré 

And it‟s been coming for some time 

When it‟s over, so they say 

It‟ll rain a sunny day 

   Lá 

I know 

Lá7                              Ré         Ré7 

Shinin‟ down like water 

 

                            Sol                  Lá 

I wanna know 

                     Ré                        Sim  

Have you ever seen the rain 

                           Sol                   Lá 

I wanna know 

                    Ré                        Sim   

Have you ever seen the rain 

                           Sol                 Lá                         Ré 

Comin‟ down a sunny day 

 

Yesterday and day‟s before 

Sun is cold and rain is hard 

I know 

Been that way for all the time 

„Till forever on it goes, 

Through the circle, fast and slow 

I know 

And it can‟t stop, I wonder 

 

I wanna know 

Have you ever seen the rain 

I wanna know 

Have you ever seen the rain 

Comin‟ down a sunny day 
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HERE COMES YOUR MAN 

Pixies 

 

 

Ré                               Lá 

  Outside there's a box car waiting 

Mim              Sol 

  Outside the family stew 

Ré                   Lá 

  Out by the fire breathing 

Mim                  Sol 

  Outside we wait „til face turns blue 

 

  I know the nervous walking 

  I know the dirty beard hangs 

  Out by the box car waiting 

  Take me away to nowhere plains 

 

 

Sim                            Sol                         Lá 

  There is a wait so long (so long so long) 

                                      Ré 

  You'll never wait so long 

 

Sol  Lá                Ré 

  Here comes your man [3x] 

 

Big shake on the boxcar moving 

Big shake to the land that's falling down 

Is a wind makes-a palms start blowing 

A big big storm fall and break my crown 

 

 

There is a wait so long (so long so long)… 
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HEY JUDE 

The Beatles 

 

 

           Dó7                                                        Fá 

And any time you feel the pain 

                          Rém                                    Sol7                         Dó 

Hey Jude, refrain, don‟t carry the world upon your shoulders 

            Dó7                                                         Fá                            Rém 

For well you know that it‟s a fool who plays it cool 

                                 Sol7                     Dó                       Dó7   Sol7   

By making this words a little colder da da da da da da da da 

 

 

Hey Jude, don‟t let me down 

You have found her now go and get her 

Remember to let her into to your heart 

Then you can start to make it better 

 

So let it out and let it in 

Hey Jude, begin, you‟re waiting for someone to perform with 

And don‟t you know that it‟s just you, hey Jude, you‟ll do 

The movement you need is on your shoulders 

 

Hey Jude, don‟t make it bad (…) 

Better better better better better better, oh.  

 

             Dó               Sib                       Fá                                Dó 

Da da da da da da da, da da da da, hey Jude... 

 

 

 

 

 

  

          Dó                                  Sol 

Hey Jude, don‟t make it bad 

              Sol7                                      Dó 

Take a sad song and make it better 

       Fá                                                  Dó 

Remember to let her into your heart 

                         Sol7                         Dó 

Then you can start to make it better. 

 

Hey Jude, don't be afraid.  

 

You were made to go out and get her. 

  

The minute you let her under your skin. 

 

Then you begin to make it better.  
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HOTEL CALIFORNIA 

The Eagles 

 
Sim                                              Fá# 

  On a dark desert highway, cool wind in my hair 
Lá                                        Mi 

  Warm smell of colitas rising up through the air 
Sol                                               Ré 

  Up ahead in the distance I saw a shimmering light 
Mim                                                                                  Fá# 

  My head grew heavy and my sight grew dim I had to stop for the night 
 

There she stood in the doorway, I heard the mission bell 
And I was thinking to myself “This could be Heaven or this could be Hell” 
Then she lit up a candle and she showed me the way 
There were voices down the corridor, I thought I heard them say 
 

Sol                                                   Ré                    Fá#                                Sim 

        Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face 
      Sol                                                      Ré                Mim                                  Fá# 

         Plenty of room at the Hotel California. Any time of year you could find it here 
 

Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends 
She got a lot of pretty, pretty boys that she call friends 
How they dance on the courtyard, sweet summer sweat 
Some dance to remember, some dance to forget 
 

Os I called up the captain, “Please bring me my wine” 
He said, “We haven‟t that spirit here since nineteen sixty nine” 
And still those voices are calling from far away 
Wake me up at the middle of the night, just to hear them say 
 

Welcome to the Hotel California. (…) 
 
Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice 
And she said “We are all just prisoners here, of our own device” 
And in the master‟s chambers, they gathered for the feast 
They stab it with their steely knives but they just can‟t kill the beast 
 

Last thing I remember, I was running for the door 
I had to find the passage back to the place I was before 
“Relax”, said the night man, “We are programmed to receive 
You can check out any time you like, but you can never leave”. 
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HOUSE OF THE RISING SUN 

A. Price 

 

            Lám  Dó          Ré                  Fá 

There is a house in New Orleans, 

         Lám           Dó        Mi  Mi7 

They call it the Rising Sun. 

              Lám            Dó         Ré                  Fá 

And it‟s been the ruin of many poor boys, 

       Lám       Mi              Lám 

Oh God, I know I‟m one. 

 

 

My mother was a tailor, 

Sewed my new blue jeans. 

My father was a gamblin‟ man 

Down in New Orleans 

 

 

Now the only thing a gambler needs 

Is a suitcase and a trunk. 

And the only time he‟ll satisfied 

Is when he‟s all, all drunk. 

 

 

Oh mother, do tell your children, 

Not to do what I have done. 

Spend your time in sin and misery 

In the house of the Rising Sun. 

 

 

Well, I‟ve got a foot on the platform, 

The other foot on the train. 

I‟m going back to New Orleans 
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HOW MANY ROADS 

Bob Dylan 

 

 

Dó                     Fá                     Dó              

How many roads must a man walk down 

      Dó             Fá                    Dó 

Before you call him a man? 

Dó                  Fá                     Dó                      

How many seas must a white dove sail 

    Dó              Fá                     Sol    Sol7 

Before she sleeps in the sand? 

Dó                  Fá                         Dó                  

How many times must the cannon balls fly 

     Dó                      Fá            Dó 

Before they are forever banned? 

 

 

          Fá                   Sol           Dó                         Fá 

The answer, my friend, is blowing in the wind 

         Rém             Sol7                     Dó 

The answer, is blowing in the wind 

 

How many years can a mountain exist 

Before it‟s washed to the sea? 

How many years can some people exist 

Before they‟re allowed to be free? 

How many times can a man turn his head 

Pretending he just doesn‟t see? 

 

The answer, my friend, is blowing in the wind 

The answer, is blowing in the wind 

 

How many times can a man look up 

Before he see the sky? 

How many ears must one person have 

Before he can hear people cry? 

How many deaths will it take to he knows 

That too many people have died? 

 

The answer, my friend, is blowing in the wind 

The answer, is blowing in the wind 
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I DON´T WANT TO LOSE YOUR LOVE TONIGHT 

The Outfield 

 

 

Mi                       Dó#m                 Si7 

Josie's on a vacation far away,  

come around and talk it over 

Mi             Dó#m                                 Si7 

So many things that I want to say, 

you know I like my girls a little bit 

 

 Lá                                    Dó#m                     Si7 

 older.  I just want to use your love tonight;  

 

Dó#m                     Lá                              Si7 

  I don't want to lose your love tonight. 

 

I ain't got many friends left to talk to,  

no one's around when I'm in trouble 

You know I'd do anything for you,  

stay the night but keep it under 

 

cover.  I just want to use your love tonight; 

I don't want to lose your love tonight. 

 

 

                         Sol                              Lá 

 Try to stop my hands from shakin' 

 Something in my mind's not makin' sense 

 It's been awhile since we've been all alone 

 I can't hide the way I'm feelin' 

 

 

As you leave me please would you close the door, 

 and don't forget what I told you 

Just 'cause you're right - that don't mean I'm wrong, another shoulder To 

cry up-on.  

 

 I just want to use your love tonight;                 

 I don't want to lose your love tonight.   
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I´M ALWAYS HERE 

Baywatch 

 
Sol  

Some people stand in the darkness 

Afraid to step into the light 

Some people need to help somebody 

When edge of surrender's in sight 

 
                     Dó                                      Sol 

Don't you worry, it's gonna be alright 
              Lám                Dó          Ré                                       Sol 

'Cause I'm always ready, I won't let you out of my sight 

 
            Mim            Ré      Mim             Ré 

I'll be ready, never you fear 
             Mim          Ré 

I'll be ready 
                    Dó                      Ré                            Sol 

Forever and always, I'm always here 
 

 

Within us we all have the power 

But sometimes it's so hard to see 

And instinct is stronger than reason 

It's just human nature to me 

 

           

Don't you worry, it's gonna be alright 

'Cause I'm always ready, I won't let you out of my sight 

 

              I'll be ready (…) 
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I WANT YOU BACK 

Jakson 5 

 
Sol                                                   Dó 

  When I had you to myself, I didn't want you around 
               Mim    Sim       Dó        Sol               Lám            Ré    Sol       

  Those pretty faces always make you stand out in a crowd 
  Sol                                                                       Dó 

  Someone picked you from the bunch, one glance is all it took 
  Mim        Sim              Dó         Sol        Lám     Ré            Sol      

  Now it's much too late for me to take a second look 

 
 

                  Sol                                                            Dó              

                Ooh baby, give me one more chance – to show you that I 

                love you 
                 Mim    Sim    Dó        Sol  Lám Ré Sol             

 Won't you  please let me back in your heart 
                  Sol                                             Dó            

 Ooh darling, I was blind to let you go 
                           Mim Sim    Dó    Sol  LámRé           Sol             

 But now since I've seen you in his arms 

 
 

  I want you back, ooh, ooh, yeah, yeah 

  I want you back, ooh, ooh, baby, yeah  

  I want you back, yeah, yeah, yeah, yeah 

  I want you back, oh, oh, darling 

 

 

  Trying to live without your love is one long sleepless night 

  Let me show you, girl, that I know wrong from right 

  Every street I‟ve walked on, it had tear stains on the ground 

  Following the girl I didn't even want around 

 

 Ooh baby (…) 

  I want you back, ooh, ooh, yeah, yeah (4x) 

 

  I want you back ----- All I want 

  I want you back ----- All I need 

  I want you back 

  Oh baby (…) 

  I want you back, oh, oh, yeah, yeah (4x) 
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I WANT YOU TO WANT ME 

Cheap Trick 

 

 

   Mi                  

I want you to want me 

   Dó#m                 

I need you to need me 

     Lá                   

I'd love you to love me 

     Mi 

I'm beggin' you to beg me. 

 

   Dó#m                 

I want you to want me 

   Lá                  

I need you to need me 

     Mi                 

I'd love you to love me 

 

       Dó#m                      Fá# 

I'll shine up my old brown shoes 

      Ré                           Mi    

I'll put on a brand new shirt 

         Dó#m                  Fá# 

I'll get home early from work 

         Ré               Dó#m  

if you say that you love me 

 

 Mi                                                 Si7 

Didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'  

    Dó#m                                             Fá# 

Oh didn't I, didn't I, didn't I see you cryin'  

 Mi                                                                                           Si7 

Feelin' all alone without a friend you know you feel like dyin'  

    Dó#m                                              Lá 

Oh didn't I,  didn't I,  didn't I see you cryin'  

 

    

I want you to want me… 

 

I'll shine up my old brown shoes… 

 

Didn't, didn't, didn't I see you cryin' … 

 

I want you to want me… 
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IF I AIN´T GOT YOU 

Alicia Keys 

 

 

Sol                                                     Mim 

Some people live for the fortune 

Lám                                                       Ré                

Some people live just for the fame 

Sol                                                    Mim                

Some people live for the power yeah 

Lám                                 

Some people live just to play the  

Ré  

game 

 

 

                                                    Dó 

Sol                           Lám                    

Some people think that the 

    Sim           Lám 

physical things  

      Sol        Lám       Sim 

Define what's within 

Lám   Sol         Lám  

I've been there before 

Sim                          Lám 

But that life's a bore 

      Sol                  lám         Sim       

So full of the superficial 

 

                Some people want it all 

                 Sim 

But I don't want nothing at all 

                          Lám 

If it ain't you baby 

                   Sol 

If I ain't got you baby 

       Dó 

Some people want diamond rings 

                Sim 

Some just want everything 

                                  Lám 

But everything means nothing 

                   Sol 

If I ain't got you 

 

Some people search for a fountain 

Promises forever young 

Some people need three dozen roses 

And that's the only way to prove you love them 

  

And in a world on a silver platter 

And wondering what it means 

No one to share, no one who truly cares for me 

  

Some people want it all (…) 
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IMAGINE 

John Lennon 

 

 

          Lá                                             Ré      Lá                           Ré 

Imagine there‟s no heaven, it‟s easy if you try 

                          Lá                               Ré Lá                           Ré 

No hell below us, above us only sky   

                                    Sim    Mi 

Imagine all the people living for today 

 

 

Imagine there‟s no countries, it isn‟t hard to do 

Nothing to kill or die for, and no religion too 

Imagine all the people living life in peace 

 

 

                                       Ré                      Mi                 Lá        Dó# 

You may say I‟m a dreamer 

                                           Ré                  Mi                    Fá#m       Dó# 

But I‟m not the only one 

                                           Ré                           Mi                Lá        Dó# 

I hope some day you‟ll join us 

                                           Ré                      Mi           Lá        

And the world will be just one 

 

 

Imagine no possessions, I wonder if you can 

No need for greed nor hunger, 

A brotherhood do man 

Imagine all the people sharing all the world 

 

 

You may say I‟m a dreamer 

But I‟m not the only one 

I hope some day you‟ll join us 

And the world will be just one 
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IT´S IN HIS KISS 

Aretha Franklin 

 

 

Sol                            Fá 

Does he love me, I wanna know 

Sol                               Sol7 

How can I tell if he loves me so 

 

        Fá    Sol          Fá                              Sol 

Is it in his eyes - Oh no, you'll be deceived 

Is it in his eyes - Oh no, he'll make believe 

 Dó    Lám           Fá                   Sol 

If you wanna know if he loves you so 

             Dó     Fá                    Sol 

It's in his kiss, that's where it is 

 

 

Is it in his face - Oh no, that's just his charm 

In his warm embrace - Oh no, that's just his arm 

 

If you wanna know... 

 

       Dó   Fá              Dó 

Oh oh, it's in his kiss, that's where it is 

 

    Mi                    

Oh oh oh, kiss him and squeeze him tight 

     Lám 

And find out what you wanna know 

Ré 

If it's love, if it really is 

Sol 

It's there in his kiss 

 

How 'bout the way he acts - Oh no, that's not the way 

And you're not listenin' to all I say 

 

If you wanna know... 

Oh yeah, it's in his kiss, that's where it is 
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IT´S NOT UNUSUAL 

Tom Jones 

 

 

Dó                                    Rém                 Sol 

It's not unusual to be loved by anyone 

Dó                                       Rém              Sol 

It's not unusual to have fun with anyone 

Mim                                                   Rém 

but when I see you hanging about with anyone 

Sol                             Dó                               Sol 

It's not unusual to see me cry and I wanna die 

 

It's not unusual to go out at any time 

But when I see you out and about it's such a crime 

If you should ever want to be loved by anyone 

Sol                          Dó 

It's not unusual it happens every day 

 

      Rém 

No matter what you say 

Sol                                             Dó 

You'll find it happens all the time 

Love will never do 

Rém 

What you want it to 

Sol                    Sol7              Mim  Rém  Sol        

Why can't this crazy love be mine 

 

It's not unusual to be mad with anyone 

It's not unusual to be sad with anyone 

but if I ever find that you've changed at any time 

Sol                            Dó                  Fá 

It's not unusual to find out I'm in love with you 

Dó   Fá 

whoa whoa whoa whoa whoa  
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JET PLANE 

Peter, Paul & Mary 

 

                Mi              Dó#m              Lá             Si7 

All my bags are packed, I‟m ready to go 

        Mi              Dó#m    Lá                 Si7 

I‟m standing here outside your door, 

   Mi                             Dó#m                      Si7 

I hate to wake you up to say goodbye. 

But the dawn is breakin‟ it‟s early morning, 

The taxi is waiting, he‟s blowing his horn. 

Already I‟m so lonesome I could cry. 
 

       Mi                    Lá 

So kiss me and smile for me, 

Mi                                  Lá 

Tell me that you‟ll wait for me 

Mi                                 Dó#m          Si7 

Hold me like you‟ll never let go. 

        Mi           Lá 

I‟m leaving on a jet plane, 

                                             Mi                                     Lá 

I don‟t know when I‟ll be back again; 

                                         Mi                   Dó#m        Si7 

Oh, baby, I hate to go. 
 

There‟s so many times I‟ve let you down 

So many times I‟ve played around 

I tell you now that they don‟t mean a thing. 

Every place I go I‟ll think do you 

Every song I sing I‟ll sing for you, 

When I come back I‟ll wear your wedding ring. 
 

So kiss me and smile for me… 
 
Now the time as come to leave you 

One more time let me kiss you 

And close your eyes, I‟ll be on my way 

Dream about the days to come 

I won‟t have to leave alone 

About the time, I won‟t have to say: 

 

So kiss me and smile for me… 
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KNOCKIN´ON HEAVEN´S DOOR 

Bob Dylan 

 

 

     Sol                         Ré                                      Lám 

Mamma, take this badge from me 

     Sol                    Ré             Dó 

I can‟t use it any more 

It‟s getting dark, too dark to see 

Feels like I‟m knockin‟ on heaven‟s door 

 

 

 Sol                                    Ré                                       Dó 

Knock knock knockin‟ on heaven‟s door  

Knock knock knockin‟ on heaven‟s door  

Knock knock knockin‟ on heaven‟s door  

Knock knock knockin‟ on heaven‟s door  

 

 

Mamma, take this guns away from me 

I can‟t shoot them any more 

There‟s a cold black cloud following me 

Feels like I‟m knockin‟ on heaven‟s door  

 

 

Knock knock knockin‟ on heaven‟s door(…) 

 

 

Mamma, put my guns in the ground 

I can‟t shoot them any more 

That cold black cloud is coming down 

Feels like I‟m knockin‟ on heaven‟s door  

 

 

Knock knock knockin‟ on heaven‟s door(…) 
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LAST NITE 

The Strokes 

 
Sol Dó Ré, Dó Ré 

 

Sol 

Last night she said 
                     Lám 

Oh, Baby, I feel so down 
                  Ré 

Oh, and turned me off 
               Sim                  Lám 

When I feel left out 
   Sol 

So I, I turned around 
                                  Lám   

Oh, Baby, I don't care no more 

              Ré 

I know this for sure 
                      Sim                      Lám 

I'm walking out that door 

 

Well, I've been in town 

For just about fifteen minutes 

now 

Oh, Baby, I feel so dow 

And I don't know why 

I keep walking for miles 

  
                    Dó                                       Ré        

But the people they don't understand 
           Dó                                             Ré   

No, girlfriends, they can't understand 
               Dó                                                Ré   

Your grandsons, they won't understand 
         Dó                                                         Ré   

On top of this I ain't ever gonna understand 

 

 

 

Last night she said 

Oh, Baby, I feel so down 

Oh, and turned me off 

When I feel left out 

So I, I turned around 

Oh, Baby, I'm gonna be alright 

It was a great big lie 

As I left that night, yeah 

 

Oh, people they don't 

understand (…) 

In spaceships, they won't 

understand 

And me, I ain't ever gonna 

understand 

 

Last night she said 

Oh, Baby, I feel so down 

She had turned me off 

When I feel left out 

  

So I, I turned around 

Oh, little girl, I don't care no 

more 

I know this for sure 

I'm walking out that door, yeah 
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LET´S TWIST AGAIN 

Chubby Cheker 

 

 

 

            Dó 

Let‟s twist again 

                               Lám 

Like we did last summer 

            Fá 

Let‟s twist again 

                                               Sol                                      

Like we did last year 

 

                      Dó 

Do you remember when 

                                   Lám 

Things you really wanted 

                      Fá 

Yeah, let‟s twist again 

         Sol                                        Dó 

Twist two times this year, yeah 

 

 

Let‟s twist again(…) 

 

  Fá 

Around and round 

                                           Dó 

And up and down we go again 

        Fá 

Oh! Makes me, makes me know 

                        Sol 

You love me so, yeah. Come on. 

 

 

Let‟s twist again(…) 

 

What‟s that fire up there? 

Is it a bright: no 

Is it a flame: no 

Is it a twister: yeah 
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LINGER 

Cramberries 

 

       Sol 

If you, if you could return 

       Ré 

Don‟t let it burn, don‟t let it fade 

                            Lám 

I‟m sure I‟m not being rude 

But it‟s just your attitude 

                  Dó 

It‟s tearing me apart 

It‟s ruining everything 

 

 

I swore, I swore I would be true 

And honey so did you 

So why were you holding her hand 

Is that the way we stand 

Were you lying all the time 

Was it just a game to you 

 

 

But I‟m in so deep 

You know I‟m such a fool for you 

You go me wrapped around your finger 

Do you have to let it linger 

Do you have to, do you have to let it linger 

Oh, I thought the world of you 

I thought nothing could go wrong 

But I was wrong, but I was wrong 

,  

 

 

If you, if you could get by 

Trying not to lie 

Thing‟s wouldn‟t be so confused 

And I wouldn‟t feel so used 

But I always really knew 

I just wanna be with you 
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MAMMA MIA 

Abba 

 

 

 

Sol                                                                       Dó 

I've been cheated by you, since I don't know when 
Sol                                                                                Dó 

So I made up my mind, it must come to an end 
 Sol                       Mim 

Look at me now, will I ever learn? 
Sol                          Mim                           Dó 

I don't know how, but I suddenly lose control 
                               Ré 

There's a fire within my soul 
Dó    Sol     Ré 

Just one   look and I can hear a bell ring 
Dó    Sol      Ré 

One more look and I forget everything, 

   

Sol                           

Mamma mia, here I go again 

Dó           Lám                 Ré 

My  my, how can I resist you? 

Sol 

Mamma mia, does it show 

again? 

 Dó            Lám                       

My  my, just how much I've  

Ré 

missed you 

Sol                        Sol* 

Yes, I've been brokenhearted 

 Mim                     Sim 

Blue since the day we parted 

 Dó              Lám            Ré 

Why, why did I ever let you go? 

 Sol                    Mim  

Mamma mia, now I really know, 

 Dó        Lám                     Ré            

My my, I could never let you go

 

I can't count all the times that I've told you we're through 

And when you go, when you slam the door 

I think you know, that you won't be away too long 

You know that I'm not that strong. 

Just one   look and I can hear a bell ring 

One more look and I forget everything, 

 

Mamma mia, here I go (…)  

 

 

 

 

Sol*: 200033 
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MESSAGE IN A BOTTLE 

The Police 

 

 

Sim*    Sol*   Lá*   Mim* 

 

Sim*    Sol*           Lá*   Mim*          Sim*     Sol*      Lá*   Mim* 

Just a castaway, an island lost at sea, oh 

Sim*    Sol*                Lá*     Mim*            Sim*         Sol*          Lá*   Mim* 

Another lonely day, with no one here but me, oh 

More loneliness than any man could bear 

Rescue me before I fall into despair, oh 

 

      Sol                    Dó  Ré              Sol 

          I'll send an S.O.S. to the world  (2x) 

     Mim                         Sol 

          I hope that someone gets my (3x) 

          Sim                    Sol 

          Message in a bottle, yeah(2x) 

 

A year has passed since I wrote my note 

But I should have known this right from the start 

Only hope can keep me together 

Love can mend your life but  

Love can break your heart 

 

          I'll send an S.O.S. (…) 

 

Walked out this morning, don't believe what I saw 

Hundred billion bottles washed up on the shore 

Seems I'm not alone at being alone 

Hundred billion castaways, looking for a home 

 

          I'll send an S.O.S. (…)  

 

Sending out at an S.O.S. (…) 

 

 

 

Sim* - x246xx ; Sol* – 357xxx ; Lá* - 579xxx ; Mim* - 0240xx 
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MORE THAN WORDS 

Extreme 

 

 

Sol     Dó 

Saying I love you 

    Lám                       Dó            Ré             

Is not the words I want to hear from  

Sol 

you 

                Dó 

It's not that I want you 

Lám           Dó       Ré     Mim 

Not to say, but if you only knew 

 

        Lám   

How easy  

Ré                       Sol                           Mim 

it would be to show me how you feel 

                      Dó           Ré                     Sol7                   

More than words is all you have to do 

                      Dó 

 to make it real 

  Dóm                        Sol               

Then you wouldn't have to say  

                Mim 

that you love me 

         Dó     Ré       Sol 
Cos I'd already know 

 

           Dó              Ré 

What would you do 

          Sol                             Mim 

 if my heart was torn in two 

                                                         Lám 

More than words to show you feel 

                   Ré                     Sol 

That your love for me is real 

 

 

What would you say 

 if I took those words away 

Then you couldn't make things new 

Just by saying I love you 

 

More than words 

 

Now I've tried to  

talk to you and make you understand 

All you have to do is close your eyes 

And just reach out your hands and  

 

touch me 

Hold me close don't ever let me go 

More than words is all I ever needed 

you to show 

Then you wouldn't have to say  

that you love me 

Cos I'd already know 

 

 

What would you do (…) 
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MRS. ROBINSON 

Paul Simon 

  

           Mi7  

We‟d like to know a little bit about you for our files. 

   Lá                                                                             Lá7 

We‟d like to help you learn to help yourself. 

   Ré                                               Sol              Dó 

Look around you. All you see are sympathetic eyes. 

    Mi                                                             Ré 

Stroll around the grounds until you feel at home 

 

 

                           Sol           Mim 

And here‟s to you, Mrs Robinson, 

Sol                         Mim                                Dó                     Ré 

Jesus loves you more than you will know, wo wo wo. 

                      Sol                        Mim 

God bless you, please, Mrs Robinson, 

Sol                         Mim                                 Dó                         Ré                       Mi 

Heaven holds a place for those who pray, hey hey hey, hey hey hey 

 

Hide it in a hiding place where no one ever goes. 

Put it in your pantry with your cupcakes. 

It‟s a little secret. Just the Robinson affair 

Most of all, you‟ve got to hide it from the kids. 

 

 

Cooo cooo ca-chooo, Mrs Robinson, 

Jesus loves you more than you will know, wo wo wo. 

God bless you, please, Mrs Robinson, 

Heaven holds a place for those who pray, hey hey hey, hey hey hey 

 

Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, 

Going to the candidates debate, 

Laugh about it, shout about it, when you‟ve got to choose, 

Every way you look at it you loose. 

 

Where have you gone, Joe DiMaggio? 

A nation turns its lonely eyes to you, wo wo wo. 

What‟s that you say, Mrs Robinson? 

“Joltin‟Joe has left and gone away”, hey hey hey, hey hey hey 
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MY FAVOURITE THINGS 

Música no Coração (B.S.) 

 

 

Mim 

Raindrops on roses and whiskers on kittens 

Dó 

Bright copper kettles and warm woolen mittens 

Lám                    Ré                Sol                Dó 

Brown paper packages tied up with strings 

Sol                 Dó                 Lám        Si7 

These are a few of my favorite things 

 

Cream colored ponies and crisp apple streudels 

Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles 

Wild geese that fly with the moon on their wings 

These are a few of my favorite things 

 

Mi 

Girls in white dresses with blue satin sashes 

Lá 

Snowflakes that stay on my nose and eyelashes 

Lám              Ré                      Sol            Dó 

Silver white winters that melt into springs 

Sol                  Dó                Lám         Si7 

These are a few of my favorite things 

 

Mim 

When the dog bites 

Si7 

When the bee stings 

Mim                          Dó 

When I'm feeling sad 

   Dó                                    Lá 

I simply remember my favorite things 

        Sol              Dó Lám  Ré   Sol Dó Sol Dó Sol Dó Lám Si7 

And then I don't feel          so bad 
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NEW YORK, NEW YORK 

Frank Sinatra 

 

 

Ré   RéM7*   Ré6*   RéM7*   Mim7   Lá7   Mim7   Lá7 

 

 

 

                                      Ré   RéM7*   Ré6*    
Start spreading the news,  

        RéM7*       Mim7   Lá7   Mim7    

I‟m leaving today 

  Lá7           Ré   RéM7*   Ré6*         RéM7*           Mim7   Lá7   Mim7   Lá7 

I want to be a part of it - New York, New York 

 

                                

These vagabond shoes, are longing to stray 

                                Ré     RéM7*  Ré6*  RéM7*                   Lám7   Ré7 

Right through the very heart of it - New York, New York 

 

 

                    Sol                   Solm                            Ré 

I wanna wake up in a city, that doesn‟t sleep 

                      Dó#7                  Si7                      Mim7   Lá7 

And find I‟m king of the hill - top of the heap 

  

 

       

These little town blues, are melting away 

I‟ll make a brand new start of it - in old new york 

 

 

       Sol              Solm                                   Ré            Si7 

         If I can make it there, I‟ll make it anywhere 

                  Mim7               Lá7               Ré   RéM7*   Ré6*   RéM7* 

It‟s up to you - New York, New York 

 

 

 

 

 

RéM7* = xx0222;    Ré6* = xx0202 
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PRETTY WOMAN 

Roy Orbison 

 

                     Lá                               Fá#m 

Pretty woman, walking down 

the street 

                    Lá                                Fá#m 

Pretty woman, the kind I like to 

meet 

                    Ré 

Pretty woman 

                         Mi                           

I don't believe you, you're not 

the truth 

No one could look as good as 

you 

 

    

Pretty woman, won't you 

pardon me? 

Pretty woman, I couldn't help 

but see 

Pretty woman 

Then you look lovely as can be 

Are you lonely just like me? 

 

   Rém                      Sol7 

Pretty woman, stop a while 

   Dó                      Lám 

Pretty woman, talk a while 

  Rém                    Sol7                                Dó 

Pretty woman, gave your smile to me 

  Rém                    Sol7 

Pretty woman, yeah yeah yeah 

   Dó                      Lám 

Pretty woman, look my way 

Rém                      Sol7                        Dó    Lá 

Pretty woman, say you'll stay with me 

               Fá#m            Rém                  Mi 

'Cause I need you, I'll treat you right 

                              Fá#m Rém                Mi 

Come with me baby, be mine tonight 

 

Pretty woman, don't walk on by 

Pretty woman, don't make me cry 

Pretty woman, don't walk away, hey, okay 

Mi 

If that's the way it must be, okay 

I guess I'll go on home, it's late 

There'll be tomorrow night, but wait 

What do I see 

Is she walking back to me 

Yeah, she's walking back to me 

                 Lá 

Oh, oh, pretty woman 
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PUFF 

Peter, Paul and Mary 

 

 

Dó                         Mim         Fá                 Dó 

Puff, the magic dragon lived by the sea 

         Rém         Sol7        Dó         Lám        Ré7                                 Sol     

And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee, 

Dó                    Mim     Fá                             Dó 

Little Jackie Paper loved that rascal Puff, 

         Rém               Sol7                  Dó         Lám        Ré7           Sol     Dó     

and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh 

 

          Puff, the magic dragon lived by the sea 

          And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee, 

          Puff, the magic dragon lived by the sea 

          And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee. 

 

Together they would travel on a boat with billowed sail 

Jackie kept a lookout perched on Puff's gigantic tail, 

Noble kings and princes would bow whene'er they came, 

Pirate ships would lower their flag when Puff roared out his name. Oh! 

 

          Puff, the magic dragon lived by the sea  (…) 

 

A dragon lives forever but not so little boys 

Painted wings and giant rings make way for other toys. 

One grey night it happened, Jackie Paper came no more 

And Puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar. 

 

His head was bent in sorrow, green scales fell like rain, 

Puff no longer went to play along the cherry lane. 

Without his life-long friend, Puff could not be brave, 

So Puff that mighty dragon sadly slipped into his cave. Oh! 

 

          Puff, the magic dragon lived by the sea (...) 
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PURPLE LINE 

 

 

 

“The sun is sinking to the West 

The cattle goes down to the stream 

The birds are going to their nests 

It‟s time for a cowboy to dream” 

 

 

             Mi 

Purple line 

             Lá  

In the canyon 

                     Mi 

That‟s where I 

                 Lá 

Wanna be 

                  Mi 

With my free 

                Lá 

Good campanions 

                  Mi          Si7               Mi 

Just my rifle my pony and me 

 

 

Up the hill 

In a willow 

Sings a sweet 

Melody 

Coming home 

Sweet and darling 

Just my rifle my pony and me 

 

 

Everyone 

Should be free 

Find my head 

On a tree 

Riding home 

Sweet and darling 

Just my rifle my pony and me 

 

 

 

  
162 



ROXANNE 

Police 

 

 

Solm     Fá 

Roxanne 

                                      Mib    Rém   Dóm 

You don‟t have to put on the red light 

  Fá 

Those days are over 

                                Solm 

You dont have to sell your body to the night 

 

Roxanne 

You dont have to wear that dress tonight 

Walk the streets for money 

You dont care if its wrong or if its right 

 

Dóm           Fá 

Roxanne 

       Solm 

You dont have to put on the red light 

 

I loved you since I knew you 

I wouldnt talk down to you 

I have to tell you just how I feel 

I wont share you with another boy 

I know my mind is made up 

So put away your make up 

Told you once I wont tell you again 

Its a bad way 

 

Roxanne 

You dont have to put on the red light 

Roxanne 

You dont have to put on the red light 
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SAVE TONIGHT 

Des ree 

 

 

                        Sim  Sol     Ré          Lá  

Go on and close the curtains 

                           Sim  Sol    Ré               Lá 

'cause all we need is candlelight 

               Sim     Sol                Ré                  Lá 

you and me ... and the bottle of wine 

            Sim                Sol       Ré     Lá 

and hold you tonight [ ohh ] 

 

well we know i'm going away 

and how i wish - i wish it weren't so 

so take this wine and drink with me 

let's delay our misery 

 

save tonight and fight the break of dawn 

come tomorrow - tomorrow i'll be gone 

save tonight and fight the break of dawn 

come tomorrow - tomorrow i'll be gone 

 

there's a log on the fire 

and it burns like me for you 

tomorrow comes with one desire 

to take me away [ ohh it's true ] 

 

        save tonight and fight the break of dawn (…) 

 

it ain't easy to say good bye 

darling please - don't start to cry 

'cause girl you know i've got to go [ohh ] 

and Lord i wish it wasn't so 

 

        save tonight and fight the break of dawn (…) 

 

tomorrow comes to take me away 

i wish that i - that i could stay 

but girl you know i've got to go [ohh ] 

and Lord i wish wasn't so 
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STAND BY ME 

Ben E. King, Leiber e Stoller 

 

       Dó                                                           

When the night has come 

                Lám   
And the land is dark 

   Fá                    Sol 

And the moon is the only 

     Dó    Sol 

Light we see 

 

           Dó 

No, I won‟t be afraid 

             Lám 

No, I won‟t be afraid 

               Fá                     Sol 

Just as long as you stand 

    Dó 

Stand by me 

 

 

So darling, darling 

                      Dó                            Lám 

Stand by me, oh, stand by me 

            Fá      Sol 

Oh, stand 

                    Dó                      Sol 

Stand by me, stand by me 

 

If the sky that we look upon 

Should trumble and fall 

All the mountain should rumble 

To the sea 

 

I won‟t cry, I won‟t cry 

No I won‟t share a tear 

Just as long as you stand 

Stand by me 

 

And darling, darling (…) 
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STEAL MY KISSES 

Ben Harper 

 

Sol   Dó   Ré 

 

Sol                                              Dó                       Ré                                                             Sol 

I put into Nashville, Tennessee, but  you wouldn't even come around to see me 

Sol                                                                   Dó 

And since your headin‟ up to Carolina,     

          Ré                                                                    Sol 

You know I gonna be right there behind you  

 

                     Sol                                                                     Dó 

'Cause I always have to steal my kisses from you  

   Ré                                                                    Sol 

Always have to steal my kisses from you         

      Sol                                                                  Dó 

I always have to steal my kisses from you  

    Ré                                                                 Sol 

Always have to steal my kisses from you  

 

Now I love to feel that warm southern rain,  

just to hear it fall is the sweetest sounding things  

And to see it fall on your simple country dress it's like heaven to me I must 

confess  

 

 

'Cause I always have to steal my kisses from you  

Always have to steal my kisses from you 

 

 

Now I've been hangin‟ around you for days,  

but when I'm leanin‟ you just turn your head away  

I know you didn't mean that  

She said I love the way you think, but I hate the way you act  

 

'Cause I always have to steal my kisses from you  

Always have to steal my kisses from you 
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SUGAR 

The Archies 

 

Lá        Ré 

Sugar 

                        Lá         Ré 

Oh Honey, Honey 

                       Lá       Fá#m Mi                          Lá                Mi 

You are my candy girl, and I got me wanting you. 

 

Oh, Honey 

Oh Sugar, Sugar 

You are my candy girl, and I got me wanting you. 

 

Lá                                           Ré                   Lá 

I just can‟t believe the loneliness in loving you, 

                            Ré          Lá 

I just can‟t believe it‟s true 

                                                 Ré                     Lá 

I just can‟t believe the wonder of this feeling 

                          Ré          Lá 

I just can‟t believe it‟s true 

 

 

Oh Sugar(…) 

 

When I kissed you girl I knew how sweet a kiss could be 

I know how sweet a kiss can be 

Like the summer sunshine, all your sweetness over you 

All your sweetness over me 

 

 

Oh Sugar(…) 

 

Sol Dó 

Put a little sugar honey honey 

Sol Dó 

Put a little sugar honey baby 

Sol Dó Ré Sol 

Gonna make love so sweet, yeah, yeah, yeah. 
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SUMMER NIGHTS 

Casey/ Jacobs - B.S. Grease 
 

Dó             Fá      Sol7 

Summer lovin' had me a blast  

Summer lovin', happened so fast   

Dó          Fá   Sol           Lá 

I met a girl crazy for me  

Ré          Sol     Ré                     Sol 

I met a boy, cute as can be   

Dó              Fá    Sol         Lám 

Summer days driftin' away,   

        Fá        Sol                      Dó 

To uh-oh those summer nights   

  Sol                                    Dó 

Well-a, well-a, well-a,  uh 

 

             Fá                      Sol                                           Dó 

Tell me more, tell me more, did you get very far?   

               Fá                   Sol                                                    Dó 

Tell me more, tell me more, like, does he have a car?   

            Fá          Sol         Fá (x2) 

Ah ah, ah ah, ah ah   

 

She swam by me, she got a cramp  

He went by me, got my suit damp   

I saved her life, she nearly drowned  

He showed off, splashing around   

Summer sun, something's begun,   

But uh-oh those summer nights   

Well-a, well-a, well-a,  uh 

 

Tell me more, tell me more was it love at first sight?  

Tell me more, tell me more did she put up a fight? 

Ah ah, ah ah, ah ah   

 

Took her bowlin' in the arcade   

We went strollin', drank lemonade   

We made out under the dock  

We stayed out until ten o'clock   

Summer fling don't mean a thing,  

But uh-oh those summer nights   

Oh oh oh  
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SUMMER NIGHTS 

Casey/ Jacobs - B.S. Grease 

 

 

Tell me more, tell me more but you don't gotta brag 

Tell me more, tell me more 'cause he sounds like a drag 

Ah ah, ah ah, ah ah   

 

 

He got friendly, holdin' my hand  

Well she got friendly, down in the sand   

He was sweet, just turned eighteen 

Well she was good, you know what I mean   

Summer heat, boy and girl meet,   

But uh-oh those summer nights   

Oh oh oh 

 

Tell me more, tell me more how much dough did he spend?  

Tell me more, tell me more could she get me a friend? 

Ah ah, ah ah, ah ah   

 

 

It turned colder, that's where it ends  

So I told her we'd still be friends   

Then we made our true love vow  

Wonder what she's doin' now   

Summer dreams ripped at the seams,   

But oh, those summer nights  

Tell me boy, tell me boy 
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SUMMER OF 69 

Brian Adams 
 

 

Sol                                                  Ré 

   I got my first real six string - brought it at the five & dime  

Sol                                                   Ré 

   Played it til my fingers bled - was the summer of '69  

Sol                                                           Ré 

   Me and some guys from school had a band and we tried real hard  

Sol                                                               Ré 

   jimmy quit and Jody got married - shoulda known we'd never get far 

 

Mim                   Ré                         Sol                                             Dó 

   Oh when I look back now  that summer seemed to last for ever 

 Mim           Ré                         Sol                              Dó 

   And if I had the choice   ya I'd always wanna be there 

 Mim                           Ré                            Sol                                                

   Those were the best days of my life 

 

   Ain't no use complaining - when ya gotta job to do 

   Spent my evenings down at the drive in - and that's when I met you – ya 

 

   Standing on your mamma's porch - you told me that you'd wait forever 

   And when I held your hand - I knew that it was now or never 

   Those were the best days of my life - back in the summer of '69 

 

Sib                            Mib 

   Man we were killin' time 

                       Fá                                              Mib 

   We were young and reckless - we needed to unwind 

Sib               Mib                         Fá 

   I guess nothing can last forever... 

 

   And now the times are changin' 

   Look at everything that's come and gone 

   Sometimes when I play my old six string 

   I think about you wonder what went wrong 

 

    Standing on your nanna's porch - you told me it'd last forever (…) 
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SUNDAY MORNING 

Marron 5 

 

 

Rém7  Sol  Dó)  

  

 Rém7           Sol                       Dó                  

Sunday morning rain is falling  

Rém7                Sol                              Dó                  

Steal some covers share some skin  

Rém7                  Sol                        Dó                  

Clouds are shrouding us in moments unforgettable  

            Rém7                    Sol                       Dó 

You twist to fit the mold that I am in  

            Rém7                        Sol                Dó 

But things just get so crazy living life gets hard to do  

                             Rém7                 Sol                              Dó 

And I would gladly hit the road get up and go if I knew  

           Rém7                               Sol                            Dó 

That some day it would lead me back to you  

That some day it would lead me back to you  

   

 

                       Rém7 Sol Dó        Rém7  Sol  Dó 

That may be all I need In darkness she is all I see  

                                       Rém7  Sol  Dó  

Come and rest your bones with me   

                                                                   

                                              Rém7                   Sol                        Dó 

Driving slow on Sunday Morning and I never want to leave  

  

 

Fingers trace your every outline  

Paint a picture with my hands  

Back and forth we sway like branches in a storm   

Change of weather, still together when it ends.  

 

 That may be all I need In darkness she is all I see (…) 
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SUNRISE 

Norah Jones 

 

 

Sim Lá Ré (2x) Sim Lá Ré Sol 

 

     Lá           Sim 

Sunrise, sunrise 

                      Lá                         Ré  

Looks like mornin' in your eyes 

               Sim                              Sol          Ré 

But the clocks held nine fifteen for hours 

 

       Fá#m     Sim 

Sunrise, sunrise 

                   Lá                    Ré 

Couldn't tempt us if it tried 

                       Sim                  Sol                            Ré 

'Cause the afternoon's already come and gone 

 

                        Sim Lá Ré Sol 

And I said hoooooooooo... (x3) 

   Mim 

To you 

 

 Surprise, surprise 

Couldn‟t find it in your eyes 

But I‟m sure it‟s written all over my face 

Surprise, surprise 

Never something I could hide 

When I see we made it through another 

 

And I said hoooooooooo... (x3) 

 

Mi                   Sol 

 Now good night 

                               Mi 

Throw its cover down 

     Sol 

On me again 

     Mi                    Sol 

Ooh and if I‟m right 

                 Mi 

It‟s the only way 

   Sol 

To bring me back 

 

And I said hoooooooooo... (x3) 
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SURFIN´ USA 

Beach Boys 

 

Sol                                         Ré7 

If everybody had an ocean   

                            Sol 

Across the U.S.A.  

                                                 Ré7 

Then everybody'd be surfin'  

                               Sol 

Like californ-I-A  

                                                             Dó 

You'd see 'em wearin' their baggies  

                                         Sol 

Huarachi sandals, too  

                                                      Ré     Dó 

A bushy bushy blonde hairdo  

                        Sol 

Surfin' U.S.A.  

 

You'd catch 'em surfin at Del Mar (Inside, outside, U.S.A.)  

Ventura County line  

Santa Cruz and Tressels,  

Australia's Narabine,  

All over Manhattan,  

And down Doheny way  

Everybody's gone surfin' ,Surfin U.S.A.  

 

We'll all be plannin' out a route  

We're gonna take real soon  

We're waxin' down our surfboards  

We can't wait for June  

We'll all be gone for the summer  

Were on safari to stay  

Tell the teacher we're surfin', Surfin' U.S.A.  

 

At Haggerty's and Swami's (Inside, outside, U.S.A.) 

Pacific Palisades  

San Onofre and Sunset  

Redondo Beach, L.A.  

All over La Jolla  

At Waiamea Bay  

 

Everybody's gone surfin' , Surfin' U.S.A. (3x) 
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TEARS IN HEAVEN 

Eric Clapton 

 

 

                  Lá                          Mi            Fá#m Ré    Lá                    Mi 

Would you know my name, if I saw you in heaven? 

                  Lá                   Mi         Fá#m Ré    Lá                   Mi 

Would it be the same, if I saw you in heaven? 

              Fá#m                     Dó# Mim               Fá# 

I must be strong, and carry on 

                    Sim                            Mi                  Lá 

„Cause I know I don‟t belong here in heaven. 

 

 

Would you hold my hand, if I saw you in heaven? 

Would you help me stand, if I saw you in heaven? 

I‟ll find my way through night and day 

„Cause I know I just can‟t stay here in heaven. 

 

 

                Dó                      Sol               Lám                         Ré                  Sol      Mim 

Time can bring you down, time can bend your knees. 

                 Dó                        Sol               Lám                                  Ré           Sol 

Time can break your heart and have you beggin‟ please. 

                     Mi 

Beggin‟ please… 

 

 

                 Fá#m                     Dó# Mim                                  Fá# 

Behond the door, there‟s peace and true. 

            Sim                                    Mi                      Lá 

And I know, there‟ll be no more tears in heaven 

 

 

Would you know my name, if I saw you in heaven? 

Would it be the same, if I saw you in heaven? 

I must be strong, and carry on 

„Cause I know I don‟t belong here in heaven. 
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TWIST AND SHOUT 

The Beatles 

 

Ré   Sol   Lá 

 

                     Ré                    Sol                  Lá 

Well, shake it up, baby, now, (shake it up, baby) 

                     Ré        Sol                  Lá 

Twist and shout. (twist and shout) 

                                                    Ré                     Sol                Lá 
C'mon c'mon, c'mon, c'mon, baby, now, (come on baby) 

                                              Ré    Sol                Lá 

Come on and work it on out. (work it on out) 

 

Well, work it on out, honey. (work it on out) 

You know you look so good. (look so good) 

You know you got me goin', now, (got me goin') 

Just like I knew you would. (like I knew you would) 

 

Well, shake it up, baby, now, (shake it up, baby) 

Twist and shout. (twist and shout) 

C'mon, c'mon, c'mon, c'mon, baby, now, (come on baby) 

Come on and work it on out. (work it on out) 

 

You know you twist your little girl, (twist, little girl) 

You know you twist so fine. (twist so fine) 

Come on and twist a little closer, now, (twist a little closer) 

And let me know that you're mine. (let me know you're mine) 

Ahhhhhhhhhh(low) Ahhhhhhhhhh(higher) Ahhhhhhhhhh(higher) 

Ahhhhhhhhhhh(high) 

Baby, now, (shake it up, baby) 

Twist and shout. (twist and shout) 

C'mon, c'mon, c'mon, c'mon, baby, now, (come on baby) 

Come on and work it on out. (work it on out) 

 

You know you twist your little girl, (twist, little girl) 

You know you twist so fine. (twist so fine) 

Come on and twist a little closer, now, (twist a little closer) 

And let me know that you're mine. (let me know you're mine) 

Well, shake it, shake it, shake it, baby, now. (shake it up baby)(3x) 
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UPTOWN GIRL 

Billy Joel 

 

Mi          Fá#m 

Uptown girl 

               Sol#m                 Lá 

She's been living in her uptown world 

   Si7                      Mi                            Fá#m 

I bet she never had a back street guy 

                                             Sol#m       Lá 

I bet her mama never told her why 

                    Si7 

I'm gonna try for an 

 

Uptown girl 

She's been living in her white bread world 

As long as anyone with hot blood can 

And now she's looking for a downtown man 

That's what I am 

 

Dó                           Lám 

And when she knows what 

           Rém                    Sol 

She wants from her time 

Dó                         Lám 

And when she wakes up 

       Rém                       Mi 

And makes up her mind 

 

Lá                    Fá#m 

She'll see I'm not so tough 

Ré 

Just because 

Si7 

I'm in love with an 

 

Uptown girl 

You know I've seen her in her uptown world 

She's getting tired of her high class toys 

And all her presents from her uptown boys 

She's got a choice 
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UPTOWN GIRL 

Billy Joel (continuação) 

 

 

Sol                                    Lá                                  Fá#                                Sim        Lá 

Whoo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo -oah 

Sol                                    Lá                                  Fá#                                Sim        Lá 

Whoo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo- -oah 

 

Uptown girl 

You know I can't afford to buy her pearls 

But maybe someday when my ship comes in 

She'll understand what kind of guy I've been 

And then I'll win 

 

 

And when she's walking 

She's looking so fine 

And when she's talking 

She'll say that she's mine 

She'll say I'm not so tough 

Just because 

I'm in love with an 

 

Uptown girl 

She's been living in her white bread world 

As long as anyone with hot blood can 

And now she's looking for a downtown man 

That's what I am 

 

Mi                         Fá#m 

Uptown girl 

                                     Sol#m 

She's my uptown girl 

                Lá                    Si7 

You know I'm in love 

With an uptown girl 

My uptown girl 

You know I'm in love 

With an uptown girl 

My uptown girl… 

 

 

 

  

   177 



USE SOMEBODY 

Kings of Leon 

 
Dó Mim Fá (2x), Lám Dó Fá (2x)  

 
                                           Dó                                    Mim                 Fá 

I've been roaming around always lookin down at all I see. 
                  Dó                    Mim                     Fá 

Painted faces fill the places I can't reach. 
                                             Lám                  Dó   Fá 

You know that I could use somebody 
                                             Lám                  Dó   Fá 

You know that I could use somebody 
                             Dó 

Someone like you  
                          Mim                                  Fá 

And all you know and how you speak 
                      Dó                    Mim                     Fá 

Countless lovers under cover of the street 
                                             Lám                   Dó   Fá 

You know that I could use somebody 
                                             Lám                   Dó   Fá      

You know that I could use somebody 

Someone like you 

 
Dó Mim Fá (2x), Lám Dó Fá (2x)  

 

Off in the night while you live it up I'm off to sleep 

Waging wars to shake the poet and the beat 

I hope it's gonna make you notice 

I hope it's gonna make you notice 
                                 Dó Mim Fá 

Someone like me (2x) 
                                 Lám Dó Fá 

Someone like me (2x)  ------    Somebody 

 
Ré Fá#m Ré Fá#m Sim 

 
Dó Mim Fá (2x) 

                                  Lám Dó Fá 

Someone like you --- Somebody (3x) 

                                           Dó                                  Mim                 Fá 

I've been roaming around always lookin down at all I see

.  
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VIVA LA VIDA 

Coldplay 

Sol  Lá  Ré  Sim    (2x) 

 

  Sol           Lá 

I used to rule the world  

                      Ré                               

Seas would rise when I gave the  

      Sim 

word  

                                        Sol      Lá 

Now in the morning I sleep alone  

                        Ré                    Sim 

Sweep the streets I used to own 

 

Sol  Lá  Ré  Sim    (2x) 

 

I used to roll the dice  

Feel the fear in my enemy's eyes  

Listen as the crowd would sing:  

"Now the old king is dead! Long live 

the king!" 

 

One minute I held the key  

Next the walls were closed on me  

And I discovered that my castles 

stand  

Upon pillars of salt and pillars of 

sand  

   Sol                        Lá 

I hear Jerusalem bells are ringing  

Ré                           Sim 

Roman Cavalry choirs are singing  

Sol                             Lá 

Be my mirror, my sword, and shield  

                         Ré                       Sim 

My missionaries in a foreign field  

                 Sol                             Lá 

For some reason I can't explain  

                 Ré                                       Sim                       Sol           Lá 

Once you go there was never, never an honest word 

                                     Ré                        Sim  

That was when I ruled the world  

 

It was the wicked and wild wind  

Blew down the doors to let me in.  

Shattered windows and the sound 

of drums  

People couldn't believe what I'd 

become 

 

Revolutionaries wait  

For my head on a silver plate  

Just a puppet on a lonely string 

Oh who would ever want to be 

king?  

  

 

 

I hear Jerusalem bells are ringing 

(…) 

For some reason I can't explain  

I know Saint Peter will call my name 

never an honest word 

But that was when I ruled the world   

 

       Ré Mi      Lá  Fá#m               

Oooooh Oooooh (2x) 

 

I hear Jerusalem bells are ringing 

(…) 
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WAKE ME UP BEFORE YOU GO 

Wham  

 

Jitterbug (x4) 

 

(Sol)                        Dó 

You put the boom-boom into my heart 

                           Fá                                           Dó 

You send my soul sky high when your lovin' starts 

Jitterbug into my brain 

               Fá                                            Dó 

Goes a bang-bang-bang 'til my feet do the same 

         Rém 

But something's bugging you  

Mim 

Something ain't right 

                     Fá                                             Mim 

My best friend told me what you did last night 

Rém                        Mim 

Left me sleepin' in my bed 

Fá                                       Sol 

I was dreaming, but I should have been with you instead. 

 

                   Dó 

Wake me up before you go-go 

                                 Fá                  Sol        Dó 

Don't leave me hanging on like a yo-yo 

Wake me up before you go-go 

I don't want to miss it when you hit that high 

Wake me up before you go-go 

'Cause I'm not plannin' on going solo 

Wake me up before you go-go 

Take me dancing tonight 

                                                Dó 

I wanna hit that high (yeah, yeah) 
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WAKE ME UP BEFORE YOU GO 

Wham (continuação) 

 

  

You take the grey skies out of my way 

You make the sun shine brighter than Doris Day 

Turned a bright spark into a flame 

My beats per minute never been the same 

'Cause you're my lady, I'm your fool 

It makes me crazy when you act so cruel 

Come on, baby, let's not fight 

We'll go dancing, everything will be all right 

 

Wake me up before you go-go (…) 

 

Rém                                Mim 

Cuddle up, baby, move in tight 

Fá                                     Mim 

We'll go dancing tomorrow night 

      Rém                                     Mim 

It's cold out there, but it's warm in bed 

Fá                                Sol                             

They can dance, we'll stay home instead 

 

 

Wake me up before you go-go (…) 
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WAKE UP 

Arcade Fire 

Dó    Lám     Fá    Sol 

Ooooooooooooh 
 

Dó                                    Lám 

Something  filled up 
                                            Fá 

my heart  with nothin'  
                    Dó 

someone  told me not to cry.  

 

but now that  i'm older 

my heart's  colder  

and i can see that it's a lie. 

 
Dó    Lám     Fá    Sol 

Ooooooooooooh 

 

Children wake up 

hold your mistake up  

before they turn the summer into dust.  

 

If the children don't grow up 

our bodies get bigger. but our hearts get torn up 

we're just a million little gods causing rain storms turning every good 

thing to rust.  

i guess we'll just have to adjust. 

 
Dó    Lám     Fá    Sol 

Ooooooooooooh 

 
Ré#                                        Dó    

With my lighning bolts a-glowin'  
Ré#                                    Fá 

i can see where i am going to be when 
         Fá                                                                  Dó                     

the reaper he reaches and touches my hand. 

 
Dó    Lám     Fá    Dó 

Ooooooooooooh (x2) 

 
Dó  

Better look out below! 
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WALKING ON SUNSHINE 

Katrina and the Waves 

 

Dó   Fá   Sol   Fá 

 

   Dó                         Fá               Sol                        Fá               Dó  Fá  Sol  Fá 

I used to think maybe you love me, now baby I'm sure 

And I just can't wait till the day when you knock on my door 

Now everytime I go for the mailbox gotta hold myself down 

Cause I just can't wait till you write me you're comin' around 

 

                                               Sol                          Fá 

Now I'm walking on sunshine, whoa oh 

Now I'm walking on sunshine, whoa oh 

Now I'm walking on sunshine, whoa oh 

                                  Dó    Fá           Sol           Fá 
And don't it feel good, hey, all right now 

                                 Dó   Fá   Sol   Fá 

And don't it feel good 

 

 

I used to think maybe you love me now I know that it's true 

And I don't wanna spend my whole life just a waitin' for you 

Now don't want you back for the weekend, not back for a day (no no) 

I said baby I just want you back and I want you to stay 

 

Now I'm walking on sunshine, whoa oh (…) 

 

Walkin' On Sunshine Walkin' On Sunshine (yeah) 

I feel alive, I feel a love, I feel a love that's really real 

I feel alive, I feel a love 

I feel a love that's really real I'm on sunshine baby, oh 

Oh yeah, I'm on sunshine baby, oh 

 

I say it, I say it, I say it again, now 

And don't it feel good, hey, yeah now 

And don't it feel good 

Now don't it, don't it, don't it, don't it, don't it, don't it feel good 

I say it, I say it, I say it again, now 

 

Now I'm walking on sunshine, whoa oh (…) 
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WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL 

Ronan Keating 

 

                 Sol   Ré   Dó   Ré   

 

Sol          Ré                  Dó                         Ré                  Sol   Ré  Dó  Ré 

It's amazing how you can speak right to my heart 

Sol               Ré              Dó                        Ré                   Sol  Ré  Dó  Ré 

  Without saying a word, you can light up the dark 

  Dó                                    Ré 

  Try as I may I could never explain 

Sol             Ré                          Dó                 Ré       

  What I hear when you don't say a thing 

 

           Sol                     Ré                    Dó                          Ré  

The smile on your face lets me know that you need me 

                   Sol                    Ré                   Dó                  Ré  

There's a truth in your eyes saying you'll never leave me 

         Sol                         Ré                          Dó                                      Ré  

The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall 

 Dó                      Ré                                                  Sol  Ré  Dó  Ré  Dó 

You say it best... when you say nothing at all 

 

All day long I can hear people talking out loud 

But when you hold me near, you drown out the crowd (the crowd) 

Try as they may they can never define 

What's been said between your heart and mine 

 

You say it best when you say nothing at all        (bis) 

 

The smile on your face, the truth in your eyes 

The touch of your hand let's me know that you need me...  

 

You say it best when you say nothing at all        (bis) 
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WILD WORLD 

Cat Stevens 

 

      

                  Lám                              Ré7                             Sol 

Now that I‟ve lost everything to you 

                           Dó                                         Fá 

You say you want to start something new 

                  Rém                                           Mi 

And it‟s breaking my heart you‟re leaving 

Baby I‟m grieving 

                   Lám                                    Ré7                           Sol 

But if you want to leave take good care 

                                    Dó                                    Fá 

Hope you have a lot of nice things to wear 

              Rém                                    Mi              Sol 

Then a lot of nice things turn bad out there 

 

                                         Dó          Sol                               Fá 

Ooh! Baby, baby it‟s a wild world 

                                    Sol                               Fá                          Dó 

It‟s hard to get by just up on a smile 

                   Sol                              Fá 

Ooh! Baby, baby it‟s a wild world 

                                    Sol                           Fá                                Dó 

I‟ll always remember you like a child girl 

 

You know I‟ve seen a lot what the world can do 

And it‟s braking my heart in two 

„Cause I never want to see you sad girl 

Don‟t be a bad girl 

But if you want to leave take good care 

Hope you make a lot of friends out there 

Just remember there‟s a lot of bad everywhere 

 

Oh! Baby, baby it‟s a wild world (…) 

 

But if you want to leave take good care 

Hope you make a lot of friends out there 

Just remember there‟s a lot of bad everywhere 

 

Oh! Baby, baby it‟s a wild world (…) 
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WISH YOU WERE HERE  

Pink Floyd 

 

 

                                  Dó 

So, 

                                           Ré 

So you think you can tell 

                           Lám 

Heaven from hell, 

                                Sol 

Blue skies from pain. 

                                      Ré 

Can you tell a green field 

                                    Dó 

From a cold steel rail 

                          Lám  

A smile from a veil? 

                                       Sol 

Do you think you can tell? 

 

 

And did they get you to trade 

Your heroes from ghosts? 

Hot ashes for trees? 

Hot air for a cold breeze? 

Cold comfort for change? 

And did you exchange 

A walk on part in a war 

For a lead role in a cage? 

 

 

How I wish, 

How I wish you were here. 

We‟re just two lost souls swimming in a fish bowl, 

Year after year, 

Running over the same old ground. 

What have we found? 

The same old fears. 

Wish you were here. 
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WITH OR WITHOUT YOU 

U2 

         

 

 Ré                           Lá                           Sim 

See the stone set in your eyes 

                 Sol                            Ré 

See the thorn twist in your side 

     Lá          Sim  Sol 

I wait for you 

 

Sleight of hand and twist of fate 

On a bed of nails she makes me wait 

And I wait…withou you 

 

With or without you, with or without you, ah ah 

 

Through the storm we reach the shore 

You gave it all but I want more 

And I‟m waiting for you 

 

With or without you, with or without you, ah ah 

I can‟t live with or without you 

 

And you give yourself away, and you give yourself away 

And you give, and you give, and you give yourself away 

 

My hands are tied, my body bruised 

She‟s got me with nothing to win 

And nothing left to lose 

 

And you give yourself away, and you give yourself away 

And you give, and you give, and you give yourself away 

 

With or without you, with or without you, ah ah  2x 

I can‟t live with or without 

 

 

With or without you… 
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WONDERFUL WORLD 

Louis Armstrong 

 

            Dó           Mim   Fá               Mim 

I see trees of green, red roses too 

                 Rém                        Dó     Mi                   Lám 
I see them bloom for me and you 

 

        Láb                       Rém7 

And I think to myself: 

                  Sol                Dó       Mi  Fá  Sol 

“What a wonderful world!” 

 

I see skies of blue and clouds of white 

The bright bless the day, the dark say goodnight 

 

        Láb                       Rém7 

And I think to myself: 

                    Sol               Dó       Fá   Fá   Dó 

“What a wonderful world!” 

 

       Sol                                               Dó 

The colours of the rainbow so pretty in the sky 

        Sol                                   Dó 

Are also on the faces of people going by 

          Lám                      Mim                        Lám                 Mim 

I see friends shaking hands, saying: “How do you do?” 

                     Mi                              Lám    Rém       Sol 

They‟re really saying “I love you” 

            Dó         Mim   Fá                           Mim 

I hear babies crying, I watch them grow 

                  Rém                          Dó                          Mi               Lám 

They‟ll learn much more and I‟ll never know 

 

        Láb                       Rém7 

And I think to myself: 

                    Sol                Dó       Lá 

“What a wonderful world!” 

          Rém                    Sol 

Yes I think to myself: 

                                      Dó      Fá   Dó 

“What a wonderful world!” 
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WONDERWALL  

Oasis 

 

 

     Mim7             Sol                                                   Ré                                    Lá 

Today is gonna be the day  that they're gonna throw it back to you  

     Mim7                       Sol                              Ré                                   Lá 

By now you should've somehow realized what you gotta do  

     Mim7                                  Sol           Ré                   Lá 

I don't believe that anybody feels the way I do  

                     Dó  Ré  Lá 

about you now  

 

Backbeat the word was on the street that the fire in your heart is out  

I'm sure you've heard it all before but you never really had a doubt  

I don't believe that anybody feels the way I do  

                    Mim7  Sol  Ré  Lá 

about you now  

 

         Dó                        Ré                                     Mim7 

And all the roads we have to walk along are winding  

         Dó                        Ré                          Mim7 

And all the lights that lead us there are blinding  

Dó                         Ré                            Sol       Ré    Mim7 

There are many things that I would  like to say to you  

                      Lá 

I don't know how  

 

                              Dó    Mim7  Sol   Mim7 

          Because maybe  

                                                                 Dó         Mim7  Sol  Mim7 

           You're gonna be the one who saves me 

                            Dó   Mim7  Sol   Mim7 

          And after all  

                                            Dó   Mim7  Sol  Mim7 

          You're my wonderwall  

 

 

Today was gonna be the day? (…)  

 

And all the roads that lead to you were winding(…)  

 

I said maybe (…) 
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YOU´RE THE ONE THAT I WANT  

John Farrar – B.S. Grease 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Lám 

I got chills, they're multiplying 

                 Fá              Dó 

And I'm losing control 

                         Mi                              Lám 
'Cause the power you're supplying 

It's electrifying!  

 

                                    Dó 

You better shape up 

                  Mim 

'   Cause I need a man 

  Lám                                         Fá 

And my heart is set on you 

You better shape up 

You better understand 

To my heart I must be true 

Nothing left 

Nothing left for me to do 

 

                      Dó 

You're the one that I want 

You are the one that                         3x 

                Fá                                                  

Oo-oo-oo, honey 

                  Sol 

The one I need. Oh, yes indeed 

 

 

 

If you're filled with affection 

 

You're to shy to convey  

 

Better take my direction 

Feel your way 

 

 

I better shape up 

'Cause you need a man 

I need a man 

Who can keep me satisfied 

I better shape up 

If I'm gonna prove 

You better prove 

That my faith is justified 

Are you sure 

Yes I'm sure down deep inside 

 

                  Dó 

You're the one that I want 

You are the one I want                   3x             

            Fá                                                  

Oo-oo-oo, honey 

                  Sol 
The one I need. Oh, yes indeed 
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AGRADECE A DEUS 

 

 
Ré               Mi 

Agradece a Deus 

           Sol        Ré 

Pela vida* que te deu 

     Mi 

Pára romeiro e louva a Deus, 

          Sol                     Ré 

Pela vida*, louva a Deus 

 

 

Ré   Lám                Ré 

Por cada passo que dás 

Lám                  Fá 

Inventa Deus lá dos céus 

Lám                              Mim                   Sol 

Mil passagens, mil portas de marfim 

               Lá   Lá7 

Só p‟ra ti 

 

 

* amor, fé, força, sonho, terra... 
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ÁGUA 

Nuno Tovar de Lemos 

 

      LáM*                  Fá#m 

Senhor, sois o meu Deus, 

Sim                                           Mi 

Desde a aurora Vos busco, 

                 LáM*                       Fá#m 

Em minh'alma suspiro por Vós 

           Sim           Mi 

Minh'alma tem sede de Vós 

                                 LáM*    Mi 

Como terra sem água. 

 

Eu quero contemplar 

 

Vosso amor, Vossa glória; 

 

Visitar Vosso templo e cantar; 

 

Minh'alma tem sede de Vós 

 

Como terra sem.... 

 

  LáM*      Fá#m 

Água 

  Sim                             Mi 

Vossa graça vale mais do que a vida 

  LáM*      Fá#m 

Água  

      Sim               Mi 

A vida inteira não chega 

                              Dó#m 

Para vos bendizer 

                                       Fá#m 

A vida inteira não chega 

                Lá   Mi  Mi7 

P'ra amar 

 

Assim Vos bendirei 

Por toda a minha vida 

E em louvor abrirei minhas mãos 

Minh'alma tem sede de Vós 

Como terra sem água. 

Senhor, quando ao deitar 

Por um momento Vos sinto 

Passo a noite a pensar em Vós; 

Minh'alma tem sede de Vós 

Como terra sem… 

 

Meu Deus, repouso em Vós, 

À sombra das Vossas asas 

E exulto confiante por fim, 

Minh'alma tem sede de Vós 

Como terra sem água. 

Unido a Vós estou, 

À Vossa mão que me ampara; 

Em minh'alma vós busco, Senhor 

Minh'alma tem sede de Vós 

Como terra sem. . 

 

LáM* - x02120 

 

 

 

 

  
   192 



ALELUIA 

I - A Palavra é Deus em nós . II - A Tua palavra, Senhor .III – Cristo Rei da Glória 

 

I 

 Lá  Dó#m Ré                       Mi   

Aleluia, a Palavra é Deus em nós 

 Lá  Dó#m Ré                       Mi   

Aleluia, a Palavra é Deus em nós 

      Lá        Dó#m Ré       Mi 

Aleluia, Aleluia, Aleluia  

      Lá        Dó#mRéMi  Lá 

Aleluia, Aleluia, Aleluia 

 

II 

 

Ré             Lá        Sim 

A Tua palavra Senhor 

                Fá#m            Sol          Ré  Lá 

É para nós testemunho, é amor, 

Ré               Lá        Sim 

E vivendo o dia a dia 

           Fá#m            Sol               Ré  Lá 

Seguiremos Teus passos, ó Senhor. 

 

Sol        Lá 

Cantai todos com muita alegria, 

Ré            Fá#m      Sim 

A palavra da ressurreição,                                  2x 

        Sol          Lá                  Ré 

Que está presente em nós, meu irmão. 

 

III 
             Ré 

Cristo Rei da glória 

Cristo Rei da glória 

Lá 

Cristo Rei da glória 

             Ré          Ré7 

Cristo Rei da glória 

Sol 

Cristo Rei da glória 

Ré          Lá         Ré 

Cristo, Cristo, Cristo Rei da Glória 

 

Oh vem Senhor Jesus, vem 

Oh vem Senhor 

                        Lá 

Para nos salvar 

                       Ré      Ré7 

Ó vem Senhor Jesus, vem 

Sol 

Vem Senhor Jesus 

Ré        Lá       Ré 

Vem, vem, vem Senhor Jesus 
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ALELUIA 

IV – Cantai Aleluia . V – Ale, Alé 

 

IV 

         Ré                           Sol                Ré 

Cantai Aleluia, não haja mais dor 

                             Lá 

Ornai-vos de festa, vesti alegria 

                Ré                          Sol                 Ré 

Porque hoje é o dia em que vence o amor 

       Sol           Ré            Lá      Ré 

Irmãos alegremo-nos, Aleluia 

 

Ré             Sol   Ré 

Aleluia, Aleluia 

                                          Lá 

Este é o dia em que vence o amor 

Ré             Sol   Ré 

Aleluia, Aleluia 

      Sol         Ré             Lá     Ré 

Irmãos alegremo-nos, Aleluia 

 

Que venham os povos, não falte ninguém 

E tragam com eles as flores e a luz 

Não faltem canções para a festa do amor 

Irmãos alegremo-nos, Aleluia 

 

Trazei o que houver nas vossas mansões 

Repartam o pão, a alegria e o amor 

Porque hoje é o dia em que somos irmãos 

Irmãos alegremo-nos aleluia 

 
V 

   Lá          Mi            Lá 

Alé, alé, Aleluia (bis) 

           Mi                                    Lá 

Alé, alé, Aleluia, Alé, Aleluia (bis) 

 

Vamos ouvir, Aleluia 

Jesus falar, Aleluia 

Sua Palavra, Aleluia, Alé vamos proclamar (bis) 
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ALELUIA 

VI – Fazei ressoar . VII – Kimbu . VII – Deus está connosco 

 

VI 

    Rém      Lá 

Fazei ressoar – ressoar 

A palavra de Deus                 2x 

                       Rém 

Em todo o lugar  

 

                                   Lá 

Na cultura, na história 

                        Rém 

Vamos expressar 

                                               Lá 

Levando a palavra de Deus 

                      Rém               Lá 

A todo o lugar, vamos lá! 

 

VII 

       Lá 

Le Lumita, Mitata   - - - -   Le Lumita, Mitata 

Ré Mi      Lá                                     Mi 

A-a-leluia                - - - -   Kimbu 

Lá                   Mi 

Kimbu, Kimbu         - - - -   Aleluia 

Lá                   Mi 

Kimbu, Kimbu         - - - -   Aleluia 

 

Ré           LáMi  Lá       

A-a-a-a-aleluia 

 

                                                   Mi 

                                - - - -   Kimbu 

Kimbu, Kimbu        - - - -   Aleluia 

Kimbu, Kimbu        - - - -   Aleluia 

 

A-a-a-a-aleluia 

 

VIII 
  Mi                      Fá#        Lá     Mi            Si7 

Cristo está connosco, Aleluia, Aleluia 

Cristo está connosco, Aleluia, Aleluia 
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APRENDIZ DE VIAJANTE 

Nuno Tovar de Lemos 

 

  Lá                                      Ré 

Tive um sonho e quando acordei, 

  Mi           Lá 

Viajei no tempo e desejei 

Fá#m               Sim 

Entregar-Te a vida, 

           Mi        Lá 

Estender a taça toda a transbordar... 

 

         Lá7   

Cantei: 

                Sim                     Mi 

E mais além, subindo a estrelas do céu 

   Lá 

Descendo ao fundo da Terra, 

              Fá#m 

Só conTigo eu vou 

           Sim              Mi 

Embalado nos Teus passos vou 

                  Lá    Fá#m 

Abandonado em Teus abraços sou 

     Sim                          Mi 

Um aprendiz de viajante e até 

              Ré Lá 

Me perco em Ti 

 

Deixei-Te à porta e quando voltei 

Vi que esperavas e desejei 

Entregar-Te a vida, 

Estender a taça toda a transbordar... 

Fui por atalhos em que me afastei 

Mas Tu chamaste e eu desejei 

Entregar-Te a vida, 

Estender a taça toda a transbordar... 

 

Final:  E se algum dia eu me afastar de Ti 

E se algum dia eu me esquecer de nós 

Vem procurar-me onde eu estiver 

Não penses que eu sei ser se Ti 

Sou apenas um aprendiz 

De viajante...  
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AVÉ MARIA 

Frei Hermano da Câmara 

 

 

Dó                                        Sol 

Avé Maria, cheia de Graça, 

Fá                      Rém                  Sol     Dó 

Que por nós passa dando alegria 

                                                     Sol 

Nosso Senhor convosco está 

   Fá               Rém   Sol7       Dó 

E a nós nos dá o Seu Amor 

 

 

Mim                                              Lám 

Rogai por nós, os pecadores, 

                       Ré                   Sol 

De nossas dores ouvi a voz. 

                   Ré         Ré7              Sol   Sol7 

E, na agonia, quando chegar, 

                  Dó                Sol 

Seja a rezar, Avé Maria 

                  Dó                 Ré Ré7 Sol Sol7 

Seja a rezar, Avé Maria 

 

 

Santa Maria, ó Mãe clemente 

De nossa gente sois luz e guia 

Ao português que a paz vos pede 

Perdão concede mais uma vez 

 

 

Rogai por nós, os pecadores, 

De nossas dores ouvi a voz. 

E, na agonia, quando chegar, 

Seja a rezar, Avé Maria 

Seja a rezar, Avé Maria 
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AVÉ MARIA DE MEDUGORGE 

 

 

 

Ré           Lá             Sol Lá 

Todo o dia eu espero 

Ré               Lá         Sol             Lá 

Que esta hora chegue enfim 

Ré            Lá         Fá#             Sim 

Para sentir que o Teu olhar 

          Sol          Lá              Ré 

Descansa agora em mim 

 

 

Ré Lá     RéLá Ré  Lá  Sol  Lá 

Avé Maria, Gratia Plena 

Ré       Lá   Fá# Sim  Sol      Lá      Ré 

Dominus Tecum, Benedicta Tu 

 

 

Venho confiar-Te 

O que eu tenho e o que sou 

P‟las mãos chegue a Jesus 

E tudo quanto dou 

 

 

Levo a confiança 

Que o Teu amor deixou 

Olha por mim, Mãe de Jesus 

Contigo agora esto 
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AVÉ MARIA, ESTRELA DA MANHÃ 

 

 

 

     Sol             Mim Sol                            Mim 

Avé Maria,  Estrela da Manhã 

    Dó                    Ré               Dó Ré        Sol 

Tu que velaste esta noite por nós 

                    Sim Lám                                          Sim  

Roga por nós  que começamos neste dia 

                     Dó                                      Dóm Ré 

Roga por nós e por toda a nossa vida 

    Dóm            Ré 

Avé Maria 

 

 

Ó Mãe Bendita: dá-nos o Teu Filho 

Que Tu trouxeste no Teu seio por nós 

Nasceu por nós, p´ra nos libertar da morte 

Morto por nós, p´ra nos conduzir à vida 

Avé Maria 

 

 

Cheia de Graça, luz do caminho 

Onde há a vida preparada p´ra nós 

Pede por nós misericórdia ao Senhor 

Pede por nós, que nos dê a Sua paz 

Ámen 
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CANOA 

Rumos 

 

 

 

                Sol                     Lám 

Não deixes cair teus olhos 

                Dó                    Ré 

Não te deixes enganar 

Sol                                           Ré 

Olha de frente os escolhos 

Mim     Ré                     Dó 

Olha, podes encalhar 

 

                                         

É urgente estar atento 

Ver por onde corre a maré 

Ver de onde sopra o vento 

Não vás tu perder o pé 

 

        Sol     Sol7     Lám                                 Ré 

Jesus* é quem nos diz, oh, oh 

                    Si7                        Mim  Ré 

Impele a tua própria canoa 

       Sol          Sol7      Lám                Ré 

Se queres mesmo ser feliz 

                 Si7              Mim 

Não te deixes ir à toa 

                   Ré                          Dó 

Impele a tua própria canoa 

                                   Ré                          Sol 

Impele a tua própria canoa 

 

A vida não é deserto 

Não queiras ficar no cais 

CAMTIL* é rumo certo 

     Mim   Dó   Ré          Dó 

Decide tu aonde vais 

                    Ré                         Sol 

Não queiras ficar no cais 

 

 

 *Adaptação Camtílica 
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COMO A TERRA 

 

 

                  Sol                                            Dó                         Sol 

Como a terra espera a chuva que a fecunde e a mantenha 

                                                                   Dó                                 Ré 

Como a areia do deserto fala ao vento que a acompanha 

                   Dó      Ré 

Como a corsa corre e salta até achar onde beber. 

         Sol     Ré         Sol         Ré                 Sol    Sol7 

Esperamos o Senhor até Ele aparecer, 

  

 

Dó                Ré            Sol           Sol7 

Vem Senhor Jesus, ó vem depressa! 

Dó                 Ré                     Sol 

Vem Senhor Jesus ó vem depressa! 

  

 

Como o guarda pela aurora esperamos o Senhor, 

Como alguém espera atento o seu amigo com ardor, 

Como a palma espera o vento até chegar o entardecer, 

Esperamos o Senhor, até Ele aparecer, 

 

  

Vem Senhor Jesus, ó vem depressa! 

Vem Senhor Jesus, ó vem depressa!  

 

 

Como a flor chama o sol, que sempre a alumia 

Como a noite e as estrelas chamam sempre um novo dia 

Como o dia chama a noite e como a noite o amanhecer 

Esperamos o Senhor, até Ele aparecer 

 

 

Vem Senhor Jesus, ó vem depressa! 

Vem Senhor Jesus, ó vem depressa! 
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CONSAGRAÇÃO I 

 

 

 

Sol                                           Sim 

Ó minha Senhora e também minha mãe 

Dó                                        Sol 

Eu me ofereço inteiramente todo a vós 

Dó         Ré             Sol                  Mim 

E em prova da minha devoção 

      Lám            Ré                         Sol 

Eu hoje vos dou meu coração 

 

 

         Sol 

Consagro a vós meus olhos, 

                 Sim 

Meus ouvidos, minha boca 

Dó 

Tudo o que eu sou 

                Sol 

Desejo que a vós pertença 

     Dó                      Ré 

Incomparável mãe, 

            Sol                        Mim 

Guardai-me e defendei-me 

               Lám                       Ré 

Como coisa e propriedade vossa 

      Sol 

Amén 
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CONSAGRAÇÃO II 

 

 

 

Mi                   Dó#m  Lá                 Si7 

Ó Senhora minha, ó minha mãe 

Mi              Dó#m  Lá            Si7 

Eu me ofereço todo a vós 

                                 Mi                  Dó#m 

E em prova da minha devoção 

                   Lá                          Si7 

Para convosco, vos consagro 

              Mi                   Dó#m 

Neste dia  e para sempre 

                     Lá    Si7 

Os meus olhos, 

                        Mi             Lá              Si7 

Os meus ouvidos, a minha boca 

                             Mi 

E o meu coração 

     Lá           Si7                            Mi  Mi7 

Inteiramente, todo o meu ser. 

 

 

Lá                Lám         Mi 

Porque assim sou vosso 

     Lá                       Si7 

Incomparável mãe 

            Mi                        Dó#m 

Guardai-me e defendei-me 

               Lá             Si7                     Mi 

Como coisa e propriedade vossa 
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CONTA AS ESTRELAS DO CÉU 

Nuno Tovar de Lemos 

. 

 

                                     Mi 

Tu, Senhor, sabes bem 

                                             Fá# 

O que eu penso e conheces 

                   Si7                                       Mi 

Cada palavra antes de eu a dizer.                                       

Tu conheces a minh‟alma 

                                            Fá# 

Como a palma dessa Tua mão. 

                    LáM*                   

Eu não entendo, Senhor, 

                       Lá*                  

Como sou tanto pr‟a Ti 

                      Fádim* 

Por que Te paras 

                                           Si7 

Quando olhas para mim. 

                               Mi 

                    Conta as estrelas do céu 

                                             Fá# 

Soma tudo o que Eu já fiz por ti 

LáM* 

Antes do mar 

                              Lá* 

Antes que houvesse luar, 

                  Fádim*                                         Si7 

Antes do tempo eu já esperava por ti. 

                                            Mi 

Ai se soubesses do Amor 

                                 Fá#  

Uma só Noite, uma Paixão, 

                 LáM* 

Tu correrias pr‟a Mim 

                Lá* 

E dançarias com a cruz 

                   Fádim*                                            Si7  

Coisas da vida ao som da Minha canção 
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CONTA AS ESTRELAS DO CÉU 

Nuno Tovar de Lemos (continuação) 

 

 

Vês-me quando caminho 

Vês-me quando descanso 

Segues atento cada passo que eu der 

Vês-me quando tropeço 

E nem aí me queres condenar. 

Eu não entendo, Senhor, 

Como sou tanto pr‟a Ti 

Por que Te paras 

Quando olhas para mim. 

 

 

Se eu fugisse a voar 

Sobre as asas da aurora 

E me escondesse lá nos confins do mar 

Mesmo aí, eu sei bem, 

Haverias de me encontrar. 

Eu não entendo, Senhor, 

Como sou tanto pr‟a Ti 

Por que Te paras 

Quando olhas para mim. 

 

 

Incontáveis, ó Deus, 

Os mistérios da vida, 

Mais numerosos que as areias do mar. 

O mistério maior 

É mesmo Tu acreditares em mim. 

Eu não entendo, Senhor, 

Como sou tanto pr‟a Ti 

Por que Te paras 

Quando olhas para mim. 

 

 

 

 

 

 

LáM7 = x03230;   Lá* = x03430;   Fádim = xx2323 
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CONTIGO MARIA 

Clara Almeida Santos e Joana Cortez 

 

 

Lám*                    Mim* 

Espreitar atrás da porta 

Fá#m                           Sim 

Descobrir um quarto escuro 

    Dó                      Ré             Sol   Si7 

Inventar uma nova rota 

    Dó                                   Si7 

Deixar o porto seguro 

 

    Dó                                              Ré 

Caminhar por entre as trevas 

   Si7                                    Mim 

A sorrir com confiança 

   Dó                             Ré                    Sol    Si7 

Saber que a mão que nos leva 

   Dó                                             Ré 

É a luz da nossa esperança 

 

 

     Dó                  Sim     Lám 

Contigo Maria vamos 

    Fá*                                   Sol* 

É em Ti que encontramos 

    Dó          Lám  Rém7  Mim7* 

A força para sonhar 

Contigo Maria temos 

A alegria que revemos 

Nos gestos do Teu a 

mar 

 

Estar atento que a meu lado 

Pode andar alguém sozinho 

Correr sempre ao teu encontro 

Fazer da vida o caminho 

Contemplar-Te neste mundo 

A sarar todas a feridas 

Olhar cada vez mais fundo 

Ter nas mãos o dom da vida 

 

 

Lám* = x02010;  Mim* = x 02030;  Fá* = xx3210;  Sol* = xx5430;  Mim7* = xx0433 
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CORDEIRO DE DEUS  

 

 

I 

 

 

Sol                   Dó        Ré                             Sol 

Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do Mundo 

             Lám   Ré 

Tem Piedade de nós  

              Sol   Mim 

Tem Piedade de nós 

              Lám   Ré 

Tem Piedade de nós 

                                    Sol 

Tem Piedade de nós 

 

Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do Mundo 

Tem Piedade de nós (…) 

 

Cordeiro de Deus que tiras o Pecado do Mundo 

Dai-nos a Tua paz (…) 

 

 

II 

 

  

        Dó             Dó7                Fá                                 Sol           

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do Mundo                    

                        Dó                    Fá              Sol  Dó                 Fá              Sol 

Tende piedade de nós, tende piedade de nós 

 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do Mundo 

Tende piedade de nós, tende piedade de nós 

 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do Mundo 

         Dó   Sol       Dó            Sol       Dó  

Dai-nos a paz, dai-nos a paz. 
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DÁ A PAZ 

 

 

 

            Dó        Sol  Fá         Dó 

Dá a paz irmão, dá a paz 

      Fá                    Sol                    Lám 

Constrói-a no teu coração 

                          Mim                 Fá 

E com o teu gesto afirmarás 

                             Sol 

Que queres a paz 

 

Que a tua paz, irmão, seja um dom 

É o melhor sinal de amor 

Que tu nos podes oferecer, 

Abraço de paz. 

 

 

Dó    Sol  Lám 

Paz na Terra 

Dó    Sol     Lám 

Paz nas alturas 

     Fá                           Sol      Dó 

Que o gozo eterno reine 

    Fá                                 Sol  

Nos nossos corações. 

 

 

Paz na Terra 

Paz nas alturas 

Que o gozo eterno reine 

    Fá                       Sol       Dó 

Nos nossos corações 
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DÁ-ME UMA RAZÃO 

 

 

 

Lám                       Mi 

Dá-me uma razão 

         Fá                        Sol 

P´ra Te seguir, Senhor 

   Fá                 Sol          Lám 

P´ra cantar o Teu nome 

                          Mi 

A quem não sabe 

 Fá                     Sol 

Que Tu és o Amor 

   Fá             Sol               Lám   Lá 

Jesus Cristo, Senhor 

 

 

                                             Fá#m 

Ouve, irmão, o que Ele diz 

                            Ré                    Lá                       Sol 

Quando não te dão razão 

                            Lá                                                   Fá#m 

Quando choras, quando ris 

                           Ré            Lá           Sol                      Mi7 

Ele virá, amigo, dar-te a mão 

 

 

Se tiver coragem 

De tudo largar 

Eu irei pela estrada 

Anunciar 

Que Tu virás 

Jesus Cristo, Senhor 
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DÁ-NOS TUA PAZ 

 

 

 

Dó 

Dá-nos Tua paz 

       Rém 

Dá-nos Tua paz                                 2x 

Fá                                          Dó 

Ó Senhor, dá-nos Tua paz 

              Sol          Fá                       Dó 

Fica aqui, Senhor, perto de nós (bis) 

       Sol Fá       Dó 

Que a Tua paz reinará (bis) 

 

 

 

 

 

DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR 

 

 

 

 

 

 

Ré                                       Lá 

Deixa a luz do céu entrar 

                             Ré 

Deixa a luz do céu entrar 

Ré7                                                Sol 

Abre bem as portas do teu coração 

     Ré                        Lá          Ré 

E deixa a luz do céu entrar 
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DEUS DE BELEZA 

Clara Almeida Santos e Xico Lemos 

 

 

Ré                         Mi* 

Lembro-me de Ti 

                  Mim       Lá 

Quando vejo estrelas 

                      Sol        Mim       Lá   Lá7 

Quando o Sol brilha no mar 

 

            Ré                  Mi* 

Meu Deus, de beleza 

        Mim             Lá 

Da noite e da luz 

Sol                                    Lá 

Quando tenho a certeza 

                 Sol      Lá7        Ré 

De que tudo me seduz 

 

 

                  Ré                Ré7 

Só é preciso saber ver 

                    Sol 

Bem para lá do meu olhar 

               Sim                                 2x 

Para saber que Tu estás 

                               Mim                  Lá7 

Sempre que eu me consigo dar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi* = xx0454 
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 É O MEU CORPO 

 

 

 

Ré                          Sol                   Ré 

É o Meu corpo, tomai e comei 

            Mim      Lá 

É o Meu sangue, tomai e bebei 

               Ré                   Sol            Ré 

Porque Eu sou a vida, porque Eu sou o amor 

    Lá                    Ré 

Ó Senhor, faz-nos viver no Teu amor 

  

                            Sol                              Ré 

Como o Senhor nos amou jamais alguém pode amar 

   Sim               Mi               Lá 

Rochedo de salvação, veio para nos salvar 

                   Ré         Ré7             Sol    Ré 

Quando estamos reunidos e partilhamos o pão 

                     Lá                 Ré 

Ele nos dá o Seu amor, é nosso irmão 

 

 

É o Meu corpo, tomai e comei (…) 

 

 

Se beberdes deste cálice e comerdes deste pão 

O Senhor vos há-de dar o dom da ressurreição 

Do altar vamos partir ao encontro dos irmãos 

Levando a graça de Deus nas nossas mãos 

 

 

É o Meu corpo, tomai e comei (…) 

 

 

Glória ao Pai que nos criou, glória ao Filho redentor 

Glória ao espírito da vida que na Igreja é amor 

Unidos na caridade comemos do mesmo pão 

Cada homem é p'ra nós o nosso irmão 

 

 

É o Meu corpo, tomai e comei (…) 
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É O TEU PÃO 

 

 

 

    Mi        Si7                     Dó#m   Sol#m 

É Teu o pão que nós oferecemos 

    Lá      Mi 

É Tua a vida que vivemos 

    Mi        Si7                        Dó#m   Sol#m 

É Teu o vinho que nós ofertamos 

    Lá          Mi       

É Tua a dor que suportamos 

 

 

Lá            Si7         Mi          Dó#m  

Obrigado, Senhor meu Deus 

Lá           Si7        Mi Mi7 

Obrigado, Senhor 

Lá            Si7         Mi      Dó#m 

A Tua vida é a nossa vida 

Lá           Si7            Dó#7 

Obrigado, Senhor 

Lá                 Si7   Mi 

Pois só Vós sois o Amor 

 

 

A Vós Deus e meu Senhor 

Meu corpo e minha alma ofereço 

A Vós ó rei imortal, ofereço todo o universo 

 

 

Obrigado, Senhor meu Deus 

Obrigado, Senhor 

A Tua vida é a nossa vida 

Obrigado, Senhor 

Pois só Vós sois o Amor 
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EM NOME DO PAI 

 

 

 

                           Lá                               Ré 

Em nome do Pai, em nome do Filho 

                 Lá    Mi 

Em nome do Espírito Santo                            2x 

                     Lá 

Estamos aqui  

 

 

                Ré                      Mi 

Para louvar e agradecer 

     Lá        Fá#m 

Bendizer e adorar 

               Ré                                       Mi 

Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor 

           Ré                     Mi 

Para louvar e agradecer 

     Lá       Fá#m 

Bendizer e adorar 

          Ré        Mi                                    Lá 

E aclamar, Senhor, Deus trino de amor 

 

 

Em nome do Pai, em nome do Filho 

Em nome do Espírito Santo 

Estamos aqui 
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ENTREGA 

Maria Durão 

 

 

Ré                              Sim 

Sei Senhor, que na vida 

                Mim  Sol        Lá    Lá7 

Nem sempre temos tudo,  tudo dado 

        Ré                   Sim 

Por isso, aqui estou 

               Mim Sol          Lá    Lá7 

Pronto para ser,  ser ajudado 

 

 

        Ré    Lá     Sim 

Senhor, a Ti me entrego 

           Si7                     Mim 

Com todo o coração, 

          Lá  

Eu nunca fui tão sincero 

                               Ré 

Não sei mais o que fazer 

                                                                            Sim 

Sem Ti eu não sei viver 

          Mim 

Ouve a minha oração, 

                                            Lá  

Senhor dá-me a Tua mão 

 

 

Sei Senhor, que não posso 

Ter tudo o que quero, ou que gosto 

Por isso, peço-Te a Ti,  

Que me leves sempre, sempre contigo 
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     ESPÍRITU DE DIOS 

 

 

 

                      Rém 

Espíritu de Dios 

                  Dó 

Llena mi vida 

                  Sib    Solm 

Llena mi alma 

                   Lá 

Llena mi ser 

 

 

Y llename (llename, llename) 

De Tu presencia (llename, llename) 

De Tu poder (llename, llename) 

De Tu verdad 
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ESTA É A NOSSA OFERTA 

 

 

 

Mi                           Si7 

Esta é a nossa oferta 

                                    Mi 

Este é o nosso penhor 

Mi7                   Lá 

De Te servir, de Te seguir 

Mi                          Si7 

E de Te dar louvor 

 

 

Salvé Rainha Senhora 

Sobre os Teus filhos rogai 

Mãe salvadora, sê redentora 

Junto do Nosso Pai 

 

 

Com este pão e este vinho 

Também Te queremos dar 

A nossa vida, a nossa alma 

Pra contigo ficar 

 

 

Jesus aceita esta prece 

Dos pecadores que são Teus 

E se ninguém de nós merece 

Mi                     Si7              Mi 

Perdão, Senhor meu Deus. 
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EU DESEJEI ARDENTEMENTE 

 

 

Dó                                        Mim 

Eu desejei ardentemente 

        Fá                                     Dó 

Comer esta Páscoa convosco 

                    Rém 

Fazer-Me pão, fazer-Me vinho, 

Lám 

Ser companheiro de caminho 

                       Rém                     Sol 

E, mais que tudo, vosso amigo. 

 

Eu desejei ardentemente 

Ficar cada noite e cada dia 

Ser só mais um no vosso grupo 

Comprometido com o mundo 

Dando a vida a cada um. 

 

        Fá              Sol                           Dó 

Tomai e comei, este é o meu corpo 

        Fá            Sol                             Dó 

Tomai e bebei, este é o meu sangue 

Fá             Sol  Mim    Lám 

Que por vós se entrega 

Rém                                    Sol 

Que por vós se entrega 

 

 

Eu desejei ardentemente 

Viver trabalhando pelo Reino 

Ser defensor dos meus irmãos, 

De cada homem desprezado 

Dos que semeiam com trabalho 

 

Eu desejei ardentemente 

Viver e morrer ao vosso lado 

Ser força e luz dos profetas, 

Alimento desejado 

Pelos mais necessitados 

 

 

 
 

 

   218 



EU IREI 

 

 

 

       Mi                            Si7 

Eu irei cantar pelo mundo 

    Lá             Si7       Mi 

Falar de Ti, meu salvador 

        Si7 

Eu irei dar a boa nova 

               Lá                   Si7      Mi 

Dizer a todos: Jesus é amor 

 

      Sol#        Dó#m 

Eu irei, falarei a todos 

           Fá#m                                 Si7 

Os que esperam receber Teu fogo 

      Sol#          Dó#m 

Eu irei, levar essa chama 

        Fá#            Si7 

Que iluminará o mundo 

 

 

Eu irei cantar pelo mundo (…) 

 

 

Eu irei, levarei a luz 

Luz que é Graça, Vida e Calor 

Eu irei. amarei a todos 

E cantarei: Jesus Amor 

 

 

Eu irei cantar pelo mundo (…) 

 

 

Eu irei, levarei a Paz 

Do Senhor Jesus que me enviou 

Eu irei, levando o Senhor 

0 Seu amor me libertou 

 

 

Eu irei cantar pelo mundo (…) 
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FICA ENTRE NÓS 

 

 

 

Mi        Dó#m       Lá                 Si7 

Fica entre nós, Senhor, neste dia 

Mi         Dó#m          Lá            Si7 

Fica entre nós e em paz viveremos. 

 

 

Si7                 Dó#m 

Fica entre nós, dá-nos Tua luz 

        Lá              Si7               Mi    Mi7 

E a noite jamais há-de vir. 

Lá          Si7    Lá         Si7 

Fica entre nós, dá-nos Tua luz 

     Lá                   Si7                Mi 

P‟los caminhos do mundo Senhor. 

 

 

Juntos iremos nós pelo mundo,  

Juntos iremos  ter com os Homens. 

 

 

Fica entre nós, dá-nos Tua luz (…) 

 

 

Quero Senhor as minhas mãos dar-Te 

Quero Senhor meu ser entregar-Te. 

 

 

Fica entre nós, dá-nos Tua luz (…) 
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GLÓRIA A DEUS 

 

 

 

 

Sol 

                 Sol                                    Dó 

Glória a Deus, glória, glória a Deus 

                 Sol                                   Ré 

Glória a Deus, lá no alto dos Céus 

                 Sol                                    Dó 

Glória a Deus, glória, glória a Deus 

                Sol                Ré                   Sol 

E paz na Terra aos homens de bem 

 

  

 

                     Sol                                  Dó                   Sol 

Glória a Deus nosso Pai, Senhor omnipotente, 

             Dó                           Ré 

Criador do Céu, da Terra e toda a gente 

 

Vos louvamos, bendizemos, adoramos Senhor 

Damos graças ao poder da Vossa glória e amor 

 

Glória a Deus, glória (…) 

 

Glória ao Filho unigénito homem nosso irmão, 

Emanuel, Deus connosco, nossa vida e salvação 

 

Nossa esperança e nossa paz é o Cristo Salvador 

Pela nova aliança do amor libertador 

 

Glória ao Espírito Santo, Senhor que dá a vida 

Amor do Pai e do Filho que ao amor convida 
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GRÃO DE TRIGO 

 

 

 
Mi                                               Si7 

Felizes seremos nós na pobreza 

            Lá                      Fá#m 

Se em nossas mãos houver  

                    Si7 

O amor de Deus 

Mi                                          Si7 

Se nos abrirmos à esperança 

      Lá                   Fá#m           Si7 

Se trabalharmos por fazer o bem 

Mi                                           Si7 

Felizes seremos nós na humildade 

Dó#m                                          Sol#m 

Se como crianças soubermos viver 

Lá  Si7        Mi                  Lá 

A terra será a nossa herança 

                   Si7 

A nossa herança 

 

         Mi           Si7    Sol#m                Dó#m 

Se o grão de trigo não morrer na terra 

           Lá              Si7      Mi Si7 

É impossível que nasça fruto 

    Mi              Si7      Sol#m           Dó#m 

Aquele que dá a sua vida aos outros 

         Lá         Si7       Mi 

Terá sempre o Senhor 

 

 

Felizes seremos se partilharmos 

Se o nosso tempo for para os irmãos 

Para quem vive em grande tristeza 

E para quem caminha em solidão 

Felizes seremos se dermos amor 

E houver sinceridade em nossas mãos 

Poderemos sempre olhar e ver a Deus  

e ver a Deus 

 

Felizes seremos se oferecermos paz 

Se denunciarmos toda a opressão 

Se desterrarmos ódio e rancores 

Será mais limpo o nosso coração 

Felizes seremos na adversidade 

Se nos perseguirem sem terem razão 

Então, a vida terá sentido em Deus 

Sentido em Deus 
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GUIADO PELA MÃO 

 

 

 

Sol             Dó                     Ré 

Guiado pela mão com Jesus eu vou 

                            Sol                Mim 

Sigo como a ovelha que encontrou o pastor 

                          Dó    Ré 

Guiado pela mão com Jesus eu vou 

                      Sol    Sol7 

Aonde Ele vai 

Guiado pela mão com Jesus eu vou 

Sigo como a ovelha que encontrou o pastor 

Guiado pela mão com Jesus eu vou 

                       Sol  Dó  Sol 

Aonde Ele vai 

 

 

Se Jesus me diz: "amigo, 

Deixa tudo e vem comigo" 

Como posso resistir ao Seu amor? 

Se Jesus me diz: "amigo, 

Deixa tudo e vem comigo" 

Minha mão porei na Sua e irei com Ele 

 

 

Guiado pela mão com Jesus eu vou (...) 

 

 

Se Jesus me diz: "amigo, 

Toma tudo e vem comigo" 

Como posso ser feliz sem ir com Ele 

Se Jesus me diz: "amigo, 

Sou teu tudo, vem comigo" 

Seguirei o Seu caminho e irei com Ele 

 

 

Guiado pela mão com Jesus eu vou (...) 
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IDE E DAI GRAÇA 

 

 

 

Ré                    Sim 

Ide e proclamai 

      Sol                         Lá 

A minha Ressurreição 

Ré                   Sim 

Ide sem bagagem 

               Sol                          Lá 

Porque Eu serei vosso Pão 

 

 

Ré                       Fá# 

Ide e dai de graça 

       Sim                Lá 

De graça recebeste 

    Ré                   Fá# 

A vós entregarei 

          Sim                                    Lá 

Bem mais do que vós me destes 

 

 

Dizei p´lo caminho 

O Reino está a chegar 

A Paz que Eu vos deixo 

É Paz que vós ireis dar 

 

 

Nem prata nem ouro 

Serão vossa alegria 

É vosso o Meu Céu 

Haveis de ver o Meu dia 

 

 

Sois o Meu testemunho 

Sem medo anunciai 

E Eu serei por vós 

No Reino de Meu Pai 
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IMAGEM (VIM AQUI) 

 

 

 

 

            Lám                   Rém 

Vim aqui ó Virgem Mãe, 

               Sol                  Dó 

Sem saber o que dizer 

         Lám                  Rém 

Eu olhava a Tua imagem, 

               Fá                  Mi 

Não Te conseguia ver 

        Dó                             Sol 

Sentei-me e assim fiquei, 

         Fá                     Dó 

Em silêncio a pensar 

     Lám                 Rém 

Senti descer ó Mãe, 

              Sol                    Dó 

Sobre mim o Teu olhar 

           Lám                     Rém 

Foi então que comecei, 

                 Lám Mi   Lám 

Com alegria a rezar 
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MÃE 

 

 

 

Lá            Ré       Mi 

Mãe, o meu dia chegou ao fim    

                    Lá              Fá#m 

Sinto uma paz dentro de mim 

              Sim                          Ré Mi 

E estou feliz, em meu cansaço 

 

Mãe, por tudo o que eu fui e dei 

Leva o meu obrigado ao Pai 

Enquanto eu fico em Teu regaço 

 

 

      Ré              Mi7          Lá 

Em Ti vou encontrar o que procuro 

               Fá#m            Sim                Mi  Mi7 

Mais alegria para dar e para ser 

Ré                            Mi7                   Lá 

Mãe, confio em Ti és meu seguro 

             Ré                  Mi 

E sinto Mãe, que Tu me estás 

             Ré Lá 

A acolher 

 

 

Mãe, sinto em mim o Teu amor 

Que me ajuda a ser melhor 

Fica comigo, porque anoitece 

 

Mãe, quando amanhã eu acordar 

Contigo vou recomeçar 

Meu coração nunca Te esquece. 

 

 

Em Ti vou encontrar o que procuro (…) 
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MARAVILHAS 

Paula Willumsen 

 

 

            Lá                        Mi 

Maravilhas fez em mim 

              Ré                            Mi 

Minha alma canta de gozo 

               Fá#m                Dó#m 

Pois na minha pequenez 

           Ré                      Mi 

Se detiveram Seus olhos 

       Fá#m              Dó#m 

E o Santo e Poderoso 

               Ré                       Mi 

Espera hoje por meu sim 

             Fá#m                     Dó#m 

Minha alma canta de gozo, 

            Ré       Mi           Lá 

Maravilhas fez em mim 

 

 

Maravilhas fez em mim 

Da alma brota meu canto 

O Senhor me amou 

Mais que aos lírios do campo 

E por Seu Espírito Santo 

Ele habita hoje em mim 

Que não pare nunca este canto 

Maravilhas fez em mim 
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MAS ALLÁ 

 

 

 

            Ré 

Mas allá, 

               Lá                  Sim 

De mis miedos mas allá 

             Fá#m          Sol    

De me inseguridad 

              Mim                     Lá7 

Quiero dar Te una respuesta 

                Ré 

Aquí estoy, 

                Lá                   Sim 

Para hacer Tu voluntad 

                            Fá#m             Sol 

Para que mi amor sea decir Te si 

Lá                     Ré 

Hasta el final. Mas allá. 
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NADA NOS SEPARARÁ 

 

Dó                        Fá   Dó   Fá 

Nada nos separará           (bis) 

                    Dó                     Mi   Lám 

Nada nos separará 

    Fá             Sol          Dó 

Do Amor de Deus 

 

 

NÃO SEI COMO LOUVAR-TE 

 

Ré                                Lá         Sim                             Fá#m 

Não sei como louvar-Te, nem que dizer Senhor 

Sol                             Ré          Lá   

Confio em Tua palavra que me abre o coração 

Ré                         Lá             Sim                      Fá#m 

Toma a minha vida que é simples ante Ti 

Sol                         Ré    Lá7                             Ré 

Ela quer ser louvor, pelo que fazes em mim 

 

Ré   Lá   Sim          Fá#m 

Glória, glória a Deus 

Sol  Ré  Sol            Lá 

Glória, glória a Deus 

Ré   Lá   Sim          Fá#m 

Glória, glória a Deus 

Sol  Ré  Sol     Lá   Ré    

Glória, glória a Deus 

 

Sinto em mim tua presença, sou como Tu me vês 

Toma a minha pobreza e dá-me a Tua paz 

Indigno dos Teus dons mas por Teu grande amor 

O espírito me anima, graças Te dou, Senhor 

 

Graças por Tua palavra, graças pelo amor 

Graças por Nossa Mãe, graças Te dou, Senhor 

Graças por meus irmãos, graças pelo perdão 

Graças porque nos queres juntos em Ti, Senhor 
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NINGUÉM MAIS QUE A DEUS 

 

 

 

               Dó                    Fá                                  Dó 

Não adores nunca ninguém mais que a Deus 

                                        Fá                                  Sol 

Não adores nunca ninguém mais que a Deus 

              Fá                      Sol 

Não adores nunca ninguém mais 

              Dó                     Lám 

Não adores nunca ninguém mais 

              Dó                     Fá                                    Dó 

Não adores nunca ninguém mais que a Deus 

 

 

Não escutes nunca ninguém mais que a Deus 

Não escutes nunca ninguém mais que a Deus 

Não escutes nunca ninguém mais 

Não escutes nunca ninguém mais 

Não escutes nunca ninguém mais que a Deus 

 

 

Não contemples nunca ninguém mais que a Deus 

Não contemples nunca ninguém mais que a Deus 

Não contemples nunca ninguém mais 

Não contemples nunca ninguém mais 

Não c nunca ninguém mais que a Deus 

 

 

Porque só Ele nos pode saciar 

Porque só Ele nos pode saciar 

Não adores nunca ninguém mais 

Não escutes nunca ninguém mais 

Não contemples nunca ninguém mais que a Deus 
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NOSSA SENHORA DO SIM 

 

 

 

 

Ré 

Nossa Senhora do Sim, 

           Mim 

Maravilha, Virgem Mãe 

Sol                                 Mim 

Cuida Senhora de mim 

        Lá7                      Ré 

E que eu diga Sim também 

 

 

Hoje é dia do Senhor 

Hoje é dia de alegria 

Que vivamos em Amor 

Sempre contigo Maria 

 

 

Ré                                         Sim 

Chamou-A o Anjo de Deus 

Mim                                Lá7 

Maria, não tenhas medo 

Ré                                      Sim 

Serás mãe do Filho eterno 

Mim                           Lá7 

Eis revelado o segredo 

 

Eis a serva do Senhor 

Foi a resposta que deu 

Cumpriu-se então a promessa 

E o Evangelho nasceu 

 

Com Ela a Igreja toda 

Responde que sim a Deus 

E com Maria proclama 

Nova terra e novos céus! 
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O SENHOR É MEU PASTOR 

Nuno Tovar de Lemos 

 

   Dó7                                            Fá 

O Senhor é meu pastor 

                 Sol                Dó   Lám 

Sei que nada temerei 

                                   Rém 

Ele guia o meu andar 

           Sol                      Dó 

Sem medo avançarei 

 

             Lám                                               Rém 

Confiarei, nessa voz que não se impõe 

                                               Sol                                              Dó   Mi 

Mas que oiço bem cá dentro no silêncio a segredar 

          Lám                                             Rém 

Confiarei, ainda que mil outras vozes 

                                            Sol                                          Mi 

Corram muito mais velozes para me fazer parar 

                   Lám                       Rém 

E avançarei,  o meu caminho 

                     Sol                     Dó                       Lám 

Agora eu sei, que Tu comigo vens também 

                                      Rém           Sol                      Dó 

Aonde fores, aí estarei, sem medo avançarei 

 

Confiarei, na Tua mão que não me prende 

Mas que aceita cada passo do caminho que eu fizer 

Confiarei, ainda que o dia escureça 

Não há mal que me aconteça se contigo eu estiver 

E avançarei,  o meu caminho 

Agora eu sei, que Tu comigo vens também 

Aonde fores, aí estarei, sem medo avançarei 

 

Confiarei, por verdes prados me levas 

E em Teu olhar sossegas a pressa do meu olhar 

Confiarei, a frescura das Tuas fontes 

Deixa a minha vida cheia, minha taça a transbordar 

E avançarei,  o meu caminho 

Agora eu sei, que Tu comigo vens também 

Aonde fores, aí estarei, sem medo avançarei 
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OBRIGADO 

 

 

 

         Dó 

Obrigado 

          Fá                   Dó 

Pelo sol que nasceu 

         Lám 

Obrigado 

               Fá                   Dó                         Sol 

Pela estrela que surgiu no meu caminho 

          Dó                   Sol 

Obrigado p´lo amor 

               Dó                 Sol                        Sol7 

P´la ternura, pelo vento que murmura 

 

 

P´lo teu corpo 

Que nos deste com amor 

P´lo teu sangue 

Que bebemos com ardor, pela vida 

Que em Ti buscamos, pela fé 

Graças Te damos 

Ó Senhor, Ó Senhor 

 

 

Obrigado 

Pelo Sol que nasceu 

Obrigado 

Pela estrela que surgiu no meu caminho 

Obrigado p´lo amor 

P´la ternura, pelo vento que murmura 

                         

                         

       Sol 

Obrigado… 
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ONDE DEUS TE LEVAR 

Maria Durão 

 

 

Lá                                              Dó#m 

Podes achar que não tens 

                   Ré                           Mi 

P‟ra onde ir, nem o que fazer 

Lá                                                     Dó#m 

Não sabes bem quem és aqui 

                   Ré                                  Mi 

Neste mundo, tão grande e frio 

Ré                                                      Mi 

Mas há qualquer coisa em Ti 

                             Lá   Lá7                      Ré    Mi                       

Que me faz querer, querer ser alguém 

                            Lá   Lá7 

Querer ser alguém 

 

 

                                        Ré 

E a vida não vai parar  

                          Mi 

Vai como o vento 

                        Dó#m                       Fá#m 

Tens tudo a dar não percas tempo 

                   Ré                               Mi 

Podes saber, que vais chegar 

                                  Lá 

Onde Deus te levar 

 

 

Mas pode ser tão difícil, de acreditar 

Em Deus assim 

Será que Deus se vai lembrar de me ajudar 

Será que sim? 

Mas há qualquer coisa em mim 

Que me faz querer acreditar, 

Acreditar 
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ORAÇÃO DE SANTO INÁCIO 

 

 

 

Lá  Sim  Dó#m  Sim  Lá 

 

Lá                 Sim                 Dó#m  Sim 

Tomai, Senhor, e recebei 

Fá#m                           Dó#m 

Toda a minha liberdade 

Fá#m                 Mi 

A minha memória 

         Ré                 Fá#m 

E o meu entendimento 

                                    Mi 

Toda a minha vontade 

    Ré                         Fá#m 

E tudo o que eu possuo 

                      Mi 

Vós me o destes 

      Ré               Lá    Sim  Dó#m  Sim 

A Vós o restituo 

 

 

Lá            Sim            Dó#m     Sim 

Tudo é Vosso, disponde 

Fá#m                  Dó#m 

Pela Vossa vontade 

Fá#m                               Mi 

Dai-me apenas Senhor 

                       Ré      Fá#m 

O Vosso amor e graça 

          Mi              Lá      Sim  Dó#m  Sim  Lá 

Que esta me basta 
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ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO 

 

 

Dó                       Fá 

Onde houver ódio que eu leve o amor, 

Sol               Dó 

E houver ofensa que eu leve o perdão, 

Lám                                                  Fá 

E houver discórdia que eu leve a união 

Sol                                                                             Sol7                   Dó Dó7 

E onde houver dúvida, que eu leve a Fé, Senhor Jesus 

 

 

                  Fá           Dó 

Senhor Jesus, fazei de mim, 

                   Sol   Sol7       Dó               2x 

Um instrumento da vossa Paz 

            Sol             Sol7 

Pois é dando que se recebe, 

                 Dó 

E é perdoando que se é perdoado. 

             Sol                            Sol7 

E é morrendo que se renasce 

             Fá    Dó 

Para a vida. 

 

Onde houver erro, que eu leve a Verdade; 

E desespero, que eu leve a Esperança, 

E houver tristeza, que eu leve a Alegria; 

Onde houver trevas, que eu leve a Luz. 

Senhor Jesus  

 

Fazei Senhor, que eu procure mais: 

consolar que ser consolado, 

Compreender que ser compreendido, 

Amar que ser amado. 
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ORAÇÃO DE SÃO PEDRO 

Nuno Tovar de Lemos 

 

 

Lá        Dó#m            Sim                    Ré             Lá 

Foi por Ti que um dia fui p‟ra além da praia 

              Lá       Dó#m  Sim                                  Ré         Lá 

Descobri em Ti um mar que eu nem sabia haver 

                      Dó#m                        Ré 

“Faz-te ao largo, confia em mim”, 

                                                     Lá 

Disseste e a praia toda parou; 

                      Dó#m                         Ré 

“Lança as redes, confia em Mim”, 

                                                         Lá    Lá7 

Passaste e segredaste-me “Vem” 

 

 

            Sim                Dó#m 

Onde iria eu sem Ti, Senhor 

            Ré                               Lá      Lá7 

Se Tu falas e eu ouço o Mar? 

Sim                              Dó#m 

Irei contigo onde quer que vás 

              Ré 

Onde quer que o vento sopre 

   Sim                       Sim7                       Lá  Dó#m  Ré  Lá 

Até ao dia em que o mar me levar. 

 

 

Eis aqui o amigo em quem Tu confiaste 

E um dia Te negou por medo ou por traição, nem sei. 

Mas olhaste e o mar se acalmou, 

No Teu perdão, de novo, encontrei 

Noutra praia um dia a nascer. 

Passaste e segredaste-me “Vem” 

 

 

Onde iria eu sem Ti, Senhor(…) 
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ORAÇÃO DE SÃO PEDRO 

Nuno Tovar de Lemos (continuação) 

 

 

 

 

Vi em Ti a força e a ambição da rocha 

Invencível, eu, conTigo a caminhar p‟lo mar! 

Mas um dia não entendi, 

Vieste p‟ra me lavar os pés. 

Quem és Tu, Senhor? Quem sou eu? 

Passaste e segredaste-me “Vem” 

 

 

Onde iria eu sem Ti, Senhor (…) 

 

 

                                       Sim 

  Final: Nem sei o que me aconteceu 

                    Dó#m 

Porque calhou ser eu 

                 Ré                                            Lá 

A ter no barco Alguém que eras Tu 

                                            Sim 

Só sei do antes e o depois 

        Dó#m 

Do antes sensato 

        Sim 

E o depois a Teu lado, 

Peixe meio alado a voar 

                                     Lá 

No fundo do mar. 
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PAI 

 

 

     Dó 

Pai, assim Te vou chamar 

Do universo és Senhor 

            Fá                    Sol 

Mas não sinto distância 

      Dó  

Em Ti 

      Fá                 Dó 

Para me abrigar 

              Fá                          Dó 

Estendeste o manto protector 

               Fá                          Sol 

Num abraço de esperança 

 

                             Fá                       Dó    Dó7 

E sei que és o meu melhor amigo 

                    Fá                     Dó     Dó7 

E levo-Te dentro do meu ser 

                                       Fá         Sol          Dó   Dó7 

Onde quer que eu vá Tu vens comigo 

                                 Fá     Sol          Dó  Lám 

Teu Espírito em mim irá, me guiará 

                                             Sol 

Um Pai que sempre estará 

                    Dó 

Aonde eu vá 

 

Pai, o pão de cada dia 

Eu peço confiante e sei 

Que não devo temer 

O amanhã, a dor ou a alegria 

Ensina-me a aceitar sem medo 

O que a vida trouxer 

 

E sei que és o meu melhor amigo(…) 

 

                Fá      Dó 

               Liberta a minha alma 

                Fá         Dó 

               De todo o rancor 

                                                                 Sol 

               Para que possa caber o teu amor 
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PARTO CONFIANTE 

 

 

 

Dó                 Fá 

Parto confiante 

                Sol                          Dó 

Com a graça que me deste 

       Lám                    Ré 

Ao teu lado, Senhor 

    Sol                  Dó    Dó7 

O amor prevalece 

 

 

Fá           Sol         Dó                       Lám 

Ao Senhor ofereço o meu caminho 

       Fá                      Sol 

Andando até Maria, 

Mi                       Lám Fá 

Nunca irei sozinho 

        Dó           Sol 

Senhora da Lapa, 

     Lám               Sol 

Para Ti eu caminho. 

 

 

Em Tuas mãos entrego 

Toda a  minha vida 

Ofereço-a pelos passos 

Desta estrada percorrida 

 

Os dons que recebi 

Quero partilhar 

Com aqueles que comigo 

Até Ti querem chegar 
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PEDACINHO DE DEUS 

 

 

Dó Fá Dó Fá 

 

Dó                                Mim          Rém                Sol 

Se sentes dentro de ti, a vontade de amar 

        Dó                             Mim             Rém                  Sol 

Em gestos que criam fontes, audácia de sonhar 

                Rém                                       Mim 

Mais longínquos horizontes e o apelo a escalar 

             Fá                                                    Mim                      Rém 

Cada vez mais altos montes, cada vez mais altos montes 

      Sol Fá Mim Rém 

Então... 

 

                Dó                   Fá 

Tens em ti, um pedacinho de Deus 

Sib                                             Dó 

Tens rumos certos no coração 

                                                    Fá 

Desperta o sonho tens em ti os céus 

Sib                                      Dó 

Liberta a vida da palma da mão 

Lám                                               Mim      Rém 

Faz desses rumos os caminhos teus 

Sol                        Fá       Sol                        Fá 

De Jesus recebeste, de Jesus recebeste 

                 Dó  Fá  Dó  Fá 

Esta missão 

 

Se sentes dentro de ti sempre a sede de gritar 

O nome da liberdade, a coragem de falar 

A palavra da verdade e a servir participar 

Na construção da cidade (bis)  

Então... 

 

Se sentes dentro de ti, o silêncio a segredar 

A paz ao teu coração, chamando-te a enfrentar 

A vida com decisão e teimas acreditar 

Na esperança de um mundo bom (bis) 

Então... 

 

 

 
 

 
241 



PERDOA SENHOR O NOSSO DIA 

 

 

 

        Mi           Sol#m                Lá 

Perdoa, Senhor, o nosso dia 

          Mi                  Lá                  Si7 

A ausência de gestos corajosos 

         Dó#m           Sol#m           Lá 

A fraqueza dos actos consentidos 

     Mi                      Si7                       Mi 

A vida dos momentos mal amados. 

 

 

Perdoa o espaço que Te não demos 

Perdoa porque não nos libertámos 

Perdoa as correntes que pusemos 

Em Ti, Senhor, porque não ousamos. 

 

 

Contudo faz-nos sentir 

Perdoar é esquecer a antiga guerra 

E partindo recomeçar de novo 

Como o sol, que sempre beija a Terra. 
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PERDOA-ME SENHOR 

CIFA 95 – Vila Nova de Mil Fontes (Rita Castel’ Branco) 

 

 

         Dó 

Perdoa-me, Senhor 

                                                                        Mim 

Às vezes esqueço que daí olhas por nós 

                  Lám                                                   Rém 

E não me lembro de parar e ouvir- Te a voz 

       Fá                                  Sol 

Ando num mundo em que não sinto 

                             Fá                               Sol 

Em que me escondo e em que minto 

                Lám   Mim 

Fico menor 

 

Perdoa-me, Senhor 

Por pedras que eu atiro sem notar 

E em cada pedra um irmão estou a magoar 

A deixar marcas que não saram 

A fazer feridas que não param 

De sangrar 

 

Perdoa-me, Senhor 

Eu tenho tanto que já nem sei dar valor 

As vezes esqueço que há quem viva bem pior 

Se em vez de eu me lamentar 

Visse o tanto que há para dar 

Era melhor 

 

Ajuda-me, Senhor 

A ver a esperança quando à volta tudo é dor 

A ganhar força e a voltar a acreditar 

Eu já perdi a confiança 

Já não sou mais uma criança 

Não sei sonhar 

 

Perdoa-me, Senhor 

Por fechar a minha mão sem a estender 

Por não lembrar que devo dar sem receber 

E em vez de sim Te digo não 

Por isso peço o Teu perdão, 

Senhor. 
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PERMANECE EM MIM 

Ir. Irene 

 

 

Dó      Sol           Solm* 

Viste como te levou Iahweh, 

Lá7      Rém  Fá        Sol    Sol7 

O teu Deus e Senhor, 

Dó           Sol                            Solm 

Por todo o caminho que percorreste 

Lá7          Rém    Fá          Sol  Sol7 

Até chegar a este lugar 

 

 

Fá          Sol 

Permanece,  

Fá          Sol         Dó 

Permanece em mim, 

     Lám          Rém 

Permanece em mim 

      Fá       Sol    Dó 

Permanece em mim 

 

 

Assim a atrairei e a levarei 

Ao deserto, falar-lhe-ei ao coração, 

Fora já dali eu lhe darei 

Suas vinhas e o vale como porta de esperança 

 

E eu lhe direi "tu és Meu povo", 

Me responderá "Tu o meu Deus" 

 

 

 

          Solm* = x1x030 
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QUANTO ESPEREI ESTE MOMENTO 

 

 

 

     Ré            Fá#m  Sim 

Quanto esperei este momento 

     Sol                                Lá 

Quanto esperei que estivesses aqui 

Quanto esperei que me falasses 

Quanto esperei que viesses a Mim 

  

Sei bem o que tens vivido 

Sei bem porque tens chorado 

Sei bem porque tens sofrido 

Sempre estive ao teu lado 

 

 

                         Ré  Fá#m       Sim 

Ninguém te ama como Eu 

       Sol             Lá 

Ninguém te ama como Eu 

                    Ré    Lá                     Sim 

Olha p'rá Cruz é a minha maior prova 

   Sol               Lá 

Ninguém te ama como Eu 

 

Ninguém te ama como Eu 

Ninguém te ama como Eu 

Foi por ti, só por ti, porque te amo 

   Sol             Lá             Ré 

Ninguém te ama como Eu 

 

 

Eu sei bem o que tu dizes 

Mesmo que às vezes não me fales 

Eu sei bem o que tu sentes 

Mesmo que tu não partilhes  

 

A teu lado caminharei 

Junto a ti eu sempre estive 

Tenho sido o teu apoio 

Sou o teu melhor amigo  
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QUERO LOUVAR-TE 

 

 

 

                     Ré 

Quero louvar-Te, com todo o meu ser 

                   Sim 

Quero amar-te, Senhor meu Deus 

    Sol 

Viver do Teu amor 

Encontrar Tua vontade 

                      Ré Lá7 

Quero louvar-te 

 

 

Quero adorar-Te, só Tu o meu Senhor 

Quero servir-Te, no mundo e ao meu redor 

Viver do Teu amor 

Encontrar Tua vontade 

Quero adorar-Te 

 

 

Quero sentir-Te, perto de mim Senhor 

Quero falar-Te, de tudo o que sou 

Viver do Teu amor 

Encontrar Tua vontade 

                    Ré Lá7                    Ré 

Quero sentir-Te, quero louvar-Te 
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RAZÃO DE SER 

 

 

 

        Mi                                                 Lá 

Se Deus está por nós, quem estará contra nós 

       Si7                                     Mi 

E quem irá por nós, ninguém 

                                                            Lá 

Nem a morte nem a vida nos podem separar 

             Si7                                                   Mi 

Do amor que nos queres dar, ninguém 

 

 

         Dó#m                                   Mi 

E o mundo há-de cantar à luz do Teu olhar 

     Si7            Mi 

À luz do amor 

E o mundo há-de entender o que é o Teu viver 

O que é o Amor 

 

 

Sem medo avançarei, a Ti me consagrei 

E assim tudo arrisquei, por Ti 

Ninguém eu temerei, sem Ti nada farei 

Sei bem, nada serei, sem Ti 

 

Irei ao meu irmão, darei o Teu perdão 

E a Tua salvação, em Ti 

Só no Teu coração ouvi minha canção 

Não há libertação, sem Ti 

 

Tu foste-nos escolher, fizeste renascer 

O nosso responder em Ti 

No tempo que vier Teu nome hei-de escrever 

Não há razão de ser sem Ti 
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RECADO 

 

 

 

Lám                    Rém      Mi        Lám 

Aqui me tendes, ajoelhado 

      Sol   Dó 

Senhora leva o meu recado 

         Rém     Lám 

Que hoje deixo ao Filho Teu 

          Sol                    Dó 

Senhora aceita tudo o que é meu 

                       Mi                               Lám 

Senhora aceita tudo o que é meu 

 

 

São alegrias e são  tristezas 

São os meus dias, toda a beleza 

Que sempre encontro em meu viver 

Senhora venho agradecer (Bis) 

 

 

     Sol    Dó 

O amor que eu sinto em Teu olhar 

       Mi            Lám  Lá7 

A calma que encontro em Teu escutar 

 

      Rém                   Lám 

Senhora leva o meu recado 

           Sol                  Dó 

Senhora aceita tudo o que é meu 

            Rém               Lám 

Aqui me encontro ajoelhado 

          Mi         Mi7    Lám 

Assim me dou ao Filho Teu. 
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SANTO 

I – Sanctus ; II – Santo 

 

 

I 
Umbaya... Umbaya... 

 

Mi   Dó#m         

Sanctus 

                 Lá                                  Si7 

Sanctus Dominus Deo Sabaoth 

                       Mi                                Dó#m 

Pleni sunt Coeli et Terra Gloria Tua 

       Lá                       Si7               Mi 

Hossana in excelsis, In excelsis 

 

Sanctus 

Sanctus Dominus Deo sabaoth 

Benedictus Qui venit in nomine Domini 

Hossana in excelsis 

In excelsis 

 

Umbaya... Umbaya... 

 

II 
LámRém Sol Dó 

Santo,  Santo 

Lám          Rém                 Mi  Lám 

Santo é o Senhor Deus do Universo 

Lám           Rém        Sol          Dó 

Cheios estão os Céus e a Terra 

Lám        Rém            Mi Lám 

Da Tua glória, Hossana 

Lám    RémSol      Dó  Lám   Rém Mi   Lám 

Hossana, Hossana, Hossana nos céus 

Hossana, Hossana, Hossana nos céus 

 

Bendito O que vem em Nome do Senhor 

Hossana nos céus 

Hossana, Hossana, Hossana nos céus 

Hossana, Hossana, Hossana nos céus 
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SANTO 

III - Santo (corrido) ; IV – Santo (comprido) 

 

III 
 

Dó                        Sol                    Lám 

Santo, Santo, Santo é o Senhor 

Fá                                             Sol 

Santo é o Senhor do Universo 

      Dó           Mi              Lám   

O Céu e a Terra proclamam 

                                             Fá 

Para sempre a Vossa Glória 

       Sol                 Dó 

Hossana nas alturas 

 

Santo, Santo, Santo é o Senhor 

Santo é o Senhor do Universo 

Bendito aquele que vem 

Em nome do Senhor 

Hossana nas alturas  

 

IV 
 

Dó         Lám Mim 

Santo, Santo 

Fá                        Sol                           Dó 

Santo é o Senhor Deus do Universo 

      Ré                              Si7  

O Céu e a Terra proclamam 

    MimSi7   Mim 

A Vossa Glória 

       Sol             Sol7             Dó             SolRé7Sol 

Hossana, Hossana, Hossana, Hossana. 

 

        Ré             Si7 

Bendito Aquele que vem 

        MimSi7             Mim 

Em nome do Senhor 

      Sol             Sol7             Dó               SolRé7Sol 

Hossana, Hossana, Hossana, Hossana. 

 DóDómSol 

Hossana 
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SANTO 

V – Santo (homens) ; VI – Santo, Santo é o Senhor Deus 

 

V 
 

Lá         Dó#m    Fá#m 

Santo, Santo, Santo 

Ré                  Sim                 Mi 

É o Senhor Deus do Universo 

      Lá           Dó#m        Fá#m 

O Céu e a Terra proclamam 

              Ré                 Mi 

A Tua glória para sempre 

 

        Lá 

Hossana----------- Hossana 

       Dó#m 

Hossana----------- Hossana 

        Ré       Mi       Lá 

Hossana nas alturas     (bis) 

 

                            Fá#m            Ré 

Bendito o que vem, em nome 

         Mi 

Em nome do Senhor 

 

VI 
 

              Dó                                Mim 

Santo, Santo, é o Senhor Deus 

                        Fá                               Dó  Sol 

Deus do Universo, Deus do Universo        (Bis) 

 

                       Fá          Sol                             Dó Lám     Sol 

O Céu e a Terra proclamam a Vossa Glória, Hossana 

                       Fá           Sol                          Dó        Lám       Sol 

Bendito Aquele que vem, em nome do Senhor, Hossana 

 

Santo, Santo, é o Senhor Deus 

Deus do Universo, Deus do Universo 

                Dó 

Santo, Santo 
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SANTO 

VII – Santo (realejo) ; Santo (Rock) 

 

VII 
 

               Dó                    Lám 

Santo, Santo é o Senhor 

                Rém              Sol 

Senhor Deus do universo 

                Fá              Dó 

Céus e Terra proclamam 

           Sol                            Dó 

Para sempre a vossa glória 

 

       Fá 

Hossana nas alturas 

               Sol                          Dó 

Bendito é Aquele que vem 

        Lám                 Rém 

Em nome do Senhor 

        Sol                Dó 

Hossana nas alturas 

 

VIII 
               Dó#m   Lá         Mi                        Si7 

Santo, Santo, Santo é o Senhor 

Deus do Universo 

Os Céus e a Terra 

Proclamam a Vossa glória 

 

      Lá  Si7        Mi  Dó#m 

Hossana, Hossana 

      Lá         Si7     Mi  Si7 

Hossana nas alturas 

       Lá  Si7        Mi  Dó#m 

Hossana, Hossana 

       Lá         Si7     Mi 

Hossana nas alturas 

 

Bendito é Aquele que vem 

Em nome do Senhor 
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SEJA A CRUZ 

 

 

 

 Sim                                               Mim          Lá 

Que este vinho e este pão, Senhor 

                                       Ré            Sim 

Que nos dás nesta hora de fé 

                                   Mim                           

Sejam hino de esperança, 

             Fá#                    Sim 

De união de e de amor. 

 

 

Seja a nossa oração, meu Deus 

A lembrança de Ti, na cruz 

Seja a nossa paixão 

Que sofreste, Jesus. 

 

        Mim 

Seja a cruz como um sinal 

   Lá            Ré 

Seja o guia, seja a nossa voz, 

  Sim                                  Mim 

Seja Jesus Cristo Redentor 

  Fá#                        Sim 

Na vida de todos nós 

 

Seja a cruz como um sinal, 

Que nos dá o Seu perdão 

Livra-nos, Senhor, da tentação 

Livra-nos de todo o mal. 

 

                         Mim 

Livra-nos do mal. 

           Fá#                      Sim 

Livra-nos de todo o mal. 
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SENHOR EIS-ME AQUI  

 

 

  

Ré   Lá   Ré   Lá 

 

Ré    Lá                      Ré 

Senhor, eis-me aqui 

Lá                  Ré 

O que me cerca 

Lá                          Ré 

Tudo o que eu sou 

       Lá            Ré   Lá   Ré   Lá 

Foi feito por Ti 

 

 

Senhor, Tu me ensinaste 

Tudo o que aprendi 

Tu deste a força 

P´ra estarmos aqui 

 

 

Sol                 Mi 

Eu Te agradeço 

Ré                          Ré7 

Pelo ar que respiro 

Sol                          Mi 

Pelo sol que ilumina 

Ré                   Lá 

A terra que piso... 

 

 

Senhor, eis-me aqui 

O que me cerca 

Tudo o que eu sou 

Foi feito por Ti 
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SENHOR ENSINA-ME A VIVER 

 

 

   Ré                           Sol                    Lá          Sim 

Senhor eu peço o Teu amor por nós 

   Ré                          Sol                Lá 

Sendo mais fácil conviver 

   Ré                          Sol                  Lá      Sim 

Com atenção ouvimos Tua voz 

   Ré                     Sol                       Lá 

Para podermos aprender 

 

Ó Senhor dá-nos Tua graça e luz 

Para com força caminhar 

E carregando essa nossa cruz 

Fica mais fácil suportar 

        Ré         Lá        Sim 

Senhor, ensina-me a viver 

    Fá#m               Sol                

A dar e a receber 

                Mim 

De Ti  o que eu mereço 

   Lá 

É tudo o que eu Te peço 

     Ré     Sol         Lá 

Para continuar a poder caminhar 

         Sol 

Para a frente 

 

Gosto de Te poder ter aqui 

Tudo fica bem diferente 

Dou-Te a mão e vamos por aí 

Falar de Ti a toda a gente 

 

Senhor, ensina-me a viver (...) 

 

Ó Senhor, dá-me a Tua mão 

Que eu nunca diga não 

Tu és a minha luz 

Es Tu quem me conduz 

Até à eternidade, com toda a liberdade 

Para sempre. 
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SENHOR QUE VIESTE SALVAR 

 

 

 

Ré                    Sol            Ré 

Senhor que vieste salvar 

                  Sol                    Lá  Ré 

Os corações arrependidos 

        Sol             Ré Sim       Mim Lá        Ré 

Piedade, piedade, piedade de nós (bis) 

 

 

Senhor que vieste salvar 

Os corações arrependidos 

Piedade, piedade, piedade de nós (bis) 

 

 

Cristo que morreste na cruz 

Para nos dar a vida eterna 

Piedade, piedade, piedade de nós (bis) 

 

 

Senhor que intercedes por nós 

Junto a Deus Pai que nos perdoa 

Piedade, piedade, piedade de nós (bis) 
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SENHOR TEM PIEDADE DE NÓS 

 

 

 

Dó                         Sol             Lám 

Senhor tem piedade de nós 

Dó                     Fá                   Sol 

Somos o teu povo pecador 

Fá                        Sol     Dó                       Lám 

Toma a nossa vida de pecado e dor 

Rém                           Sol               Dó 

Enche o nosso espírito de amor 

 

 

Cristo tem piedade de nós 

Somos o teu povo pecador 

Toma a nossa vida de pecado e dor 

Enche o nosso espírito de amor 

 

 

Senhor tem piedade de nós 

Somos o teu povo pecador 

Toma a nossa vida de pecado e dor 

Enche o nosso espírito de amor 
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SENHOR TENDE PIEDADE I 

 

 

 

        Sol 

Senhor Tende piedade 

      Dó 

Ouvi a nossa oração 

Tende piedade de nós 

    Ré                        Sol 

E dá-nos a Tua mão. 

                                 Dó 

Cristo Tende piedade, 

Ré                             Sol 

Dá-nos a Tua alegria 

                                          Ré 

Somos Teus filhos Senhor 

         Dó                    Sol 

És o sol de cada dia 

                                           Ré 

Somos Teus filhos Senhor 

         Dó                     Sol 

És o sol de cada dia 

 

 

Senhor Tende piedade, 

Ouvi a nossa oração 

Tende piedade de nós 

E ajudai cada irmão. 

Cristo Tende piedade,  

Dá-nos a Tua luz,  

Vem caminhando connosco 

És a força que nos conduz 

Vem caminhando connosco 

És a força que nos conduz 
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SENHOR TENDE PIEDADE II 

 

(Viva a Deus) 

 

Sol           Dó               Sol             Ré 

Senhor tende piedade de nós 

Sol          Dó              Sol    Ré    Sol  

Senhor tende piedade de nós 

 

 

Cristo tende piedade de nós (2X) 

 

Senhor tende piedade de nós (2X) 

 

 

SENHOR VENHO HOJE AQUI DEIXAR 

 

 

        DóFá             Sol                     Dó 

Senhor, venho hoje aqui deixar 

Fá               Sol                    Dó 

Em oração entregar 

Fá                   Rém                    Sol     Sol7 

Tudo aquilo que passou 

 

 

Senhor, são os dias que vivi 

Sorrisos que recebi 

E o Amor que eu encontrei 

 

 

        Dó Fá                 Sol           Dó 

Senhor, a minha vida é assim 

Fá                     Sol               Dó 

Aqui a deixo para Ti 

Fá                    Sol                 Dó 

É Tua, queres aceitar 

Fá             Sol                Dó 

Senhor, meu Deus 
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 SÓ AVANÇA QUEM REPARTE 

Margarida Reduto e Xico Lemos 

 

 

 

      Lá7M*             Fá#m   Sim               Mi 

Os meus passos pouco seguros, 

Lá7M*             Fá#m Sim                    Mi 

Meu horizonte, às vezes magoado, 

Sol                      Fá#m          Sim    Fá#m 

Maria que andaste só, 

Sol      Ré                               Mim    Fá#m 

És a claridade deste andar. 

 

 

      Ré                        Fá#m Fám Mim 

Senhor Tu estás  aí, 

                    Lá                           Sim 

Queres dizer-me alguma coisa, 

Dó                  Sol    Mim                         Si 

Quando hesito, sei que me empurras, 

Quando avanço, és Tu que andas, 

Quando me dou, és Tu que dás. 

 

 

Enquanto ando, Deus não tem pressa, 

Não fico p´ra trás, nem esqueço ninguém 

Avanço a Teu lado, Senhor, 

E os meus pés fazem o Teu caminho. 

 

 

Mesmo quando, dou um passo atrás, 

Sei que posso, sempre re-partir, 

Reparto tudo o que sou, 

Faço do meu tempo a minha entrega. 

 

 

 

 

           Lá7M* = x02120 

 

 

 

 

 
 

  
259    260 



SÓ POR TI JESUS 

 

 

 

           Mi                                     Sol#m 

Só por Ti Jesus, quero-me consumir 

                                Lá          

Como vela que queima no Altar 

                           Si7 

Consumir de amor 

 

 

Só por Ti Jesus, quero-me derramar  

Como rio se entrega ao mar 

Derramar de amor 

 

 

Só por Ti, Jesus, quero todo me dar 

Como a semente ao germinar, 

Dar por amor 

 

 

Só por Ti, Jesus, quero-me entregar 

Ao sorriso escondido no olhar 

Entregar por amor 

 

 

Só por Ti, Jesus, quero ir até ao fim 

Como o Filho entregue por mim 

Até ao fim por amor 
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SOPRO LEVE 

 

 

 

     Ré                                                             Lá 

Eu sinto que vem do Céu um sopro leve 

                                                        Sol 

Um vento quente que nos aquece 

                                                      Ré 

Um sopro vivo que vem de Deus  

        Si7                                                                    Mim 

Um vento que acalma o ser e envolve a alma 

                                                                  Lá 

Do mesmo modo que o mar se acalma 

                                                            Mi 

Logo que as ondas se vão deitar 

 

 

      Mi                                                              Si7 

Eu sinto que vem do Céu um amor imenso 

                                                                 Lá 

Que se entrega em nuvens de incenso 

                                                          Mi 

Um amor suave que vem de Deus 

          Dó#7                                                  Fá#m 

Um amor que nos transforma e alumia  

                                                        Si7 

Tal como a noite dá vez ao dia  

                                                   

Quando as estrelas se vão deitar 

                                                             Mi 

Quando as estrelas se vão deitar 
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TAIZÉ 

Taizé I – Nada te turbe ; II – Bless the Lord ; III - Magnificat 

 

I 
 

Lám          Rém     Sol                 Dó 

Nada te turbe, nada te espante 

Fá                    Rém   Mi              Lám 

Quem Deus tem, nada lhe falta 

Nada te turbe, nada te espante 

Só Deus basta 

 

 

 

II 

 
    Rém           Sol         Rém 

Bless the lord my soul, 

              Lá#                 Dó       Fá     Lá 

And bless God´s holly name 

    Rém          Sol           Rém 

Bless the lord my soul 

              Lá#             Dó    Rém 

Who brings me into life 

 

 

 

III 
 

Ré            Sol   Lá7         Ré 

Magnificat, magnificat 

                Sol         Lá7 Ré  

Magnificat anima mea Dominum 

                Sol   Lá         Ré 

Magnificat, magnificat 

Ré7         Sol         Lá7  Ré 

Magnificat anima mea 
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TU MEU DEUS 

 

 

 

 

                             Mim 

 

                 Lám                    Ré 

Tu meu Deus a quem busco 

                 Sol                Mim 

Sede de Ti tenho na alma 

                     Lám Dó                   Ré 

Qual terra seca, qual terra seca 

         Sol       Mim 

Sem água 

 

 

                   Lám       Ré                                Sol Mim 

Porque o Teu amor é melhor que a vida 

                           Lám               Ré            Sol  Mim 

Meus lábios querem cantar para Ti 

E assim quero  com a vida bendizer-Te 

E levantar as mãos abertas para Ti 

 

 

Quantas vezes de noite, quando o sono se vai penso em Ti 

E tranquilo me encontro à Tua sombra 

Como uma criança, minha alma se aperta contra Ti 

E segura a Tua mão me sustém 
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TU VENS SENHOR 

 

 

  

 

 

Mi                              Si7              Mi    Mi7 

Tu vens Senhor dar Amor   

      Lá                  Mi 

Dá-nos a paz e a Tua fé 

        Mi7     Lá             Lám 

E assim, nós seguiremos enfim 

                  Mi     Si7                            Mi Si7 Mi 

Os Teus passos de Amor e de Paz 

 

 

Tu és meu Deus, meu Senhor 

Vem a nós, à nossa casa 

E assim, nós seguiremos enfim 

Os Teus passos de Amor e de Paz 
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TUA PALAVRA OUVI 

 

 

 

              Ré              Sim 

Tua palavra ouvi  

                                   Mim         Lá 

Bem fundo o que eu senti 

                     Ré                   Sol 

Eu nunca vou saber dizer 

                    Lá 

O que entendi 

 

Mas sei que Te encontrei 

Sei bem que Te escutei 

E tudo o que era em mim 

                 Ré 

Falou de Ti 

 

 

                    Sim 

O meu caminho foi-se abrindo 

           Lá 

Peregrino sei que sou 

                          Sim 

No espaço imenso do meu ser 

                   Lá  

Um lume novo se ateou 

   Sol                                Lá Sol                 Lá7 

Porque eu sem Ti, sem Ti não sou 

 

 

Tua palavra ouvi(…)  

 

 

Tu onde estejas, onde habites 

Vivo sempre em Teu olhar 

És meu abrigo, meu irmão 

É o som da vida em Teu cantar 

Porque em sim Ti, não sei amar.  
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VASO NOVO 

 

 

 

Ré             Sol  Lá 

Graças quero dar-Te por me amares 

Lá7                                              Ré  

Graças quero dar-Te eu a Ti, Senhor 

Ré7                            Sol                    Solm 

Hoje sou feliz porque Te conheci 

Ré                                Lá7                           Ré  

Graças por me amares a mim também  

 

 

                   Ré                      Lá 

Eu quero ser, Senhor amado, 

                                                           Ré  

Como o barro nas mãos do oleiro 

                             Ré7                      Sol    Solm 

Toma a minha vida, fá-la de novo  

            Ré Lá               Ré 

Que eu quero ser um vaso novo 

 

 

Te conheci e Te amei 

Te pedi perdão e escutaste-me 

Se Te ofendi, perdoa-me, Senhor 

Pois Te amo e nunca Te esquecerei. 

 

 

Eu quero ser, Senhor amado, 

Como o barro nas mãos do oleiro 

Toma a minha vida, fá-la de novo  

Que eu quero ser um vaso novo 
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VASOS DE BARRO 

 

 

 

Dó Mim Lám Sol Fá Lám Rém Sol 

 

  

Dó                             Mim                 Lám                            

Nós não nos pregamos a nós, mas ao Senhor 

Fá                                            Sol  

E apenas o fazemos por Seu Amor 

Das trevas resplandece a Luz, disse Deus 

E foi Ele quem brilhou no coração dos seus 

 

 

Dó       Mim              Lám  Sol    Fá      Lám 

Trazemos porém, este tesouro 

        Rém          Sol 

Em vasos de barro 

Dó          Mim                    Lám Sol        Fá   Lám 

Para que se possa ver, vir de Deus 

Rém        Sol        

Esse poder 

 

 

Em tudo fomos atribulados e perseguidos 

Mas não desamparados e nunca vencidos 

No nosso corpo levamos sem cessar 

A morte de Jesus  para Sua vida manifestar 

 

Sabemos que Aquele que O ressuscitou 

Também ressuscitará aqueles para quem olhou 

E assim jamais iremos perder a alegria 

Grande é o peso da glória que nos espera um dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
   268 



VEDE SENHOR 

 

 

 

 

Mi                        Fá#                   Lá  Si7 

Vede Senhor, quanta gente 

Mi                        Fá#                   Lá  Si7 

Nunca ouviu falar de vós 

Lá                              Si7 

Quanta gente não sabe 

Mi                                Dó#m 

Que deve amar alguém 

Lá                                                  Si7 

Senhor, aceitai-nos assim. 

 

 

Vede Senhor, nós chegámos 

Prontos a dar o que temos 

A vida, alegre ou triste, 

O amor que em nós existe 

Senhor, aceitai-nos assim. 

 

 

... 

... 

A vida, alegre ou triste, 

O amor que em nós existe 

Senhor, aceitai-nos assim. 
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VEM ESPÍRITO  

 

  

 

 

        Lá                            Dó#m 

Eu quero amar, eu quero ser 

     Fá#m               Dó#m  

Aquilo que Deus quer 

    Ré                   Mi 

Sozinho eu não posso mais  

     Ré                   Mi                  Lá 

Sozinho eu não posso mais viver 

 

 

Eu quero viver, eu quero fazer 

Aquilo que Deus quer 

Sozinho eu não posso mais  

Sozinho eu não posso mais viver 

 

 

            Lá Dó#m        Fá#m Dó#m 

Vem Espírito,  Vem Espírito 

     Ré                   Mi 

Sozinho eu não posso mais  

     Ré                   Mi                  Lá 

Sozinho eu não posso mais viver 
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VEM SENHOR 

 

 

  

 

Dó                                                  Mim     Sol 

Vem Senhor, Ensina-me a rezar 

Dó                                                       Mim     Sol 

Vem Senhor, Ensina-me a esperar 

Fá     Sol     Dó 

Quero Ter uma razão p‟ra viver 

Mi     Lám 

Algo em que acreditar 

Fá    Sol      Sol7 

Eu só quero amar a Ti Senhor 

 

 

              Dó      Mi                               Lám  Lá7 

Então saberei, qual o caminho a seguir 

             Rém                            Sol 

E encontrarei a razão de existir  

 

 

Sei, Senhor, que um dia Tu verás 

Este mundo, que Te pede amor e paz 

Construir algo que a todos trará 

A alegria de sentir 

Que este mundo mudará 

 

 

                       Dó  Mi                               Lám    Lá7 

Então saberei, qual o caminho a seguir 

          Rém                Sol     Sol7 

E encontrarei a razão de existir 

           Dó  Mi                               Lám    Lá7 

Então saberei, qual o caminho a seguir 

       Rém           Fá  Dó   

E encontrarei, encontrarei 
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VINHO E PÃO  

 

 

 

Mi                                               

Que este vinho e este pão  

Sejam traço de união 

                                    Si7  

entre nós e o Senhor 

Lá                                            Si7 

E em cada hora do dia  

                                          Lá 

Haja um hino de alegria 

                                             Mi 

Para cantar o vosso amor  

 

 

                                         Si7 

E em cada hora do dia 

                                          Mi 

Haja um hino de alegria 

Dó#m                                        Si7 

E em cada hora do dia  

                                           Lá 

Haja um hino de alegria  

                                               Mi 

Para cantar o nosso amor  

 

 

Nós oferecemos ao Senhor  

Neste cântico de amor 

A nossa força, a nossa vida 

Vem ó Senhor, dá-nos a luz 

Da redenção da Tua cruz 

Da Tua morte revivida 

 

Vem ó Senhor, dá-nos a luz 

Da redenção da Tua cruz 

Vem ó Senhor, dá-nos a luz 

Da redenção da Tua cruz 

Da Tua morte revivida 
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AHRANÉ 

 

                             … Ahrre, Ah mee Ahpfuuu Ahleritchicatonga 

 

ALEGRIA NA RODA 

 

 

ALABU TCHICABU 

Lalalalala.. (samba) 

… alabu tchicawaka, tchicawaka tchicabu. Oh yes, all right, mais uma vez mais… 

 

APLAUSO DA AMÁLIA 

Obrigado, obrigado, obrigado. Quando eu era pequenino, vendia limões 

 

AMENO 

Ameno! Não está frio não está quente, está ameno! 

 

BANANA MEN 

 

 

BANANAS UNITED 

O que é aquilo?! É um pássaro? Não… 

Bananas United! Peal banana, peal peal banana,hey! Eat banana, go banana! 

 

A BARRIGA DO JACINTO 

A barriga do Jacinto, é um grande mamarracho, só consegue por o cinto quatro… 

 

BRAVO BRAVÍSSIMO 

 

 

CALÇAS DA MODA 

… cimo, baixo! 

… ténis de verniz, a fatiota que eu sempre quis, cachucho de ouro no dedo a rel.. 

 

 

 

 

 

 

APLAUSOS 
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CASINHA 

Eu tenho uma casinha assim assim, e bato a portinha trrim trrim… 

 

COCO DE GATO NÃO É MOUSSE 

Cocó de gato não é mousse, porque cheira muito mal… 

 

COLA! DILUENTE! 

 

 

APLAUSO DAS ESTALADAS 

Colaaa ---- Diluente 

(fazer pares e dar estaladas, com palmas) 

 

FAMÍLIA SAPO 

                             Estava uma família sapo, sapo sapo sapo… 

 

FLI FLY FLO 

Fly, flea fly, flea fly flown, nonononononona sista, tacamin… 

 

APLAUSO DO FOGUETE 

 

 

GET LOOSE 

Chhhhhhhhhhhh… PUM! 

get funky get down to the beat get you all body moving and start 

 

GOTA DE ÁGUA 

(Fazer de gota de água a sair da nuvem e a cair ao chão) 

 

GRITO DO PATO MUDO AUSTRALIANO 

 

 

JUICY JUICY 

Grito mudo 

Juicy juicy, espreme espreme(2x), mete gelo! Derrete pararara … 

 

APLAUSO DA LANTERNA 

(Lanterna sobe e desce volume aumenta e diminui)  ahhhhhhhhhhh…  
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MELÓN SANDíA 

Melocotón, pero un coquito por aqui, un coquito… 

 

MOSCA MORTA 

 

 

OH LELA 

Mosquinha morta!! 

Oh lela! Marra aqui ca tromba! Mata-me essa mosca! Oh chulé afasta para lá … 

 

APLAUSO DA PASSAGEM DE ANO 

10..9..8..7..6..5..4..3..2..1..bom ano!!! 

 

APLAUSO DO PENALTY 

(marcar um penálti) … GOOLOOO! 

 

PIRIQUITO 

É o piriquito! Piu! Piu piu piu piu! 

 

POLEGAR PRA A FRENTE 

...E cotovelo pra traz, rabo para cima, mais para cima, eh tchica quecha, ehcha … 

 

PÓ-PÓ-PÓ-PÓ-PÓ 

…quem está a bater à porta, pó-pó-pó-pó-pó galinha lá da horta… 

 

APLAUSO DAS SILVAS 

Ai! Raios parta as silvas! Eu vou mas é botar fogo a isto tudo! Olha a lei… 

 

SOLÉ SOLÉ 

…Solé lumitá! Eu fui ao solé lumitá... 

 

TCHICABUM BUM BUM 

Tchica! Tchica! Tchicabum! Tchicabum! Tchicabum... 

 

TRAGA TRAGA BOLAS 

… Hipopótamos comilões … 
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APLAUSO DO TUBARÃO 

Estava a nadar, papaparararara! Olhei pró lado, olhei pro outro e o que é que eu … 

 

U-UÁ-UÁ 

U-uá-uá... Vamos pó campo curtir! 

 

UM CARAMELO 

Olé! Dois caramelos olé! Três caramelos olé! 5 tostões por causa dos trococ … 

 

UM DEDO, DOIS DEDOS 

(Palmas) 

 

YEAH YEAH 

Yeee yee yeee (descontrolado) 

 

APLAUSO QUE PASSA A PARTE CHATA DOS APLAUSOS 

Aplauso que salta a parte chata dos aplausos!  (tudo para o meio a gritar) Ehh! 
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A ÁRVORE DA MONTANHA 

A árvore da montanha A-E-I-O-U, E essa árvore tinha um tronco…  

 

A BANANA 

A banana nana nana, vou comê-la (3x), porque sim! Descasco …  

 

DOIS SAMBA 

Dois samba depiripita pimenta pitonga pitanga e pita, q lo repita… 

 

HAVIA UM POÇO NO FUNDO DESTE MAR 

… havia um poço no fundo deste mar, no fundo deste mar… 

 

LA BELLA POLENTA 

Quando si pianta la bella polenta, la bella polenta si pianta cosi, aiaiai bella polenta … 

 

OH … TU JÁ NAMORAS 

…teu pai não há-de gostar! (bis) Namoras e namorarás e com a... tu te casarás 

 

OUVI DIZER QUE OS … 

… batem com … no chão! (bis) digam-nos vocês digam-nos vocês, se isso é verdade  

 

PÃO COM MANTEIGA 

… eiga, pão com marmelada, ada, leite com chocolate, ate, leita sem nada, ada! 

 

PARARARA PÁ PÁ  

 

 

SAPO NÃO LAVA O PÉ 

(…, pé, pi, pó, pu) 

 

 

 

 

 

 

 

…não lava o pé porque não quer… 

LENGALENGAS 
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SE TU ÉS DO CAMTIL 

… bate as palmas! … estala os dedos! … bate os pés! … diz olé!  

 

SINGUINGAI 

Fui visitar minha tia a Marrocos, hip hop! No deserto viajei de camelo, ondulado… 

 

A SOPA DA MAMÃ 

Alisalé alisalá a sopa da mamã é o melhor que há, é o melhor que há é o melhor que… 

 

TENHO, HAAA, UMA FORMIGA NA BARRIGA 

Tanha, aaah, ama farmaga na barraga, haaa, ca astá fazanda cociguinha haa e não me..  

 

TENHO FOME, MAMÃ 

 (bis) …olha a fome que o … passa, mamã! 

 

UM ELEFANTE QUE SE BALANCEAVA  

… numa teia de aranha! Era piqueno mas como se aguentava foram chamar outro … 

 

UM … FELIZ, CAMINHAVA SOBRE OS MONTES 

… e viu um … que fazia assim: … 

 

UMA MELANCIA GORDA GORDA GORDA 

… que queria ser a mais bela do mundo e para poder ser! Aprendeu a andar… 

 

YOU PUT YOUR LEFT HAND HERE 

…you put your left hand there, you put your left hand here and we shake… 
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A MINHA AVÓ E A TUA AVÓ  

… juntas à lareira, a minha avó disse à tua avó: vou deitar fogo à tua bandeira! Hei 

now, hei now, bap txiuari ua é! 

 

AOS DOMINGOS OS NAMORADOS  

… vão para os bancos do jardim assentados comer tremoços e pevides 

descascados, bachica bachica bachica baué  

 

BIG FOOT 

… big foot, vai pela floresta! Big foot, big foot, os campos empesta Visto de revés 

procurado pelos pés! Big foot, big foot… 

 

COMUNIDADE 

Sou eu (tu, nós) a fazer comunidade! Navega através do oceano, regressa através 

do mar, vai de lá p’ra cá fazer comunidade! 

 

DESCULPA LÁ PÁ  

…(bis) não te queria ofender! Desculpa lá pá (bis) não era aí que me queria meter! 

 

EU TENHO UMA AMIGO QUE ME AMA 

… seu nome é Jesus! É um amigo que me ama (3x) é Jesus!  

 

EU TENHO UMA MOTORIZADA DA MARCA … 

… (Zundap, Casal, Yamaha, …). E para a pagar só me falta o papel, (3x)! Ai ai … ! 

 

EU QUERO SER UM HIPOPÓTAMO  

… grande e gordo (2x), por ter nscido um grão de areia, porque não posso negar, 

por ter nascido pequenino, quem disse que era pra ficaar!! Estou farto de 

multidões, eu quero um pântano para me afundar! 

 

EU TENHO UMA VACA LEITEIRA 

…não é uma vaca qualquer, dá leite e manteiguinha mas que vaca tão fofinha, dalim.. 

 

EU VI UM CROCODILO 

… e um orangotango, duas serpentinas e uma águia real! Um gato um rato, um … 

 

 

 

 

MUSIQUITAS 
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EU VI-TE FIXEI-TE 

… escarrapachei-te na minha lembradura!  

 

É UM BÁ DÁ 

…é um ba dá, é um ba dá… 

 

HEEEEY, HEY BABY 

… uh! Ah! Quero saber, se queres andar comigo! Vá lá! 

 

MAMÃ QUE DELÍCIA 

… que craque na cozinha que croma que delícia! Oh tias posso repetir? Tenho tanta 

fome que já estou a ganir! 

 

MAQUÊ TUÊ TUÊ TOMBA 

… maquê tuê tuê tá… 

 

MINHOCA P’RÁ MINHOCO 

Minhoca pra minhoca, me da uma beijoca, minhoca pra minhoco não dou, não dou… 

 

POR ISSO ESTAMOS AQUI 

… pa rara ra! Contigo posso contar, pa r ara ra! Para poder ter abertas as mão…  

 

PUDIM 

… não quero mais pudim! É pudim Danone, cala-te e come! Mousse …  

 

SINCRONIZAÇÕES PESSOAIS 

… (rap) … 

 

QUANTO MAIS ESTAMOS JUNTOS 

…estamos juntos, estamos juntos, quanto mais estamos juntos, mais amigos… 

 

U LALA U LALA ULA ULA É 

… lala ula ula ula ula é! Hey! 

 

VENTO FRESCO VENTO DA MANHÃ 

… vento que sopra do alto dos pinheiros, alegria do vento que sopra … 
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ARRAM-SAM-SAM 

 

Guri-guri-guri-guri arram-sam-sam 

 

BROUSSE 

Não te encostes à parreira, todos os patinhos, atirei o pau ao gato ... 

 

CONGA 

Me gusta la melonga, una mano na cabeça, a outra na cintura e da una voltita e ... 

 

DANÇA NA PRESENÇA DE DEUS 

.. Ele está alegre com jesus, pode dançar e saltar e pular na prese.. 

 

ENCADEIA 

Encadeia bem encadeado, não me aperta a mão que me estala o braço(2x), ao 

passar por uma terra estranha eu pedi esmola mas ninguém ma deu… 

 

GALINHAS DECAPITADAS 

(História de terror…) cha cla cla cla u cla cla u cla cla u cla, eu quero-te p’ra mim 

 

PONEY 

I was riding on my pony, riding on my old fat pony, this is what he told me ... 

 

REGADINHO 

Água leva o regadinho, água leva o regador enquanto rega não rega vou levar ao 

meu amor... 

 

SAMBA IÔ IÔ 

A lua lá no céu anuncia a madrugada, quero ver dançar o samba ao romper da 

madrugada. Samba pra mim iô, samba iô iô, samba eu quero ver voçê sambar! 

 

SPAGHETTI 

Spaghetti(3x), wow (3x), do you like spaghetti, yes I do! I do to! 
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JESUS, WE LOVE YOU DEEP DOWN IN OUR HEARTS 

Talk about deep deep deep down down, deep down in my hearts 

 

WHO GIVES THE BEST HUG 

Titirititititi (2x), Who gives the best hug! I give the best hug! Show me how you do 

it! (abraço) ohhh 
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ENTRADA 

Avé Maria de Medugorge, Canoa, Como a Terra, Deixa a luz do 

céu entrar, Deus de Beleza, Em nome do Pai, Fica entre nós, 

Imagem (vim aqui), Não sei como louvar-Te, Quanto esperei este 

momento, Senhor eis-me aqui, Vem espírito, Vem Senhor 

PERDÃO 

Perdoa Senhor o nosso dia, Perdoa-me Senhor,  Senhor que vieste 

salvar,  Senhor tende piedade de nós, Senhor tende piedade I, 

Senhor tende piedade II (Viva a Deus) 

SALMO / 

GLÓRIA 

Água, Conta as estrelas do céu, O Senhor é meu pastor, 

Glória a Deus, Não sei como louvar-Te 

ALELUIA Aleluias 

OFERTÓRIO 

É Teu o pão, Entrega,  Esta é a nossa oferta, Mas Allá, Oração de 

Sto. Inácio, Seja a Cruz, Senhor venho hoje aqui deixar, Vasos de 

Barro, Vinho e Pão 

SANTO Santos 

PAZ 

Cordeiro de Deus I, Cordeiro de Deus II, Dá a paz, Dá-nos Tua 

paz, Dona Nobis Pacem, Taizé (Magnificat),  Nada nos separará,  

Tu vens Senhor  

COMUNHÃO 

Água, Aprendiz de Viajante, Conta as estrelas do céu, Contigo 

Maria, Dá-me uma razão, É o meu corpo, Eu desejei 

ardentemente, Grão de Trigo, O Senhor é meu pastor, Oração de 

S. Francisco, Oração de S. Pedro, Pai, Quanto esperei este 

momento, Razão de ser, Senhor ensina-me a viver, Só avança 

quem reparte, Tua palavra ouvi 

ACÇÃO DE 

GRAÇAS 

Avé Maria, Avé Maria estrela da manhã, Consagração I, 

Consagração II, Entrega, Espíritu de Dios, Mãe, Maravilhas, Mas 

Allá, Ninguém mais que a Deus, Obrigado, Permanece em mim, 

Quero louvar-Te, Recado, Só por Ti Jesus, Sopro Leve, Taizé, Tu 

meu Deus, Vaso novo, Vasos de barro, Vede Senhor, Vem Senhor 

SAÍDA 

Agradece a Deus, Aprendiz de viajante, Contigo Maria, Dá-me 

uma razão, Deus de beleza, Eu irei, Fica entre nós, Guiado pela 

mão, Ide e dai de graça, Nada nos separará, Não sei como 

louvar-Te, Nossa Senhora do sim, Onde Deus te levar, Parto 

confiante, Pedacinho de Deus, Se tu quiseres ser feliz 

 

  



PÁGINA LIVRE 

  



PÁGINA LIVRE 

  



PÁGINA LIVRE 
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ACORDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AULA DE VIOLA 

 

 

Uma vez que muitos camtílicos que tocam viola aprenderam 

a tocar nos campos ou com a camtilena, vamos tentar que esta 

nova edição seja, cada vez mais, uma ajuda para os guitarristas 

autodidactas. 

 

 

Há dois símbolos que, por vezes, aparecem a seguir a algumas 

notas e cujo significado deves compreender para melhor poderes 

tocar. São eles: 

# - sustenido (a nota deve ser tocada meio-tom acima) 

b – bemol (a nota deve ser tocada meio-tom abaixo) 

 

Se um símbolo sobe o tom e outro o desce, então Dó# = Réb, 

e também  Láb = Sol#, por exemplo. 

Nota também que Mi# = Fá e que Si# = Dó. 

 

Para perceberes melhor, olha para este esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 6ª corda (a de cima), quando tocada solta, toca um Mi. Se 

puseres um dedo da mão esquerda sobre o 1º espaço (ou trasto), 

o som sobe meio-tom, passando a ser um Fá. 

Se cada espaço do braço da viola corresponde a meio tom, 

no primeiro espaço o som é um Fá, no segundo é um Fá# , no 

terceiro um Sol e assim sucessivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AULA DE VIOLA 

 

 

Com todas estas informações já podes tirar algumas 

conclusões. Se já sabes que a nota Fá é um espaço “à frente” da 

nota Mi então percebes que o acorde Fá será um espaço à frente 

do acorde Mi.  Assim também o acorde de Si é dois espaços à 

frente do acorde Lá. 

É aqui que começamos a usar as “barras” como maneira de 

fazer subir o tom do acorde. Assim, se fizermos o acorde de Lám 

com uma barra no 2º espaço temos um Sim, e com uma barra no 

5º espaço teremos um Rém.  

Se fizermos um acorde de Mi com uma barra no 1º espaço 

temos um Fá. Se o fizermos com a barro no 3º espaço teremos um 

Sol. Assim se vê que há várias maneiras de fazer um mesmo 

acorde. 

 

 

 

Ao longo da camtilena vais reparar também em alguns 

acorde de 7 (sétima). No caso de ainda não seres muito 

experiente, ou no caso de não te lembrares como se faz o acorde 

de 7 (que em geral até são muito fáceis) podes ignorar a 7.  

 

 

Se nalguma música existir um acorde muito específico, 

complexo ou pouco usado, usaremos um “código” que te 

permitirá facilmente saber como colocar os dedos da mão 

esquerda e que cordas com a mão direita. 

Cada acorde é representado por uma sequência de 6 

números, correspondentes às seis cordas da viola, em que o 

primeiro número corresponde à 6ª corda (mais em cima). Assim, 

 

 

x –a corda não é tocada 

0 –a corda é tocada solta 

1 –a corda é tocada no 1º espaço 

2 –a corda é tocada no 2º espaço 

 

O acorde de Ré, por exemplo, é representado por  Ré = 

xx0323. 

 

 

 

 

 

 
 



AULA DE VIOLA 

ESCALAS 

 

O que vimos nas últimas página também é muito importante 

para quando quiseres mudar as musicas de tom (para um tom 

mais acessível á tua voz, mais “alto” ou mais “baixo”). 

Para te ajudar nesta tarefa (apesar de ser mais rápido se o 

fizeres “de cabeça”) podes usar a seguinte tabela, cumprindo 

estes passos: 

 

1. Procura na primeira linha da tabela a primeira nota da 

música que queres tocar. Assinala a coluna que lhe 

corresponde. 

2. Escolhe o tom (nota) que melhor se adapta à tua voz. 

Assinala também a coluna que lhe corresponde. 

3. Faz, para cada nota da música, a correspondência entre 

as duas colunas. 

 

Ex: 

Se as notas de uma música forem:   

 

Dó Lám Ré Ré7 Sol 

 

E quiseres tocar essa mesma música em Sol, a sequência de notas 

será: 

 

Sol Mim Lá Lá7 Ré 

 

Dó Dó# Ré Ré# Mi Fá Fá# Sol Sol# Lá Lá# Si 

Dó# Ré Ré# Mi Fá Fá# Sol Sol# Lá Lá# Si Dó 

Ré Ré# Mi Fá Fá# Sol Sol# Lá Lá# Si Dó Dó# 

Ré# Mi Fá Fá# Sol Sol# Lá Lá# Si Dó Dó# Ré 

Mi Fá Fá# Sol Sol# Lá Lá# Si Dó Dó# Ré Ré# 

Fá Fá# Sol Sol# Lá Lá# Si Dó Dó# Ré Ré# Mi 

Fá# Sol Sol# Lá Lá# Si Dó Dó# Ré Ré# Mi Fá 

Sol Sol# Lá Lá# Si Dó Dó# Ré Ré# Mi Fá Fá# 

Sol# Lá Lá# Si Dó Dó# Ré Ré# Mi Fá Fá# Sol 

Lá Lá# Si Dó Dó# Ré Ré# Mi Fá Fá# Sol Sol# 

Lá# Si Dó Dó# Ré Ré# Mi Fá Fá# Sol Sol# Lá 

Si Dó Dó# Ré Ré# Mi Fá Fá# Sol Sol# Lá Lá# 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE CAMTIL  

 

  

1 A MITRALHADA GAMOU-ME A GAROTA 

2 

3 

ACORDA O SOL 

ANDREIA 

4 ANIMADOR DE EQUIPA 

5 ARCO-ÍRIS 

6 CAMTILFEST 

7 CAVALINHO DE VIDRO 

8 CÚPIDO 

9 DIRECTOR 

10 

11 

É TEMPO 

É TEMPO DE APRENDER A SER 

12 EMÍLIA 

13 EPIDEMIA DO SE 

14 

15 

FAZ FORÇA 

FOSSA 

16 GOTA 

17 GRANDA CROMO 

18 LATRINA BLUES 

19 MARCHA DA CAMTIL 

20 NHA TERRA 

21 O ANDRÉ E A CECÍLIA 

22 O ESSENCIAL 

23 O FRANGO E A GALINHA 

24 OH MOSQUITO 

25 PAI NATAL 

26 

27 

PÁRA E REPARA 

PEQUENO-ALMOÇO (LADY GAGA) 

28 QUANDO ALGUÉM TE BATE À PORTA 

29 QUIM TRAMPOLIM 

30 SAI TREMELGA 

31 SALTA PUTO 

32 SEI LÁ 

33 SÓ TEMOS DEZ DIAS 

34 TU ÉS O MEU FOGO 

 

 

 

 

 



ÍNDICE PORTUGUESAS 

 

 

 

 
35 A BANDA 75 MADE IN PORTUGAL 

36 A CARTA 76 MANEIO 

37 A CIDADE (ATÉ SER DIA) 77 MENINA DAS TRANÇAS PRETAS 

38 A GENTE VAI CONTINUAR 78 MENINA ESTÁS À JANELA 

39 A PAIXÃO 79 NAÇÕES E PÁSSAROS 

40 A MARCHA DOS GOLPES 80 NÃO HÁ ESTRELAS NO CÉU 

41 AI MÊ MANELI 81 NÃO SOU O ÚNICO 

42 AMOR DE ÁGUA FRESCA 82 NO ALTO DA MONTANHA 

43 ANNA JULIA 83 NO DIA EM QUE O REI FEZ ANOS 

44 ANZOL 84 NUNCA SOMOS DEMAIS 

45 AO PASSAR A RIBEIRINHA 85 O CÉU É UM LUGAR NA TERRA 

46 AQUI NO MAR 86 O HOMEM DO LEME 

48 BELEZA RARA 87 O LEÃOZINHO 

49 CAFÉ HOLLYWOOD 88 Ó OLIVEIRA DA SERRA 

50 CARTAS DE AMOR 89 O VENTO 

51 CAVALEIRO ANDANTE 91 OS LOUCOS DE LISBOA 

52 CHAGA 92 PLAYBACK 

53 CHAMAR A MUSICA 94 PÓ DE ARROZ 

54 CHICLETE 95 PORTO COVO 

55 CHICO FININHO 96 PORTUGAL NA CEE 

56 CONQUISTADOR 97 POSTAL DOS CORREIOS 

58 DÁ-ME LUME 98 PRA TI MARIA 

60 DENTES DE LOBO 99 QUEM ÉS TU MIÚDA 

61 DONA LIGEIRINHA 100 RESTOLHO 

62 DUNAS 101 SÃO DIAS QUE PASSAM 

63 EU GOSTO É DO VERÃO 102 SOL DA CAPARICA 

64 EU QUERO VOLTAR 103 SONHOS DE MENINO 

65 EU SEI 104 SOU TEU AMIGO SIM 

66 FIM DO MUNDO 105 SOZINHO 

67 FORMIGA FILETE 106 SUMO DE LIMÃO 

68 JARDINS PROIBIDOS   107 UM MUNDO IDEAL 

69 JEREMIAS O FORA DA LEI   

70 JOVEM COMO A PLANTA   

71 JUST GIRLS   

72 LADO LUNAR   

73 LEVA-ME CONTIGO   

    

    

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE ESTRANGEIRAS  

 

 

 

 
109 #41 152 LET’S TWIST AGAIN 

111 ACCIDENTALLY IN LOVE 153 LINGER 

113 AMAZING GRACE 154 MAMMA MIA 

114 ANGELS 155 MESSAGE IN A BOTTLE 

116 BLUE SUEDE SHOES 156 MORE THAN WORDS 

117 BRAND NEW START 157 MRS ROBINSON 

118 CAN’T BUY ME LOVE 158 MY FAVOURITE THINGS 

119 CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE 159 NEW YORK, NEW YORK 

120 DÓ RÉ MI 160 PRETTY WOMAN 

121 DON’T LOOK BACK IN ANGER 161 PUFF 

123 DON’T KNOW WHY 162 PURPLE LINE 

124 DON’T STOP ME NOW 163 ROXANNE 

126 EASY 164 SAVE TONIGHT 

127 EDELWEISS 165 STAND BY ME 

128 EVERY BREATH YOU TAKE 166 STEAL MY KISSES 

129 EVERYTHING 167 SUGAR 

130 EYE OF THE TIGER 168 SUMMER NIGHTS 

131 FATHER AND SON 170 SUMMER OF 69 

132 GOTTA BE 171 SUNDAY MORNING 

133 HALLELUJAH 172 SUNRISE 

134 HAVE I TOLD YOU LATELY 173 SURFIN’  USA 

135 HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN 174 TEARS IN HEAVEN 

136 HERE COMES YOUR MAN 175 TWIST AND SHOUT 

137 HEY JUDE 176 UPTOWN GIRL 

138 HOTEL CALIFORNIA 178 USE SOMEBODY 

139 HOUSE OF THE RISING SUN 179 VIVA LA VIDA 

140 HOW MANY ROADS 180 WAKE ME UP BEFORE YOU GO 

141 I DON’T WANT TO LOSE YOUR LOVE 182 WAKE UP 

142 I’M ALWAYS HERE 183 WALKING ON SUNSHINE 

143 I WANT YOU BACK 184 WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL 

144 I WANT YOU TO WANT ME 185 WILD WORLD 

145 IF I AIN’T GOT YOU 186 WISH YOU WERE HERE 

146 IMAGINE 187 WITH OR WITHOUT YOU 

147 IT’S IN HIS KISS 188 WONDERFUL WORLD 

148 IT’SNOT UNUSUAL 189 WONDERWALL 

149 JET PLANE 190 YOU’RE THE ONE THAT I WANT 

150 KNOCKING ON HEAVEN’S DOOR   

151 LAST NITE   

    

    

    

    

    

 



ÍNDICE CÂNTICOS 

 

 

 

 
191 AGRADECE A DEUS 230 NINGUÉM MAIS QUE A DEUS 

192 ÁGUA 231 NOSSA SENHORA DO SIM 

193 ALELUIAS 232 O SENHOR É MEU PASTOR 

196 APRENDIZ DE VIAJANTE  233 OBRIGADO  

197 AVÉ MARIA  234 ONDE DEUS TE LEVAR 

198 AVÉ MARIA DE MEDUGORGE 235 ORAÇÃO DE STO. INÁCIO  

199 AVÉ MARIA, ESTRELA DA MANHÃ 236 ORAÇÃO DE S. FRANCISCO 

200 CANOA 237 ORAÇÃO DE S. PEDRO 

201 COMO A TERRA 239 PAI 

202 CONSAGRAÇÃO I 240 PARTO CONFIANTE 

203 CONSAGRAÇÃO II 241 PEDACINHO DE DEUS 

204 CONTA AS ESTRELAS DO CÉU 242 PERDOA SENHOR O NOSSO DIA 

206 CONTIGO MARIA 243 PERDOA-ME SENHOR 

207 CORDEIRO DE DEUS I e II 244 PERMANECE EM MIM 

208 DÁ A PAZ 245 QUANTO ESPEREI ESTE MOMENTO 

209 DÁ-ME UMA RAZÃO 246 QUERO LOUVAR-TE 

210 DÁ-NOS TUA PAZ 247 RAZÃO DE SER 

210 DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR 248 RECADO 

211 DEUS DE BELEZA 249 SANTOS 

212 É O MEU CORPO 253 SEJA A CRUZ 

213 É TEU O PÃO 254 SENHOR EIS-ME AQUI 

214 EM NOME DO PAI 255 SENHOR ENSINA-ME A VIVER 

215 ENTREGA 256 SENHOR QUE VIESTE SALVAR 

216 ESPÍRITU DE DIOS 257 SENHOR TEM PIEDADE DE NÓS 

217 ESTA É A NOSSA OFERTA 258 SENHOR TENDE PIEDADE I 

218 EU DESEJEI ARDENTEMENTE 259 SENHOR TENDE PIEDADE II  

219 EU IREI 259 SENHOR VENHO HOJE AQUI DEIXAR 

220 FICA ENTRE NÓS 260 SÓ AVANÇA QUEM REPARTE 

221 GLÓRIA A DEUS 261 SÓ POR TI JESUS 

222 GRÃO DE TRIGO 262 SOPRO LEVE 

223 GUIADO PELA MÃO 263 TAIZÉ 

224 IDE E DAI GRAÇA 264 TU MEU DEUS 

225 IMAGEM (VIM AQUI) 265 TU VENS SENHOR 

226 MÃE 266 TUA PALAVRA OUVI 

227 MARAVILHAS 267 VASO NOVO 

228 MAS ALLÁ 268 VASOS DE BARRO 

229 NADA NOS SEPARARÁ 269 VEDE SENHOR 

229 NÃO SEI COMO LOUVAR-TE 270 VEM ESPÍRITO 

  271 VEM SENHOR 

  272 VINHO E PÃO 

    

    

    

 

 


