
 
 
1-Senhora Maria  
Romance 
(letra e música tradicional 
Trás-os-Montes / arranjo “A 
Barca dos Castiços”) 
Vânia Sequeira: voz principal; 
Daniel Crespo: violino, coro; 
David Lopes: Teclados; 
Fernando Santos: baixo; João 
Crespo: percussão, coro; 
Leandro Fabião: guitarra. 
 
Senhora Maria, detrás do 
mosteiro 
Quer casar a filha, lá com o carpinteiro 
Carpinteiro não, que é um comilão 
Quer um lavrador que me lavre o pão 
 
Lavrador não não, que tem muita lida 
Quero um cesteirinho, que p’ra toda a vida 
Cesteirinho não, qu’é um escanelado 
Quero um frade loio ou de S.Bernardo 
 
Frade loiro não, qu’ele não tem coroa 
Quero um donatinho, de nossa senhora 
Donato não não, qu’ele não o tem 
Quero santo antoninho, vem cá tu meu bem 
 
 
2-Levanta-te Mineta 
Romance 
(letra e música tradicional Trás-os-Montes / arranjo “A Barca dos Castiços”) 
Vânia Sequeira: voz principal; Daniel Crespo: violino, coro; David Lopes: piano; 
Fernando Santos: baixo; João Crespo: guitarra, coro; Leandro Fabião: flauta 
transversal; Sérgio Forte: concertina; Convidado Tó Mané: bateria. 
 
Levanta-te mineta, do doce dormire 
Que está um pobre à porta, num lindo pedire 
Dá-le uma esmola, ó pobre ceguinho 
Dá-le do teu pão e dá-le do teu vinho 
 
Eu não quero do seu pão, nem quero do seu vinho 
Só quero que a Mineta m’ensine o caminho 
Adiante cego, àquel’verde pino 
Mais adiante, cego, que lá vai caminho 
 
De condes e duques eu fui pretendida, 



E agora dum cego me vejo d’amiga. 
Cala-te Mineta, cala-te mi vida 
Que eu sou dos condes que tu pretendias. 
 
 
3-Oh que Calma Vai Caindo 
Canto de Trabalho 
(letra e música tradicional Beira Baixa / arranjo “A Barca dos Castiços”) 
Patrícia Ferreira: voz; Daniel Crespo: violino; David Lopes: piano; Fernando 
Santos: baixo; João Crespo: percussão; Leandro Fabião: flauta transversal; 
Sérgio Forte: concertina. 
 
Oh que calma vai caindo 
Ai’ó ceifadores do campo 
O meu amor por lá anda 
Ai encostado ao lírio branco 
 
Borda d’água, Borda d’água 
Ai Borda d’água Santarém 
Mais vale uma Borda d’água 
Ai que quanto Lisboa tem 
 
 
4-Chapéu Novo 
Dança de Fogueiras 
(letra e música tradicional Beira Litoral / arranjo “A Barca dos Castiços”) 
Vânia Sequeira: voz; Daniel Crespo: violino; David Lopes: guitarrinho de 
Coimbra; Fernando Santos: baixo; João Crespo: percussão; Leandro Fabião: 
guitarra; Sérgio Forte: concertina. 
 
Eu comprei um chapéu novo 
Ó linda rosa 
Para namorar à noite 
Oh linda rosa  
Quem te trouxe aqui 
Oh flor mimosa abraça-te a mim. 
 
E o chapéu novo rompeu-se 
Ó linda rosa 
E o namorar acabou-se 
Oh linda rosa  
Quem te trouxe aqui 
Oh flor mimosa abraça-te a mim. 
 
 
5-Nossa Senhora do Carmo 
Canto de Romaria 
(letra e música tradicional Beira Baixa / arranjo “A Barca dos Castiços”) 



Vânia Sequeira: voz principal; Daniel Crespo: violino, coro; David Lopes: piano, 
sintetizador; Fernando Santos: baixo; João Crespo: guitarra, coro; Leandro 
Fabião: guitarra; Sérgio Forte: concertina; Convidado Tó Mané: bateria. 
 
Nossa senhora do Carmo 
Nossa senhora do Carmo 
Ai aonde a foram pori 
Olha aonde a foram pori 
Ai-la-ri ai-la-ri-lo-le-la 
ai-la-ri-la sou tua 
 
Lá no cabeço do prado  
Lá no cabeço do prado 
ai onde não há outra flori 
Onde não há outra flori 
Ai-la-ri ai-la-ri-lo-le-la 
ai-la-ri-la sou tua 
 
 
6-Oh Amor que Vais Embora 
Dança 
(letra e música tradicional Minho / adaptação e arranjo “A Barca dos Castiços”) 
Patrícia Ferreira: voz; Daniel Crespo: violino; David Lopes: piano; Fernando 
Santos: baixo; João Crespo: percussão; Leandro Fabião: guitarra; Sérgio Forte: 
concertina. 
 
Ó amor que vais embora 
Ó amor que vais assim 
Ó amor que vais embora 
Sem te despedires de mim 
Sem te despedires de mim 
Nem das pedras de lavar 
Nem da sombra do salgueiro 
Onde me ias namorar 
 
Tanto ai tanto suspiro 
Como nesta rua vai 
Tanta mulher sem marido 
Tanto filhinho sem pai 
Meu coração é relógio 
Minha alma dá badaladas 
O dia que não te vejo 
Trago as horas contadas 
 
Ó reloginho da torre 
Peço-te por caridade 
Que dês as onze mais cedo 
E a meia noite mais tarde 
ò amor que lá estás longe 
Ausenta-te e vem-me ver 



Cartas não valem nada 
Para mim que não sei ler 
 
 
7-Farrapeira 
Canção satírica 
(música tradicional Beira Litoral / arranjo “A Barca dos Castiços”) 
Daniel Crespo: violino; David Lopes: sintetizador, cavaquinho; Fernando 
Santos: baixo; João Crespo: percussão; Leandro Fabião: guitarra; Sérgio Forte: 
concertina; Convidado Tó Mané: bateria. 
 
 
Deste tema só foi utilizada a sua melodia, no entanto existem diversas quadras 
que eram cantadas na sua forma original. 
 
 
8-Era o Maio Moço 
Canto das Maias 
(letra e música tradicional Trás-os-Montes / arranjo “A Barca dos Castiços”) 
Vânia Sequeira: voz; Daniel Crespo: violino, voz; David Lopes: guitarrinho de 
Coimbra, voz; Fernando Santos: baixo, voz; João Crespo: percussão, voz; 
Leandro Fabião: guitarra, voz; Sérgio Forte: concertina, voz. 
 
Era o Maio-Moço, 
era boticairo, 
vendeu a botica 
pra comprar um saio. 
O saio rompeu-se, 
botica perdida, 
vai pla rua abaixo,  
vai pla rua arriba,  
ora viva, viva! (bis) 
 
Era o Maio-Moço, 
era sardinheiro 
vendeu a botica 
pra ganhar dinheiro. 
Dinheiro gastou-se, 
botica perdida, 
vai pla rua abaixo,  
vai pla rua arriba,  
ora viva, viva! (bis) 
 
Era o Maio-Moço, 
era celeirão 
vendeu a botica 
ao mata carvão. 
O carvão gastou-se, 
botica perdida, 
vai pla rua abaixo,  



vai pla rua arriba,  
ora viva, viva! (bis) 
 
 
9-Menino do Ó 
Cântico de Natal e de Embalar 
(letra e música tradicional Beira Litoral / arranjo “A Barca dos Castiços”) 
Vânia Sequeira: voz principal; Daniel Crespo: violino; David Lopes: piano, 
sintetizador; Fernando Santos: baixo; João Crespo: percussão; Leandro 
Fabião: guitarra; Sérgio Forte: concertina. 
 
O menino quer dormir Oh, Oh Oh, Oh… 
O menino que nanar Oh, Oh Oh, Oh… 
Os anjinhos do Senhor Oh, Oh Oh, Oh… 
Que’o venham acalentar Oh, Oh Oh, Oh… 
 
O menino quer dormir Oh, Oh Oh, Oh… 
O soninho não quer vir Oh, Oh Oh, Oh… 
Nossa senhora o arrole Oh, Oh Oh, Oh… 
Para o menino dormir Oh, Oh Oh, Oh… 
 
O Menino é pequenino Oh, Oh Oh, Oh… 
Inda não se põe de pé Oh, Oh Oh, Oh… 
Nossa senhora o arrole Oh, Oh Oh, Oh… 
E Lhe pega S. José Oh, Oh Oh, Oh… 
 
 
 
10-Menino Deus 
Cântico de Natal 
(letra e música tradicional Beira Litoral / arranjo “A Barca dos Castiços”) 
Patrícia Ferreira: voz principal; Daniel Crespo: violino, coro; David Lopes: 
piano; Fernando Santos: baixo; João Crespo: guitarra, percussão; Leandro 
Fabião: flauta transversal; Sérgio Forte: concertina.  
 
Oh meu menino Jesus 
Oh meu menino tão belo 
Vamos-te levar presentes 
À igreja do caramelo 
À igreja do caramelo 
 
Vamos-te levar presentes 
À igreja do caramelo 
 
Só tenho para te dar 
Um’alma que vos quer bem 
Prenda melhor não a tenho, 
Tomai-la meu doce bem 
Tomai-la meu doce bem 
 



Prenda melhor não a tenho, 
Tomai-la meu doce bem 
 
Dorme, dorme meu menino 
Qu’a mãezinha logo vem 
Foi lavar os teus paninhos 
À fontinha de Belém 
À fontinha de Belém 
 
Foi lavar os teus paninhos 
À fontinha de Belém 
 
 
11-Senhora do Almurtão 
Cântico de Romaria 
(letra e música tradicional Beira Baixa / adaptação e arranjo “A Barca dos 
Castiços”) 
Patrícia Ferreira: voz principal; Daniel Crespo: coro, adufe, cavaquinho; David 
Lopes: sintetizador; Fernando Santos: baixo, coro; João Crespo: guitarra, 
percussão; Leandro Fabião: guitarra;  
 
Senhora do Almurtão 
Minha tão linda Raiana 
Virai Costas a Castela 
Não queirais ser castelhana 
 
Senhora do Almurtão 
A Vossa Capela cheira 
Cheira a cravo, cheira a rosa 
Ao botão da Laranjeira 
 
Senhora do Almurtão 
Que tendes por companhia 
O Divino São Romão 
Capitão da Mouraria 
 
Senhora do Almurtão 
Dai a volta ao arraial 
Romaria com’á vossa 
Não a há em Portugal 
 
Senhora do Almurtão 
Oh minha rosa encarnada 
Ao cimo do Alentejo  
Chega a Vossa nomeada 
 
Senhora do Almurtão 
Eu p’ró ano não prometo 
Que morreu o meu amor 
Não possa cá vir de preto 



 
 
11-Senhora do Almurtão (Epilogo) 
Cântico de Romaria 
(letra e música tradicional Beira Baixa / adaptação e arranjo “A Barca dos 
Castiços”) 
Patrícia Ferreira: voz; Daniel Crespo: violino, ponteira de gaita de foles, voz; 
David Lopes: programações; Fernando Santos: baixo; João Crespo: guitarra, 
voz; Leandro Fabião: flauta transversal; Sérgio Forte: concertina.  
 
 
Senhora do Almurtão 
 
Faixa escondida 
 
Colagem áudio de diversos samples de recolhas etnográfica 


