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Prefácio

Um dos objetos essenciais de quem prepara a mochila 
para um campo do CAMTIL é a CAMTILENA. É sempre 
um desafio grande selecionar apenas o que é essencial 
para viver bens os quatro pilares do nosso movimento. 
Demasiadas coisas dificultam a abertura às surpresas 
do que Deus tem preparado durante esses magníficos 
dias, que depois deixam marcas no resto do ano. Mas a 
CAMTILENA está fora desse discernimento, porque sem ela 
os campos ficariam mais pobres.

Neste pequeno livro está guardada grande parte da 
história do CAMTIL, as músicas mais cantadas, os cânticos 
que animam as nossas missas, os aplausos mais conhecidos 
e que vão passando através das gerações. 

Diz Santo Agostinho que quem canta bem reza duas 
vezes. É Santo Inácio que diz que devemos encontrar 
Deus em todas as coisas. Juntando a sabedoria destes dois 
grandes santos da Igreja, podemos dizer que esta nova 
CAMTILENA  vai-nos ajudar a descobrir a presença de Deus 
em todos os momentos do campo, dos BDS às missas, da 
tão desejada sorna em que nos juntamos para cantar aos 
clássicos do CAMTIL ou aos aplausos que se vão soltando 
na rodas ao longo de todo o dia.

Agora que tens nas mãos esta CAMTILENA, dá-te conta 
da riqueza daquilo que preparámos para ti!

Pe. António Santana, Sj                 
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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

Acorda o Sol
Melgas II 2001
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             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!

A mitralhada gamou-me a garota 
Camaleões 2009 | Kika Cardoso | The KKK Took My Baby Away
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         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

        Fá#                      Lá                         Mi
De sereia passaste a baleia

           Fá#                    Lá                        Mi
Fui apanhado na tua teia

              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
És feia que dói, mas quero ser o teu boy
      Mi
És feia que dói, mas quero ser o teu boy

Andreia
Magalas do Mato
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         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

Arco-Íris
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                                       Si7                     Mi
O director é giro

                                                                     Mi7
mas eu sou muito mais (mah ah ah ais)

                                          Lá                                                      Si7
Eu gosto de maçãs, mas não gosto de kivis

                                                  Mi        Lá      Mi
Porque são muito ruins

O tubarão é grande
e tem muito cabelo (ai ai cabelo)

Cabelo esse que é pantene, parece o do tio Ben
Quando foi ver o Big Ben

                                         Lá                   Si7
 A roda é redonda

                          Mi                                              Mi7
 Redondo não é o quadrado

                                        Lá                         Si7
Eu gosto de maçãs

                                             Si7                      Mi
Já vos disse há bocado

A Roda é Redonda
Melgas II 2010
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Brousse

                   Mim
J’aime la brousse et la jolie savane.

Y’a des tigres, y’a des lions et des léopards
             Lá        Mim

J’aime la brousse et la jolie savane na na na
                       Lá             Si              Mim

J’aime la brou-u-u-u-u-u-uu-sse!
 

Atirei o pão ao gato mas o gato não morreu
Dona Chica assustou-se com o berro que o gato deu

Com o berro, berro que o gato deu na na na
Com o berru-u-u-u-u-u-u-u-u-uh!

 
Todos os patinhos sabem bem nadar
Cabeça para baixo e rabinho para o ar

Todos os patinhos, sabem bem nadar na na na
Todos os pati-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-inhos!

 
Não te encostes à parreira, que a parreira deita pó

Encosta-te a minha beira, sou solteiro e vivo só
Sou solteiro, solteiro e vivo só na na na

Sou soltei-ei-ei-ei-ei-ei-ro!
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     Dó
Bem-vindos ao mundo

       Fá
Encantado da Camtil

     Rém
Onde há jogos, amigos,

     Sol
Diversão

Andreia, André
O Frango, a garota
E o Quim saiu da

Prisão

              Fá
A Camtilândia

     Sol
É fantasia

   Lám
A magia da

                     Sol
Singela

       Fá                  Sol
Brincamos, saltamos

    Fá                     Sol
Rezamos, conversamos

 Fá                    Sol                   Dó
Tudo na nossa Camtilândia

Camtilândia ‘16
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               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!

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...

    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.

Camtilfest
Zinha Souto Moura
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                                  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...

Cavalinho de Vidro
Melgas 1991 - Caldelas
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Cupido
São Tomé 1992 | Ol’55

                               Sol
Cupido certeiro,

                                Sim               Dó      Ré                Sol
Se eu fosse o primeiro a tê-la só p ́ra mim
                            Sol            Sim
Eu dava-me inteiro, 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
Cupido 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 cupido venceu
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              Mi
Onde é que está o director?
Querem conhecer?
Lá
Ele é grande e destemido

                                        Mi
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
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

Director
Melgas II - Ponte-de-Sôr | Maria Lopes e Sara Patrício

Melgas:

Melgas:

Diretor:
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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

Emília
Magalas do Mato
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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                                                      Si7
Se eu fosse herói ou doutor... 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                                          Si7
Se não fizesse calor... 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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       Ré             Sol
Estou a suar das costas

          Ré                   Lá
Estou a suar do rabo

      Ré                Sol
Vê lá se não te encostas

                      Lá           Ré
Tenho suor por todo o lado

Nesta bela caminhada
Por lugares no meio do nada

Já está tudo com fomeca
Bora lá zumba na caneca

O caminho é difícil
Mas não podes desistir
Porque aqui no Camtil
Tu só podes é sorrir

Fui picado por uma silva
Fui picado por uma urtiga

Enquanto não chega a comida
Vou cantar esta cantiga

Estou a Suar
Camaleões 2014 | Manuel Sérvulo Rodrigues

16 | CAMTIL 



            Lá                                 Si
Estico uma mão, colho uma laranja

           Dó#m                           Lá
Fazer cocó assim nunca foi tão canja

         Lá                                             Si
Sentado no meu trono contemplo o horizonte
       Dó#m                                  Lá

Sou o rei do mundo, sou o rei do monte

          Lá                 Si                 Dó#m         Lá
Faz força faz força faz força faz! (2x)

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

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
CIFA 2007 | A. Lacerda, A. Lima,

G. Archer, J. Ameal,J. Figueiredo, J. Freitas
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Guarda Tudo
Tremelgas III 2017

     Mi
Guarda tudo no teu coração

   Dó#m
Deus quer que o tenhas cheio

              Si
Não há amor a sério

            Lá
Que se dê só até meio

Guarda tudo no teu coração
Deixa a porta escancarada

Se queres mesmo amar o outro
Se não dás tudo não dás nada

Sou da medida do que sou
Sou-o de coração inteiro

Deus não me quer certinho
Deus quer-me verdadeiro

Quanto mais me dou mais ganho
Quanto mais luto mais sereno

Sou mais alto se me baixo
Cresço se me faço pequeno

     Mi  
Que importa seguir regrinhas

  MiM7
Se não há emoção nem espanto

      LáM7
Deus não me quer santinho

      Fá#m7
Deus quer que eu seja santo

Não consigo amar a Deus
Se não amo o meu irmão
Fico mais perto do Céu

Quanto mais me chego ao chão
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Hey Cegonha
 Cegonhas 2015 | João Maria Ameal | Take a walk on the wild side 

                                            Dó                                      Fá
Diz-me como é que era

                         Dó                                                                          Fá
Quando os dinossauros andavam na terra

                                               Dó                              Fá
Ouve a verdade crua

                                    Dó                                                       Fá
Eras vivo quando se pisou a lua

                                             Dó                         Ré7
Diz-me como é que foi 

                             Fá                                  Ré7
Se o Camões não via um boi , eu digo:

                                     Dó                                                 Fá 
Hey Cegonha ainda estás vivo?

    Dó    
Hey Cegonha..(- Cegonha? Cegonha?!/ “- Estou aqui!!”/ -Ahhhh)

                                                                Fá
Ainda estás vivo, E eu digo:

                                         Dó  Fá
 Tu turu turu turu turu turu

                                                   Dó  Fá
Tu turu turu turu 

Diz-me ó meu menino
Usaste mesmo calças à boca de sino

Permanente na cabeleira
Viste o Salazar cair da cadeira

Cinco escudos uns cigarros
Mas tu querias fumar uns charros

Hey cegonha ainda estás vivo
Hey Cegonha ainda estás vivo 

E os cegonhas fazem:

Tu turu turu turu turu 
Tu turu turu turu turu … (1000x até cansar!!!)

CAMTIL | 19



     LáM7
Oh Jorge 

           Ré7
Tu não tens emenda 

         Sim
Há um só dia na tua agenda

                   Mi
E é sexta-feira 13

Oh Jorge
Tens o calor dos teus pais

que estavam a passar canais
No dia em que tu nasceste

     RéM               Dó#m
Se o azar pagasse imposto 

         Sim                                Lá
Oh Jorge já tinhas falido 

    RéM7               Dó#m
A tua avó teve um desgosto

 Sim           Mi
E os teus pais o orgulho ferido

Oh Jorge 
Eu sei que és um triste 

A vida entrou te a pé em riste
e já estavas fora de jogo

Oh Jorge 
No dia da criação estavas na 

fila do pão
Em vez de na fila da sorte

Se o azar fosse um talento
Oh Jorge eras um artista 

Querias ser veloz e és lento
És careca e querias usar crista 

  Sim      Mi
Oh Jorge mas não desesperes 

     Sim            Mi
A vida ainda te há de sorrir 

      Fá#m                        Dó#m
A sorte esconde mistérios

       Fá#m          Dó#m
Do fundo só podes subir

 Sim 
Ninguém pode viver assim vais 
                                      Mi

ver oh Jorge que a vida vai 
dizeeeeeeer............... NÃO

Jorge (Novela Tremelgas III ‘17)
António Ramalho e Duarte Rosado (Ré#º7 - x01212)
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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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                           Ré
Diz-me lá como é que é

                                                             Lá7
Dormir em barracas tão lindas

                          Sol                         Lá7
Partilhar o cheiro a pé

                          Sol               
E de manhã já não saber

                                     Lá 
de quem é 

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 onde é que há
As casas-de-banho tão engraçadas

E tão fáceis de construir
E sempre tão asseadas

Diz-me lá como é que é
Quando o teu coração palpita

Na estação, dedicatórias
De emoção, tantas histórias

                        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, 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, agora diz
O que há de mal na organização 

Quase nunca há barbecus
E não temos televisão

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!

                  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

Marcha da Camtil
Melgas III 2003 | Marta e Kiko Pupo
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Não quero estar aqui
Melgas III 2016 | Stand By Me

                                Dó         
Quando chego ao campo

             Lám
Regorgito de espanto

            Fá          Sol
Eu não falo, eu não grito

                                           Dó
Eu nem canto

Não quero pão vazio
Nem aquele leite frio

Quero picanha, suculenta
Do braziu

Não não não não quero estar aqui
Oh mãe, porque é que eu vim?

Descobri, que o campismo
Né p’ra mim

Lá p’ró meio, caminhada
São 50 graus na estrada
Eu só sinto, uma nádega

Toda assada

São 10 dias, de dor
Sofrimento e calor

Não aguento, matem-me
Por favor

Não não não não quero estar aqui
Oh mãe, porque é que eu vim?

Descobri que o campismo
Né p’ra mim
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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
És o meu avião (2x)

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 1990 - 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 2005 | Carlitos

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 1995

                      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 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...
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Pai Natal
Melgas 1987 | João Tiago Batalha e 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
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Pão
Walk Away (Ben Harper)

                                                       Sol        Ré/Fá#*        Mim*                     Ré/Fá#*
    Oh não já me tiraram da tenda

Estava dormir tão bem mas agora não há emenda 
Foi tão difícil mas o melhor está pra vir 

Vou comer um pão que me vai fazer sorrir 

                                                 Dó(9)*                   Sim9*                              Lám*          Sim9*
     E é tão bom a qualquer hora do dia

         Dó(9)                                     Sim9                Lám*                 Sim9                    Sol Ré/Fá# Mim Ré/Fá#
       É que comer um pão é uma coisa que me enche de alegria 

               

Pão com manteiga ou pão com marmelada
Até pode ser um belo pão com nada

E depois deste pão outro pão irei comer
É que a comer tanto pão qualquer dia irei crescer

E é tão bom a qualquer hora do dia
É que comer um pão é uma coisa que me enche de alegria

Ré/Fá#* : 2x0033
Dó(9)*: 032033
Mim*: x00033
Sim9*:x2x033
Lám*: x0x033
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Pão com manteiga

                                                Dó
Pão com manteiga (eiga) 

                                               Sol
Pão com marmelada (ada)

                                                Fá
Leite com chocolate (ate)

                                                    Sol
Leite sem nada (ada)

Da minha janela à tua (ua), 
Vai uma curta distância (ância)

Mas cuidado não tropeces (ésses), 
Nessa casca de melância (ância)

Pão com manteiga (eiga)... 

Pinheiro, pinheiro pinheiro (eiro)
Pinheiro, pinheiro, pinheiro (eiro)
Pinheiro, pinheiro, pinheiro (eiro)

E no meio um eucalipto (ipto)

Pão com manteiga (eiga)... 

Fui a Belas ver as fui a belas (elas), E em Belas, belas vi (i-i) 
Mas a mais bela de todas (odas), Meu amor, eras ti (i-i)

Pão com manteiga (eiga)... 

Se eu fosse rico (ico), Construía-te um castelo (elo)
Para tu me contemplares (ares), Como eu te contempélo (élo)

Pão com manteiga (eiga)... 

Pela a rua acima (ima), Ia um limão a descer (e-er)
Ou a rua era redonda (onda), Ou o limão era a subir (i-ir)
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                                    Lá                                  Ré                           Fá#m
      Posso ter dinheiro, posso ter fama

                                                   Ré                                                 Lá
Posso ter um veleiro e férias toda a semana 

                                                                    Ré                                         Fá#m
Posso ter uma mansão mesmo junto ao mar

                                                            Ré                    
Ter tempo p’ra viajar e um carro topo de gama

                                                           Mi                                                         Ré                                          
Mas de que é que isso me serve se não me faço à estrada 

                                                         Mi                                      Ré
Passo o tempo sentado e a vida fica parada

                                                                 Mi                                          Lá
É que eu não sou nada se ninguém me ama

                                      Lá7
P’ra onde é que eu vou

                   Sol
Não sou cobarde

                                                        Ré                                         Lá
Não vou deixar a vida p’ra mais tarde

                           Lá7
Ponho-me a andar

                       Ré 
P’ra encontrar vida 

                          Mi                           Lá
Se não sei onde vou ando à deriva

Posso ser futebolista p’ra que todo o mundo veja
Posso ser o actor que no fim a miúda beija
Posso pôr mil máscaras p’ra me esconder

Posso pôr a maquilhagem para só brilho se ver 

Mas ninguém é amado por aquilo que tem 
Não me vou inventar para me mostrar a alguém

Se não sou quem sou não sou niguém

P’ra onde é que eu vou...

P’ra onde é que eu vou
Gambozinos 2010 | Pe. Duarte Rosado sj e Simão Lucas Pires 
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P’ra onde é que eu vou
Gambozinos 2010 | Pe. Duarte Rosado sj e Simão Lucas Pires 

Vida é feita de escolhas, ainda não foi tudo escrito
Essa coisa do destino a mim parece-me um mito
Não posso escolher só por aquilo que apetece 

Não vou culpar o destino pelo mal que me acontece

É que a escolha certa por vezes é lixada
Mas tenho a certeza que vai ser recompensada 

Se não escolho o melhor eu não sou nada

P’ra onde é que eu vou...

Aquilo que faço e decido agora já conta
Porque a vida não é uma coisa já pronta
A minha vocação não é algo que invento

Vou construindo com Deus e a passo lento

Preciso de encontrar o meu lugar no mundo
Se não sei o essencial eu caio num segundo

Se não construo nada eu vou ao fundo 

P’ra onde é que eu vou...

Às vezes tenho medo de me comprometer
É que se as coisas acabam eu sei que pode doer

Mas não quero viver só a meio gás
O Sim não é uma certeza mas caminho que se faz

Eu quero assumir tudo aquilo que me é dado
O que não faço crescer acaba por sair furado

Se não me comprometo a vida passa-me ao lado

P’ra onde é que eu vou...
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P’ra onde é que eu vou
Gambozinos 2010 | Pe. Duarte Rosado sj e Simão Lucas Pires 

Podia tentar viver só para dentro
Ligar só aos meus interesses e ter-me a mim como centro

Mas nunca poderia ser feliz assim
Olhando só p’ro meu umbigo

Querendo tudo p’ra mim

É vivendo para os outros que sou mais como Jesus
Não posso ficar parado a olhar p’ra sua cruz

Quero que o seu amor seja aquilo que me conduz

P’ra onde é que eu vou...

Nem sempre a vida é fácil, quero desistir
Em vez de lutar pelas coisas apetece-me fugir

Mas não quero virar costas às dificuldades
Quero aprender a aceitar chuvas e tempestades 

É que estou farto de saber que a fidelidade é isso
Uma questão de confiança não é regra nem feitiço

Se não sou fiel não dou corpo ao compromisso

P’ra onde é que eu vou...

Tudo me é dado sem eu o merecer
Porque o amor não se compra nem se pode vender

Não quero sentir quando chegar ao fim
Que me escapou o que é mais importante para mim

É que o amor põe-se mais nas obras que nas palavras
E digo a Deus: “é bom saber que me procuravas”
Antes de ver o amor eu não sabia onde estavas 

 P’ra onde é que eu vou... (2x)
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Petromax

                                         Ré
O Petromax dá-nos luz

                   Sol                  Lá
Mas é perigoso pelo calor que produz

                                     Ré 
O Petromax funciona a gás

                          Lá                                                Ré
Mas é melhor deixarem-no em paz

                             Ré
O petromax é baril

                   Sol        Lá     Ré
Porque ilumina as noites, (3x) do Camtil
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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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Querido Rúben 

                   Sol                             Dó(9)*
     Querido Rúben

Tenho tanto p’ra dizer
                      Sol                      

     Estou perdida
              Dó(9) 

E o coração não pára de bater

Mas ninguém os vê
                           Sol                          Dó(9)

Quando é que esta dor vai acabar 
    Dó                               Ré                            Sol

Vem comigo, hoje vou-te salvar

Querida Jess (Jessss)
Vejo o amor nos teus olhos

Isso enlouquece (Jessss)
Se sou cachorro então tu és molhos

          Dó                                              Ré
    Quando te vejo a passar

(Sinto o mundo a meus pés)
             Dó                                         Ré

    Vejo a beleza que és

                         
                         Sol                                   Dó(9)

Onde estão os amores da TV
                          Dó                                       

Todo o mundo fala deles
                                   Ré

 Quando te vejo a passar (...)

Onde estão os amores da TV (...)
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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 1989 - 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 1992 - 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                                                      Fá                           Sol        Dó
Foi assim que começou 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

                           Dó                                            Fá                                    Dó
Foi assim que começou esse fogo que os ateou!
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Só Temos Dez Dias
Tremelgas 1993 – 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                                          Ré
Olhei p ́rá mochila, senti-me a sorrir

                          Lá                                                     Ré                  Lá
A música, aos poucos, começava a surgir

                                   Sol                                    Ré
Só temos dez dias, saibamos 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

Quem não traz um amigo, não tem um sorriso 
                                                        Ré                          Sim

E uma mão para estender
                                       Sol                                Lá                     Ré

Eu não sei o que é que está aqui a fazer!
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Super Nacho

                     Lá       Ré7
Ele aí vem cuidado

      Lá                 Ré7
Capa ao vento e óculos de mergulho

                 Lá                          Ré7
Ligeiramente anafado

                      Mi7
Ele é o nosso orgulho

Desastrado por feitio
Herói por vocação

Nada no céu, voa no rio
Corajoso por não ter noção

             Mi7
Permanece sem hesitação

Se o havemos de chamar ou não

                          Lá
Super Nacho

              Ré7
Bateu no Super-Homem

                          Lá
Super Nacho

              Mi7
Tem força no abdomen

Super Nacho
É preciso muita fé

Super Nacho
Porque não sabe Karaté

As miúdas todas gritam 
Ai ele é tão amoroso
Os rapazes o imitam 
No seu jeito fabuloso

Salva o mundo sem querer
Nem sequer sabe que existe mal

E não parece saber
Que no México é herói nacional

Ele não se mexe nada mal
É que a sua pança não é normal
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Sopa da Mamã
Alisalé, alisalá

A sopa da mamã é o melhor que há!
É o melhor que há, é o melhor que havia,

A sopa da mamã dá p’ra todo o dia!
Dá p’ra todo o dia, dá p’ra toda a semana,

A sopa da mamã parece uma banana!
Parece uma banana, parece um sapato,
A sopa da mamã dá p’ra nós os quatro!

Dá p’ra nós os quatro, dá p’ra roda inteira,
A sopa da mamã pararece uma banheira!

Parece uma banheira, parece que não tem fundo,
A sopa da mamã dá p’ra meio mundo!

Dá p’ra meio mundo, dá p’ro mundo inteiro,
A sopa da mamã, parece um candeeiro!

Parece um candeeiro, parece uma alforreca,
A sopa da mamã bebe-se pela caneca!
Bebe-se pela caneca, bebe-se devagar,

A sopa da mamã é espetacular!
É espetacular, é espetacolher,

A sopa da mamã é feita por uma mulher!
Feita por uma mulher, é feita com carinho,

A sopa da mamã, merece um beijinho!
Merece um beijinho, merece um abraço,

A sopa da mamã não leva bagaço!
Não leva bagaço nem leva aguardente,
A sopa da mamã não nos põe doentes!

Não nos põe doentes, põe-nos saudáveis,
A sopa da mamã leva águas potáveis!

Leva águas potáveis, não leva águas inquinadas,
A sopa da mamã não tem rabanadas!

Não tem rabanadas mas tem rabanetes,
A sopa da mamã não é para diabretes!
Não é para diabretes é para camtílicos

A sopa da mamã...
Alisalé, alisalá...
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Trabalho Escravo
                              Dó#m               Si

Trabalho escravo 
                              Sol#                  Dó#

Trabalho escravo 
Trabalho escravo 

Marionetas escravisadas 

Que bom que é
Não fazer nada 
Tu a trabalhar
E eu a olhar

                        Dó                                 Sol                           
Ouvi dizer que os aranhiços*

                          Dó 
Batem com os pés no chão (2x)

                               Fá
Digam-nos vocês

                               Dó    
Digam-nos vocês 

                   Sol                                 Dó 
Se isto é verdade ou não (2x)

         Dó                                          Sol   
Isto é que só p’ra que fiquem a saber

                              Dó 
Nós somos aranhiços* a valer (2x)

*qualquer escalão do Camtil

Ouvi dizer que os Aranhiços
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30 Anos

Sol
Nós hoje cantamos, pois assinalamos,
                    Dó                                    Ré

O princípio desta Associação
          Sol                                 Mim
P’ra toda a idade é sempre novidade

                         Lá                       Ré
O efeito de tal união

              Dó                              Sol
Esta escola de vida,

   Si7                                Mim
Que a todos nos faz tão bem

            Dó                              Sol
Veio a ficar crescida

          Lá                                        Ré
Qual mostarda que tem

         Sol                        Lá
30 anos, que 30 anos

     Dó                        Ré                Sol
Uma história que não dá p’ra igualar

                   Lá
Acampámos e virámos

            Dó                    Ré                           Sol
As nossas mochilas de pernas p’ró ar

Noite e dia, nós criámos magia,
Fixados no essencial

Com 7 escalões, mergulhámos nos 
Verões,

Mas voltámos ao mundo normal

Esta escola de vida...
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Abençoai Senhor
(alternativa: We Will Rock You - Queen)

                              Dó                  Lám
Abençoai Senhor

                                Rém                Sol
A nossa refeição

                                    Dó                 Lám
Que à volta esta roda 

                                   Sol                    Dó
Haja sempre união

Abençoai Senhor
O pão de cada dia

Que a volta desta roda

Haja sempre alegria

Beautiful

                         Ré                  Lá7
Beautiful, Beautiful

                           Ré7            Sol
Jesus is Beautiful

                  Ré                                Sim
And Jesus makes beautiful 

                             Mim                   Lá7
Things of my life

Carefully, touches me
Causing my eyes to see 

And Jesus makes Beautiful
                           Sol           Lá7       Ré
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Bom dia Senhor Jesus

Rém  Dó    Bb
Ooooooobrigado   (Que este pão nos dê força para continuar)
    (Contigo vamos sempre caminhar)
    (Abençoa, Senhor, a nossa refeição) 
    (Recebe esta oração)

                                        Lá      Si       Mi
Nós Te pedimos (yeah yeah yeah)

Abre os nossos corações
Acompanha-nos com a Tua luz

Obrigado, Jesus (2x)

Obrigado
Paco & Carmo PM - Camaleões ‘14

Bom dia, Senhor Jesus
                     Dó           Fá       Dó Fá

Bom dia, Senhor Jesus
               Dó     Fá         Sol

Bom dia, Senhor, meu Deus
               Fá                 Sol 

Quero ouvir as tuas histórias
                 Dó          Lám

Aprender os teus valores
                          Fá                Sol     Dó

Para um dia ser como tu
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Obrigado pelo Pão

      Dó          FáM7            Dó FáM7 Dó
Senhor, nós sabemos que aqui estás

         Dó          FáM7  Dó FáM7 Dó 
Obrigado pelo pão que tu nos dás

                Fá
P’ra te amar e melhor te servir

Abençoa, Senhor, é o que vimos pedir
Que este pão dê força, luz e alegria
P’ra melhor Te amar em cada dia

FáM7

FáM7

Preside Senhor
João Maria Ameal - Melgas I ‘12

                           Mi   Fá# 
Preside, Senhor, a esta roda

                                      Lá       Mi
E abençoa o nosso pão

Dá pão a quem tem fome, fome e sede de justiça,
A quem canta esta oração

Abençoai Senhor, a refeição que vamos tomar
Para melhor, para melhor, para melhor, vos servir e 

amar!
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                       Ré                             Lá*         
Ensinaste-me a pedir

                              Dó(9)*                       Sol 
O pão de cada dia

                  Ré                                          Lá
Que apenas nos dá força

                                Dó(9)*               Sol
Na tua companhia

Semente crescida 
És o pão que nos dá vida 

Da água nos dás 
Gota a gota, a tua paz

Lá*: xx0230
Dó(9)*:x32033

Semente
Zinha Souto Moura 
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        Dó                                    
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 

A Carta
Tiago Bettencourt

Fá*

Fá*Dó

                                               Sol
É que hoje acordei e lembrei-me

                                                                Fá
Que sou mago feiticeiro

                                                                                                             Mim
E a minha bola de cristal é folha de papel

                                                Fá                                  
E nela te pinto nua, nua

                                                Dó        Fá*          Dó
Numa chama minha e tua

Lám  

Sol

                                           
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 (...)
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A Carta
Tiago Bettencourt

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 Marte
João Só

                          Sol
Acordei de manhã

                         Rém
Ainda meio baralhado

                            Sol
De teres sido tu a estrela

                              Rém
Daquele filme alugado

Deixámos o Bruce Lee
Entregue às artes marciais
Quando olhaste para mim

                          Ré                               Lá
Sem efeitos especiais 

                         Fá#m
A Marte, vou a Marte

             Sim                      Lá
Se é o que tu queres

                            Mi
Eu vou a Marte! (2x)

Fui ter contigo ao café
Não me cansei de olhar para ti          

Disseste mata-me a sede
Tira-me daqui

E o mercúrio subiu
E eu não sou de pedra

P’ra uma Vénus como tu
Não há água nesta terra!

A Marte, vou a Marte
Se é o que tu queres
Eu vou a Marte! (2x)

                   Fá
Estou em terra

               Sol
Se não me engano

                   Fá
Fizeste de mim

         Sol                                            Lá
Um verdadeiro marciano

A Marte, vou a Marte
Se é o que tu queres
Eu vou a Marte!(4x)
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A Paixão
Rui Veloso / Carlos Tê

                  

                                 Dó                                     Ré  
Mesmo sabendo que não gostavas

                               Sol                 Mim                Dó
Empenhei o meu anel de rubi

                                   Ré                       Sol
Pra te levar ao concerto

                                        Mim              Ré
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 (...)

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

    Sol                              Dó
Tu eras aquela que eu mais queria

                             Mim
Para me dar algum conforto e 

Sim 
companhia

Dó               Ré                  Sol                Mim
Era só contigo que eu sonhava andar
                Lám 

Para todo o lado e até, quem
                              Dó              Ré

sabe, talvez casar

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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                       Fá            Lá7             Rém7                    Sol7
Se um dia alguém, perguntar por mim

                           Solm           Dó7(9)*               Fá7M
Diz que vivi para te amar

                                 Fá7M           Lá7    Rém7  Sol7
Antes de ti, só existi

                           Solm                    Dó7(9)             Fá7 Fá7M
Cansado e sem nada para dar

               Sib      Lá7        Rém7
Meu   bem, ouve as minhas preces

     Solm                                     Dó7(9)
Peço que regresses, que me voltes a querer

                  Sib    Lá7            Rém7
Eu   sei, que não se ama sozinho

     Solm                                                   Dó7(9)          
Talvez devagarinho, possas voltar a aprender

Meu bem, ouve as minhas preces
Peço que regresses, que me voltes a querer

Eu sei, que não se ama sozinho
Talvez devagarinho, possas voltar a aprender

                        Fá               Lá7             Rém7              Sol7
Se o teu coração não quiser ceder

                        Solm7            Dó7(9)            Lám7         Ré7
Não sentir paixão, não quiser sofrer

               Sib                 Dó7            Fá7                        Ré7(9)
Sem fazer planos do que virá depois

               Solm7            Dó7(9)                                      Fá7
O meu coração, pode amar pelos dois

Dó7(9)*: x32033
Fá7M*: 1x221x

Amar Pelos Dois
Luísa Sobral / Salvador Sobral

Fá7M
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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

                                 Rém
E noz sobre a mesa

                                 Fá                                     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

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!

(2x)

              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

                                 Rém
E noz sobre a mesa

                                 Fá                                     Sol
O amor de morango e caju
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Anna Julia
Netinho

                  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.
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Avião de Papel
Carolina Deslandes e Rui Veloso

Mi    Dó#m    Mi    Si

       Mi                 
Amor, o mundo quebra-te os 

                                 Dó#m
sonhos

        Mi                                         Mi7
Às vezes cai-te todo nos ombros

               Lá
Eu levanto-o inteiro por ti

                 Lám              Si7        
Eu viro cavaleiro por ti

Amor, o mundo deixa-te ao frio
Às vezes larga-te no vazio

Eu pinto-o de todas as cores por ti
Eu viro Leonardo Davinci por ti

                         Mi                                           Dó#m
Fiz-te um avião de papel

                    Mi                                                      Mi7 
Daqueles das cartas de amor

                   Lá
Para voarmos nele quando o mundo é cruel

               Lám                                   Si7
E não há espaço que chegue p’ra dor

Fiz-te um avião de papel
Daqueles dos quantos queres

Para voarmos daqui em lua de mel
Pra te levar para onde quiseres

Amor, o mundo tira-te o ar
Chega a proibir-te de dançar

Eu danço as musicas todas por ti
Eu viro bailarino por ti

Amor, o mundo fez-te mulher
Mais cedo do que tinha que ser

Eu faço o tempo voltar por ti
Eu viro super-homem por ti

Fiz-te um avião de papel (...)
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Baile de São Simão 
Os Quatro e Meia

                           Mi                                         Lá         Si7               Mi
São as festas da aldeia em S. Simão

                                                                    Lá       Si7               Mi
Todos se vestem de gala p’rá ocasião

                                                           Lá              Si7         Mi
E à saída da igreja, eu vejo a luz!

                                                             Lá         Si7                            Dó#7
Tu, no teu vestido branco, e ombros nus

                                                           Fá#7                           Dó#7
E o povo toda fala, “Que despudor!

                                                             Fá#7                               Dó#7
Não se entra assim em casa de Deus Senhor!”

“Ela há-de ir pró inferno e de arder bem
                                                                      Fá#7

Por mostrar assim os ombros à Virgem Mãe!”

   Lá                                                         Si7                                                        Lá
E eu só penso que hoje à noite há um baile e vais lá estar

                                                             Si7                                                  Lá
Se tu vens assim prá missa, como sais para dançar?

                                                       Si7                                                  Dó#m
Ponho água de colónia, fico a cheirar a jasmim

                                                           Fá#7                                          Si7
Rezo p’ra que lá na praça te aproximes de mim!

Portuguesas | 63



Baile de São Simão 
Os Quatro e Meia (continuação)

                  Mi                                       Lá                         Si7
Roda, menina, e solta o teu cabelo ao vento!

             Mi                                      Lá                                            Si7
Baila, menina, e esquece o mundo ao teu redor!

                                              Dó#m7
E eu rodo contigo

                                                     Fá#
E bailo contigo!

                     Mi                                            Lá                           Si7
Quando tu rodas o baile ganha outra cor!

Outro dia se levanta em S. Simão
Todos vestem roupa nova p’rá procissão

E na fila da direita, longe da cruz
Vais no teu vestido branco e de ombros nus

E a aldeia toda fala, Que despudor!
Com a vergonha até o santo cai do andor!
O diabo há-de levá-la, e há-de arder bem
Nem que reze mil novenas à Virgem Mãe!

Roda, menina, e solta o teu cabelo ao vento! (...)

E o que interessa é que hoje à noite vai haver baile outra vez
E eu só quero acompanhar a leveza dos teus pés

Tomo banho, faço a barba e ensopo o cabelo em gel
Espero por ti na quermesse, mesmo ao pé do carrossel!

Roda, menina, e solta o teu cabelo ao vento! (...)
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Balada Astral
Miguel Araújo e Inês Viterbo

                        Mi                    Lá
Quando Deus pôs o mundo

                             Mi            Si
E o céu a girar

                  Mi                   Dó#m
Bem lá no fundo

      Si                            Lá
Sabia que por aquele andar

          Fá#m                     Si
Eu te havia de encontrar

Minha mãe no segundo
Em que aceitou dançar

Foi na cantiga
Dos astros a conspirar
E do seu cósmico vagar

                        Dó#m               Sol#m
Mandaram teu pai

                          Sim        Mi        Lá
Sorrir para tua mãe

                       Sol#m          Dó#m
Para que tu

                Fá#m                     Si
Existisses também

Era um dia bonito
E na altura eu também

O infinito
Ainda se lembrava bem
Do seu cósmico refém

E eu que pensava
Que ia só comprar pão

E tu que pensavas
Que ias só passear o cão
A salvo da conspiração

Cruzamos caminhos
Tropeçamos num olhar

E o pão nesse dia
Ficou por comprar

Mi  Lá  Mi  Si  Mi  Dó#m  Si  Lá  Fá#m  Si

                     Mi          Lá
E ensarilharam-se

                       Mi                  Si
As trelas dos cães

                      Mi                 Dó#m
Os astros os signos

              Si                               Lá
Os desígnios as constelações

                      Fá#m              Si
As estrelas os trilhos

                        Lá   Mi      Si    Mi     
E as tralhas dos dois
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Bola P’ra Frente 
Asterisco Cardinal Bomba Caveira

     Ré                                                    Sim                                                   
Eu não sei bem o que foi se

calhar é da idade
   Mim                                                               

Mas a verdade é que o que se 
                                               Ré

passou naquela tarde
 Ré                                                    Sim
Foi uma bomba que explodiu de 

claridade
       Mim

Com a minha cidade para a 
eternidade

       Sol                           
Eu vou p’ra casa sempre a andar

      Lá
Dizes que o amor nunca vai 

acabar
      Mim

Por favor ouve o meu canto
                      Sol

Eu quero ser santo 
                      Lá

Eu quero ser santo

Eu não sei bem o que foi se 
calhar é da idade
Mas a verdade é que o que se 
passou naquela tarde
Foi uma bomba que explodiu de 
claridade
Eu vi a verdade, vi a verdade

Eu vou p’ra casa sempre a andar
Dizes que o amor nunca vai 
acabar
Por favor ouve o meu canto
Eu quero ser santo eu quero ser 
santo

Ré                                                               Mim
Rasgar a roupa esperar em vão

                                                        Sol
Foste tu que me disseste 

                                  Lá
“Eu não te vou largar a mão”

    Ré                        Sim                                   
   Sobre o rio tejo, ser transparente

                                                          Sol
Os olhos estão no céu 

                                     Lá                  Ré
A Bola é para a Frente 

Mim

Rasgar a roupa esperar em vão (2x)
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Canção de Engate
António Variações (versão Tiago Bettencourt)

(Travessão 1ª casa)

     Dó                                                Sol
Tu estás livre e eu estou livre

       Sim                                              Dó
E há uma noite para passar

                                                 Sol
Porque não vamos unidos

           Sim                                     Dó
Porque não vamos ficar

                           Sim                   Ré
Na aventura dos sentidos

   Dó                                          Sol
Tu estás só e eu mais só estou

         Sim                                     Dó
Tu que tens o meu olhar

        Dó                                      Sol
Tens a minha mão aberta

             Sim                              Dó
À espera de se fechar

                         Dó                   Sim       Ré
Nessa tua mão deserta

                               Mim                        Ré
Vem que amor, não é o tempo

                               Sim                          Dó
Nem é o tempo, que o faz

                                 Mim                          Ré
Vem que amor, é o momento

                                  Sim                             Dó
Eu que eu me dou, em que te dás

Tu que buscas companhia
E eu que busco quem quiser

Ser o fim desta energia
Ser um corpo de prazer
Ser o fim de mais um dia

Tu continuas à espera
Do melhor que já não vem

E a esperança foi encontrada
Antes de ti por alguém

E eu sou melhor que nada

Vem que amor, não é o tempo (...) (2x)

Portuguesas | 67



                      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

Cartas de Amor 
(Pensando em Ti) 

Gemini
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                                           Mim
Foi como entrar

                                                                       Si7
Foi como arder

                                                                            Ré
Para ti nem foi viver

                                                              Lám             Dó  Si7  Mim
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 (…)

Chaga
Ornatos Violeta
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Dia de Folga 
Ana Moura

                           Ré                               Lá                          Ré
Manhã na minha ruela, sol pela janela

                                        Sol                    Lá                          Ré
O senhor jeitoso dá tréguas ao berbequim

                                                  Lá                            Ré
O galo descansa, ri-se a criança

                                               Sol                   Lá                   Sol
Hoje não há birras, a tudo diz que sim

                              Lá                                                            Sol
O casal em guerra do segundo andar

                                     Lá                                                   Ré
Fez as pazes, está lá fora a namorar

 
                                              LáRé                              LáRé

Cada dia é um bico d’obra
                                               Sol                           Lá              Ré

Uma carga de trabalhos faz-nos falta renovar
                                        

Baterias, há razões de sobra
                                        Sol                            Lá                      Sol           

Para celebrarmos hoje com um fado que se empolga
                                                                Ré

É dia de folga!

                       Ré                                  Lá                                Ré
Sem pressa de ar invencível, saia, saltos, rímel

                                                Sol                     Lá                   Ré
Vou descer à rua, pode o trânsito parar

                                                   Lá                                Ré
O guarda desfruta, a fiscal não multa

                                         Sol                          Lá                      Sol
Passo e o turista, faz por não atrapalhar

                                        Lá                                Sol
Dona Laura hoje vai ler o jornal

                                  Lá                                                        Ré
Na cozinha está o esposo de avental

Lá
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Dia de Folga 
Ana Moura (continuação)

Cada dia é um bico de obra.. (2x)

                  Sol
Folga de ser-se quem se é

        Ré/F# 
E de fazer tudo porque tem que ser

              Sol                                                   Lá
Folga para ao menos uma vez

               Mim                                      Sol Lá           Ré
A vida ser como nos apetecer

Cada dia é um bico de obra.. (2x)

            Sol                                     Lá
Este é o fado que se empolga

                    Ré
No dia de folga!

                        Lá             Ré
No dia de folga!
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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 maçãs
A ver garrafas de óleo

Boiando vazias
Nas ondas da manhã
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                    Dó          Sol
Encadeia, meu encadeado 

                                  Fá          Dó
Não me aperte a mão, que me estala o braço
                          Lám     Sol

Encadeia, dá-me um beijinho
                   Rém        Dó

Encadeia, dá-me um abraço

Eu passei numa terra estranha
Pedi esmola, ninguém ma deu

Eu hei-de deixar escrito:
“À fome ninguém morreu”

Tu dizes que me namoras
Já te andavas a gabar

Tenho toalha mais limpa
Se me quiser alimpar

Julgavas que eu te queria 
Olha o engano do mundo
Os meus olhos já navegam
Em outro poço mais fundo

Encadeia
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                      Sol              Dó  Ré Sol      
E a voz falou

                 Sol         Dó Ré Sol
Lá do fim do mar

               Sol  Dó    Si7 Mim
E a voz chamou-me

           Mim          Lám             Ré
Lá bem longe de mim.

Eu irei mais longe
Hércules

                (ré)         Dó        Ré   Sol
Onde coros soam

                           Dó        Ré Sol
Para acompanhar,

                          Dó      Si7   Mim
Esta voz que grita:

               Dó                             Ré
“É aí que eu quero estar!”.

                           Dó          Ré
Eu me encontrarei,

          Dó                    Ré
Eu irei mais longe,

                      Dó           Ré
Ao partir, sei bem,

         Dó                        Ré
Que vou caminhar.

                    Dó      Sim    Mim
Sem olhar p’ra trás,

           Mim                Ré    Dó
Sem parar p’ra já,

  Dó                             Sol
Há no Céu mais um lugar,

        Dó             Ré        Sol
No Céu serei maior.

Um amor maior,
Eu irei mais longe,

É saber lutar
Para avançar.

Sem olhar p’ra trás,
Sem parar p’ra já,

Há no Céu mais um lugar,
No Céu serei maior
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Eu quero voltar
Anjos

                      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

  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

Lá Sim7 Sim7 Lá

            Ré                                                      Mi
Quero sentir o que senti

                                                         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                     
Perdoa antes que o tempo se acabe

Lá Sim7 Sim7 Lá
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Eu quero voltar
Anjos (continuação)

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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                      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#7                     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#7
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...!

Eu Sei
Sara Tavares
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Ficarei 
Anjos

                     Sol                        Ré
Encontrei algo tão puro 

                                    Dó          Ré
e agora eu sei (eu sei)

                           Sol                              Ré
Como é bom saber amar 

                                  Dó          Ré
Como é bom sentir (sentir)

                          Dó                         Si7
Todo o bem que isso faz 

                                   Mim7          Dó
É bom sentir e dividir 

                                     Lám                Ré
Pra nos somar 

Eu não quero mais estar só 
Pois não sou capaz

De viver sempre a sonhar sem 
algo mais 

Quero estar mais além 
do sonho e ver 

Como é bom saber amar 
E em teus braços me perder 

  

                           Sol                  Ré                Dó
Ficarei mais perto do céu 

                           Sol                  Ré                  Dó
Ficarei mais perto do mar 

                               Lám                             Ré
Só pra ser o ar que respiras 

             Lám                                        Ré
Ou o sonho que vem de noite te abraçar

Eu não quero mais estar só 
e nem posso estar 

Se no mundo em que eu vivo 
tu também estás 

A distância que há 
entre nós pode 

Como ir daqui ao sol 
Mas eu não vou desistir de te ter 

Ficarei mais perto do céu (2x)
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Frágil 
Jorge Palma

       Solm
Põe-me o braço no ombro

Eu preciso de alguém
Dou-me com toda a gente
E não me dou a ninguém

                             Dóm
Frágil

                                          Solm
Sinto-me frágil

        Solm
Faz-me um sinal qualquer
Se me vires falar de mais

Eu às vezes embarco
Em conversas banais

Frágil
Eu sinto-me frágil

                         Ré7
Frágil

                                                Solm
Esta noite estou tão frágil

                         Ré7
Frágil

                                              Solm
Já nem consigo ser ágil

Está a saber-me mal
Este whisky de malte

Adorava estar in
Mas estou-me a sentir out

Frágil
Eu sinto-me frágil

Acompanha-me a casa
Já não aguento mais
Deposita na cama

Os meus restos mortais
Frágil

Eu sinto-me frágil

                          Ré7
Frágil                      

Esta noite estou tão frágil
                          Ré7

Frágil
       Dó7                                    Solm

Já nem consigo ser ágil

Solm
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    Dó#m              Lá
Sigo pela estrada, de surpresa

                   Mi                           Si7
De regresso a ti

       Dó#m                    Lá
Vivo nessa cave de tristeza

                  Mi                             Si7
Desde que parti

Já estou de regresso, amor
Os Quatro e Meia

 Sol#m             Dó#m                   Lá                 
Tantas horas, tantos dias sem te

                                               Mi  Si
encontrar

   Sol#m         Dó#m                     Lá            
Já percebo, no horizonte, o teu 

                                           Mi  Si
olhar!

             Mi                               Fá#
Já estou de regresso, amor!

                              Lá                                  Si7
Vim com o vento, estou quase a chegar

             Mi                               Fá#
Já estou de regresso, amor!

                          Lá               Si7                              Mi
Vim de longe a correr p'ra te abraçar!

Sigo em frente, que o caminho
É a tua voz que o faz

Sussurrada, quente, no carinho
Que o vento me traz

 Sol#m             Dó#m                   Lá                 
Tantas horas, tantos dias sem te 

                                      Mi  Si7
encontrar

   Sol#m         Dó#m                     Lá             
Já percebo, no horizonte, o teu 

                                             Mi  Si7
olhar! 

Já estou de regresso, amor! (...)
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Já estou de regresso, amor
Os Quatro e Meia (continuação)

 
    Mi                                Fá#

Já estou de regresso, amor!
                              Lá                                 Si   
Vim com o vento, estou quase a 

chegar
              Mi                    Fá#

Abre a janela, amor!          

    Lá                          Si7     
Vê-me, ao longe, a correr p’ra te abraçar! (3x)

       Dó#m                          Lá       
Já estou de regresso, amor!

      Dó#m                           Lá        
Já estou de regresso, amor!

 Fá# Lá

Fá# Si
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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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                      Lá                         Dó#7                                 Fá#m7
Vem dar uma voltinha na minha lambreta, 

                               Sim                     Mi7                  Lá7M
E deixa de pensar no tal Vilela 

                                               Lá7M                        Sim
Que tem carro e barco à vela 

                                   Mi7                                   Lá7M
O pai tem, a mãe também 

                                     Lá7M                             Sim
Que é tão tão, sempre a preceito 

                                                Mi7                            Lá7M
Cá para mim no meu conceito 

                                    Lá7M                                Sim
Se é tão tão e tem tem tem 

                                   Mi7                                   Lá7M
Tem que ter algum defeito 

Vem dar uma voltinha na minha lambreta, 
Vê só como é bonita é vaidosa, a rodinha mais vistosa, 

Deixa um rasto de cometa 
É baixinha, mas depois, 
Parece feita para dois 

Sem falar nos éteceteras 
Que fazem de nós heróis 

Eu sei, que tem estilo gingão 
Volta e meia vai ao chão 
Quando faz de cavalinho, 

Mas depois, passa-lhe a dor 
Endireita o guiador 

E regressa de beicinho 
Para o pé do seu amor

Lambreta
António Zambujo
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Vem dar uma voltinha na minha lambreta, 
Eu juro que guio devagarinho 
Tu só tens de estar juntinho, 

Por razões de segurança, 

E se a estrada nos levar 
Noite fora até ao mar 

Páro na beira da esperança 
Com a luzinha alumiar 

E deixa de pensar no tal Vilela, 
Que tem carro e barco à vela 

O pai tem, a mãe também, 
Que é tão tão 

Sempre a preceito, 
Cá para mim no meu conceito 

Se é tão tão e tem tem tem, 
Tem que ter algum defeito 

Se é tão tão e tem tem tem, 
Tem que ter algum defeito 

Se é tão tão e tem tem tem, 
Tem que ter algum defeito

Lambreta
António Zambujo (continuação)
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Si Ré#m Dó#  (4x)
 
   Si                                           
O sol estava alto, mas a luz não 

se via
    Si                                  Ré#m 

E todos esperavam por algum 
                                                        Dó#

truque de magia
  Si                                                      Ré#m               
Esperavam noite e dia para viver 

                     Dó               Si                               
milagre fantasia, coisa que nunca 

faria

Lena del Rey
Ciclo Preparatório

 
                                 Si
Quando ela veio estava sozinha

                                 Ré#m                                 
De frente era o que conhecemos, 
                            Dó#

era tudo o que eu queria
          Si

Quando o sol caiu a luz não 
apagou

                                                   Ré#m                      
Enquanto ela ensaiava a festa 

começou

Fá# Si (2x)
    Fá#                       Si

Vem rapariga, traz a tua saia
       Fá#                                

E dança para que ela não caia
        Fá#     Si

Salta, roda, levanta a saia
           Fá#                      

E reza para que ela não caia
 

Si Ré#m Dó# (2x)
 

        Si 
O que o dia fez ao romper

  Ré#m                                                Dó# 
Tapou-me os olhos para não te ver
                       Ré#m               Dó#

Para me lembrar

                                 Si
Quando ela veio estava sozinha

                                 Ré#m                                
De frente era o que conhecemos, 
                             Dó#

era tudo o que eu queria
             Si

Quando o sol caiu a luz não 
apagou

                                                   Ré#m                      
Enquanto ela ensaiava a festa 

Dó#
começou

Ré#m

Ré#mDó#      Dó# Si Sibm Fá#

Si

Dó#

Si 

Portuguesas | 85



                            Si
Quando ela veio estava sozinha

                                   Ré#m                                 
De frente era o que conhecemos, 
                              Dó#

era tudo o que eu queria
           Si
Quando o sol caiu a luz não apa-

gou
                                                   Ré#m                      

Enquanto ela ensaiava a festa 

começou
 
Fá# Si (2x)

 
Vem rapariga, traz a tua saia (...)

 
Si Ré#m Dó# (2x)

 
Virou!!

Si Ré#m Dó#
Constança!
Si Ré#m Dó#

Maria do Mar!
Si Ré#m Dó#

Lena del Rey!
Si Ré#m Dó# Si Sibm Fá#

Virou

Lena del Rey
Ciclo Preparatório (continuação)

Dó# Si Sibm Fá#
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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.

Leva-me contigo
Duarte Rosado Sj
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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.

Leva-me contigo
Duarte Rosado Sj (continuação)

Ré* = xx0230; Sol* = 3x0230; Lá* = x02230; 
Sol* = 3xx230 ; Sim* = x20230; Fá#m* = 2x023088 |  Portuguesas



(travessão na 1ª casa)

                               Lá
Camões não inventou palavras
Para exprimir esse momento

                                  Fá#m
Anjos aplaudem nosso amor

Nossa felicidade, nossa alegria
                                              Ré7             

Até Deus sorriu pra nós
                                          Dó#m

Nuvens formaram nossa imagem
                                               Sol               Mi

No céu, no céu

                                   Lá
Coração explode pela boca

E a nossa voz fica rouca
                Fá#m

De tanto gritar te amo, de tanto gritar te amo
                                       Sim

E o nosso amor é lindo!
E o nosso amor é lindo!

                                                              Mi
E nos faz feliz

                                                           Lá
Mas o mundo nos chama loucos
Porque falamos sozinhos na rua

                                                         Fá#m
Nos chamam loucos

Porque contamos estrelas no céu
                                                        Sim

Nos chamam loucos
Porque tatuamos nossa imagem no 

                                                       Mi
coração

Loucos
Matias Damásio e Héber Marques

(2x)
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                             Ré                           Dó#m
E cai neve em todas as estações

                         Fá#m                                 Mi
E até no rádio dedicam-nos canções

                        Ré
O mundo rendeu-se ao nosso sorriso

                                 Dó#m
Somos exemplos do paraíso

                                   Fá#m
Formamos um par perfeito

                                   Mi
Formamos um par perfeito

                                     Lá
E a nossa chama espalha

O sorriso encontra
                                          Fá#m

Como é doce o beijo
Como é doce o beijo

                                               Sim
Oho oho ohoho

                                               Mi
Oho oho ohoho

                    
Mas o mundo nos chama loucos (...)

       

Loucos
Matias Damásio e Héber Marques (continuação)

                                              Lá              Fá#m
Amor, Meu amor

                                             Sim                    Mi
Come Baby, Baby baby

                                        Lá
Mas o mundo nos chama loucos (Mas não liga não)

                                    Fá#m
O mundo nos chama loucos (Mas não liga não)

                                                       Sim
O mundo nos chama loucos

                                      Mi
O mundo nos chama loucos (Chama loucos)
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                            Dó
Não há estrelas no céu

A doirar o meu caminho
                          Fá                      Sol

Por mais amigos que tenha
                      Dó

Sinto-me sempre sozinho

Não há estrelas no céu
Rui Veloso

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
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 (…)

RémDó
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                    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 (…)

Nunca somos demais
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         Lá                                        Fá#m                       Sim   Ré
Eu não sei se algum dia eu vou mudar

             Lá                                       Fá#m                Sim   Ré
Mas eu sei que por ti posso tentar

              Lá                            Fá#m                             Sim   Ré
Até me entreguei e foi de uma vez

                    Lá                                               Fá#m
Num gesto um pouco louco

                             Sim                                                   Ré
Sem pensar em razões nem porquês

                                                             Lá    Fá#m
O amor é assim

                                                                Sim  Ré
Pelo menos para mim

                                                         Lá
Deixa-me do avesso

                                   Fá#m                           Sim          Ré
Tropeço, levanto e volto para ti.

                      Lá                                         Fá#m
Eu não perco a esperança

                                                        Sim
Espero a bonança

                                   Ré
E nela avança o mesmo amor

     Lá                                          Fá#m                             Sim
E o tempo é companheiro é bom parceiro

                                                   Ré
E até já nos sabe a cor

O amor é assim
HMB e Carminho

(2x)
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  Lá                                         Fá#m                                       Sim
E as voltas que embora nos traça e desenlaçam

                            Ré                                           Lá
Leva-nos para onde for

                                          Fá#m                               Sim
Insiste, persiste, não sabes o fim

                                                               Ré
Mas assim é

O amor é assim… (3x)

O amor é assim
HMB e Carminho (continuação)

   Ré7
Mas será que é mesmo assim?

                                                      Lá       
Dizem que o amor é assim

                Ré7                                  Lá    
Há tempo para descobrir

                                            Sim
Mas só quero o teu bem 

(quero o teu bem)
                                           Dó#m

E que eu seja o teu bem
 (que eu seja o teu bem)

                                       Ré#M7
E tudo nos vá bem 
(vá bem, vá bem)

                                          Mi7  
Não quero ficar sem        ti.

O amor é assim… (3x)

                          Lá
O amor é assim

                       Fá#m
Pelo menos para mim

  Sim                        Ré
Caio e levanto qual é o espanto?

                        Lá
O amor é assim

                       Fá#m
Pelo menos para mim

     Sim                             Ré
Caio e levanto qual é o espanto?

  Lá
O amor é assim (assim é o amor)

Fá#M7
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   Mim                                               Si7 
Ouvi dizer que o nosso amor 

acabou
          Sol                               Lá7
Pois eu não tive a noção do seu 

fim!
           Dó

Pelo que eu já tentei,
        Lá7                                        Sol

Eu não vou vê-lo em mim:
     Sol                    Ré                    Fá              

Se eu não tive a noção de ver 
                              Lá7

nascer um homem.

Ouvi dizer
Ornatos Violeta

E ao que eu vejo, tudo foi para ti
Uma estúpida canção que só eu 

ouvi!            
E eu fiquei com tanto para dar! E 

agora
Não vais achar nada bem

Que eu pague a conta em raiva!

   Sol                  Fá               Mim                     Dóm
E pudesse eu pagar de outra forma!

   Sol                  Fá              Mim                      Dóm
E pudesse eu pagar de outra forma!

   Sol                  Fá              Mim                      Dóm  
E pudesse eu pagar de outra forma!

   Sol                  Fá              Mim                      Dóm 
Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh

Ouvi dizer que o mundo acaba 
amanhã,

E eu tinha tantos planos pra 
depois!

Fui eu quem virou as páginas
Na pressa de chegar até nós;

Sem tirar das palavras seu cruel 
sentido!

Sobre a razão estar cega:
Resta-me apenas uma razão,

Um dia vais ser tu
E um homem como tu; Como eu 

não fui;
Um dia vou-te ouvir dizer:

E pudesse eu pagar de outra forma! (x3)
Sei que um dia vais dizer:

E pudesse eu pagar de outra forma! (x3)

Travessão 4ª casa
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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            Ré7                         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 
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

É 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.

(2x)
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Perdoa
Anjos

                      Lá                            Mi         Fá#m
Perdoa se peço demais

                    Lá                                    Mi      
Teus olhos a mim são fatais

                        Ré                          Mi            Fá#m
Perdoa se me quero dar

         Ré                                           Mi            Lá
Quem mandou a tua luz me enfeitiçar

Tu foste o meu mar
Quis ser o teu sol

Teu nome quis cantar
Como canta o rouxinol

Tu foste a lua
Noite quis ser

A alma fica nua
Se a manhã não te trouxer

Subi a mais alta montanha pra ver
A praia do teu corpo a amanhecer

Na areia as pegadas da minha paixão
O céu ficou mais perto da minha mão

Perdoa se peço demais
Teus olhos a mim são fatais

Perdoa se me quero dar
Quem mandou a tua luz me enfeitiçar

Perdoa se peço demais
Teus olhos a mim são fatais

Perdoa este meu desejo
Quem mandou a tua boca dar-me um beijo

Travessão 2ª casa
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Perdoa
Anjos (continuação)

Tu, Julieta
Oh amor meu

Eu rei do teu planeta
Amar-te como amou Romeu

Se fui poeta
Mal entendido

Se em mim picou a seta
Vinda de um tal cupido

Sem ti o sabor terá outros sabores
Pra nós Camões criou a ilha dos amores
E por manter assim meu peito inflamado
Também pra nós Amália cantou o fado

Perdoa se peço demais
Teus olhos a mim são fatais

Perdoa se me quero dar
Quem mandou a tua luz me enfeitiçar

Sei
Não sou o único a amar

Nem o primeiro a perder
Se nunca mais te encontrar
Fui feliz enquanto pude ser

Perdoa se peço demais (...) (x2)
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                Lá
De manhã cedinho
eu salto do ninho 

                                          Sim    
E vou pra paragem

                   Mi                                  
De bandolete à espera do 7 mas 

                                          Lá
não pela viagem

                                               Fá#
Eu bem que não queria 

                                                             Sim    
Mas um certo dia eu vi-o passar

                                  Lá                       
E o meu peito séptico, por um 

                                      Mi
pica de elétrico 

                                  Lá                  Mi7
Voltou a sonhar 

Pica do Sete
António Zambujo (letra de Miguel Araújo)

                      Lá
A cada repique, que soa do 

clique 
                                     Sim     

Daquele alicate 
                              Mi7                                  

Num modo frenético, o peito 
                                                  Lá

séptico toca a rebate
                                   Fá#
Se o trem descarrila o povo refila 
                                              Sim       Rém

E eu fico num sino 
                                   Lá                     

Pois um mero trajeto no meu 
                                             Mi7

caso concreto 
                                   Lá       

É já o destino 

                                Dó#7
Ninguém acredita no estado em que fica

                                                      Fá#m
O meu coração

                                                                           Mi7
Quando o 7 me apanha

                                                                                       Lá        Lá7
Até acho que a senha me salta da mão

                                       Ré               Rém                     Lá  Fá#
Pois na carreira desta vida vã 

                                 Sim                            Mi               
Mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá

Rém

Lá
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                       Lá                                  
Que triste fadário e que itinerário 
                                           Sim

tão infeliz 
               Sim                     Mi7

Cruzar meu horário 
  Com  o dum funcionário de um 

                    Lá
trem da carris

                                                Fá#
Se eu lhe perguntasse

Se tem livre passe pró peito de 
                            Sim              Rém

alguém 
                                      Lá

Vá-se lá saber 
                                  Mi7                       

Talvez eu lhe oblitere o peito 
                                Lá

também 

Pica do Sete
António Zambujo (letra de Miguel Araújo) (continuação)

Ninguém acredita no estado em que fica (...)
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                                                    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!...

Playback
Carlos Paião

       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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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* = x2121x93

Playback
Carlos Paião (continuação)
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                            Sol     Mim           Si              Lá     
Por ti demais corri sem pensar  

Faltou-me assim a razão
Sem tentar eu não te dei a mão

Por ti demais 
Por ti demais corri sem pensar

Faltou-me assim a razão
Sem tentar eu não te dei a mão Por ti demais

Vem depois de mim
Aquilo que sobrou
É tarde mas enfim

Amanhã procuro o que
Sobrou
Sobrou 

(2x)

Por ti demais
Salto
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Travessão na 1ª casa

                    Mi                                                      Lá
Hoje é o dia certo p’ra avançar

                    Mi                                                     Fá#
P’ra colocar os pontos nos “I”s! 

                        Sol#                                             Lá
Se a sina não me atraiçoar

                                 Fá#                          Lá
Talvez vá ser feliz!

                                  Si                             Mi
Talvez vá ser feliz!

Hoje é o dia de me aventurar
De arriscar fazer o que não fiz!
Se o receio não me atrapalhar

Talvez vá ser feliz! (4x)

Hoje é o dia de me aproximar!
De encará-la e ver o que ela diz!

E se a sorte me acompanhar
Talvez vá ser feliz!
Talvez vá ser feliz!

Hoje é o dia de a agarrar
P’ra ficar com quem eu sempre quis

E se a voz nervosa não falhar
Talvez vá ser feliz! (4x)

Feliz

Instrumental:
Dó#m Lá Dó#m Lá Dó#m Lá Dó#m Si 

Pontos nos I’s
Quatro e Meia
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Hoje eu estou aqui para ficar
(Hoje é o dia certo pra avançar)

Firme como a planta p’la raíz
(Pra colocar os pontos nos I’s)

Se o meu amor ela aceitar
(Se ela me aceitar)

Vou fazê-la feliz! (4x)
Feliz!

Hoje eu estou aqui para ficar
(Hoje eu estou aqui para ficar)
Firme como a planta p’la raíz

(Firme como a planta p’la raíz)
Se o meu amor ela aceitar

(Se ela me aceitar)
Vou fazê-la feliz!(4x)

(Vou fazê-la) 
Feliz!

Pontos nos I’s
Quatro e Meia (continuação)
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Porto Covo
Rui Veloso

   Mi                          Sol#m             Fá#m
Roendo uma laranja na falésia  

       Mi                                          Sol#m          
Olhando um mundo azul à 

                                          Fá#m
minha frente  

 Dó#m                                      
Ouvindo um rouxinol na redondeza  
   Lá                               Si                         Mi

No calmo improviso do poente  

  Em baixo fogos trémulos nas 
tendas    

Ao largo as águas brilham como 
pratas    

E a brisa vai contando velhas 
lendas  

De portos e baías de piratas  

       Lá                    Sol#m                      Fá#m
Havia um pessegueiro na ilha  

   Lá                                     Sol#                 Fá#m
Plantado por um Vizir de Odemira  

            Lá                      Sol#7          
Que dizem por amor se matou novo  

             Fá#m         Si                          Fá        Mi
Aqui no lugar de Porto Côvo  

  A lua já desceu sobre esta paz     
E reina sobre todo este luzeiro     
À volta toda a vida se compraz  

Enquanto um sargo assa no 
braseiro  

  Ao longe a cidadela de um navio     
Acende-se no mar como um 

desejo    
Por trás de mim o bafo do estio  

Devolve-me à lembrança o 
Alentejo

Fá#m

Dó#m7
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Ré                                 Si7                    Mim
     Quem vem e atravessa o rio

         Lá7                                    Ré   
    Junto à serra do Pilar

            Si7                                   Mim  
   Vê um velho casario

      Lá7                                              Ré
    Que se estende ate ao mar

      Si7                              Mim
    Quem te vê ao vir da ponte

          Lá7                                     Ré
    És cascata, são-joanina

          Si7                                Mim
    Erigida sobre o monte

             Lá7                             Ré   
   No meio da neblina.

Porto Sentido
Rui Veloso

             Si7                                Mim
   Por ruelas e calçadas

                                                 Lá7         
Da Ribeira até à Foz

        Fá#7                                Sim      Si7
Por pedras sujas e gastas

          Mim  Lá7                           Ré
E lampiões tristes e sós.

       Si7                                          Mim
    E esse teu ar grave e sério

                                                      Lá7
Num rosto de cantaria

        Fá#7                                      Sim   Si7
Que nos oculta o mistério

         Mim       Lá7                        Ré    Si7
Dessa luz bela e sombria

                                                     Mim
Ver-te assim abandonada

   Lá7                                          Ré          Si7
    Nesse timbre pardacento

                                                 Mim
Nesse teu jeito fechado

Lá7                                               Ré
   De quem mói um sentimento

     Si7                                                 Mim
    E é sempre a primeira vez

                                                   Lá7
Em cada regresso a casa

            Fá#7                       Sim  Si7
Rever-te nessa altivez

        Mim  Lá7                                 Ré
De milhafre ferido na asa
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                          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

Postal dos Correios
Rio Grande
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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  Fá Dó Fá Dó Sol
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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Mi Lá Si (2x)  Dó#m Si  Mi (2x)

                  Mi
   Quis fazer uma canção p’ra ti Primavera

                    Si                              Lá                                          Mi
   Declaração de amor invocação sincera

                                                                                           Si
Quis cantar o sol, o céu e as flores

                                                                                      Mi
Quis cantar tudo de todas as cores

                                                                     Mi/Ré#  Dó#m Si
Perguntaste se Lisboa chega para nós 

                                                                  Lá
E eu disse chega

                                                                  Si
E eu disse chega

                                          Mi           Mi/Ré# Dó#m Si
Esta Lisboa chega para nós

                                                                Lá
Eu disse chega

                                                                Si
Eu disse chega

E eu disse...

E eis que vieste Primavera querida
Lisboa chegou e eu estou de partida

Não sou eu que quero, mas chamam por mim
Eu acredito no fim 

Acredito no fim

Perguntaste se Lisboa chega para nós… (2x)

Pri-ma-ve-ra, Pri-ma-ve-ra,  Pri-ma-ve-ra,  Pri-ma-ve-ra…

Primavera
Asterisco Cardinal Bomba Caveira
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                                Dó
Água leva o regadinho 

                                                                   Sol 
Água leva o regador 

                                                                          Sol7
Enquanto rega e não rega 

                                                      Dó
Vou falar ao meu amor.  (virou!) e (pé direito!)

Oh balancé, balancé
Balancé da neve cura (Troca o pé!)

Oh minha salva rainha
Meu amor, minha doçura (Olha o vira!)

Vamos dar meia volta
Meia volta vamos dar
Vamos dar outra meia
Adiante e troca o par

Regadinho
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Será amor
César Mourão e Luana Martau (letra de Miguel Araújo) 

 Sol                                 Si7               
Bate que bate no peito o tambor 
                       Si7                        Mim

O que será que me deu? 
     Lá7                                             Ré7      
Será que fui morto em combate? 
                                Sol                   Ré7

Ou será amor? 

Desce no peito um frio, um calor 
O que será que me deu? 
Será falta de chocolate?

                                Sol                    Lá7
Ou será amor? 

        Mi                                   Sol#m                                 Fá#m              
Só sei que até as buzinas da hora de ponta parecem cantar

       Mi                                     Sol#m                                  Fá#m              
E até o cheiro a gasolina emana um aroma de rosas no ar

                      Sol#7                       Fá#m                       Lám                  Mi
E o shoping dos olivais lembra as luzes de Paris

                          Sol#                       Dó#m                               Dó
E até as capas dos jornais vem que afinal

                                         Ré                      Sol            Sim     Mim
O mundo é feliz, La-ra, la-ra

                                         Ré                     Sol             Sim     Mim   Ré
O mundo é feliz, La-ra, la-ra

Dá-me um achaque,
e um batuque, e um ataque 

Que piripaque me deu?
Será que tou tendo um chilique 

ou será amor?

Ataca a espinha e rouba a retina 
Acelera o coração

Será que sai com aspirina? Ou 
será amor? 

Só sei que até as cantigas que tocam na radio apetecem cantar
E as ervas daninhas da berma da estrada parecem jardins ao luar 

E a cantora do show da manhã tem a voz que nem Elis
E o homem do telejornal diz que afinal 

O mundo é feliz, La-ra, la-ra (x4)
                                                        Ré                      Sol

O mundo é feliz…

Mim

Dó

Si7

Si   Si/Lá
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                                                  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 (...)

Sonhos de Menino
Tony Carreira (original de Hervé Villard)
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Sorte Grande
João Só e Lúcia Moniz

                            Sol
Olha lá

                      Sim                                Mim
Já se passaram alguns anos

                               Sol7                
Nem sequer vinhas nos meus 

                                      Dó
planos

            Dó                                 Sol    Ré
Saíste-me a sorte grande

                                         Sol
E eu cá vou

                          Sim                              Mim
Usando os louros deste achado

                       Sol7                           Dó
Contigo de braço dado

                  Dó                        Sol        Ré
Para todo o lado

                  Lám                    Dóm
Eu vou até morrer

                 Sol                Fá               Dó
Ser teu se me quiseres

                           Ré                   Sol
Agarrado a ti

                                  Si7
Vou sem hesitar

          Mim                         Sol7
E se o chão desabar

                           Lám
Que nos leve aos dois

            Fá                 Dó       
Vou agarrado a ti

Meu amor
A roda da lotaria

Que é coisa escorregadia
Saíste-me a sorte grande

E eu cá vou              
À minha sorte abandonado

Contigo de braço dado
Para todo o lado

Eu vou até morrer
Ser teu se me quiseres (...)

Sol   Fá Dó
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Sorte Grande
João Só e Lúcia Moniz (continuação)

  
                                         Sol

E olha lá
                        Sim                                       Mim

Por mais que passem os anos
                        Sol7                                     Dó

Por menos que eu faça planos
                   Dó                                            Sol

Sais-me sempre a sorte grande

Agarrado a ti
Vou sem hesitar

E se o chão desabar
Que nos leve aos dois

                     Fá                 Dó              Sol
Vou agarrado a ti

                                           Si          Si7
Vou sem hesitar

                     Mim                      Sol
E se o chão desabar

                                     Lám
Que nos leve aos dois

                     Fá                 Dó                  Sol
Vou agarrado a ti

                     Fá                 Dó                  Sol
Vou agarrado a ti

                     Fá                 Dó                  Sol
Vou agarrado a ti

                     Fá      Dó
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Sou teu amigo sim
Toy Story (Randy Newman)

                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 
Se só alguém que gosta é leal

                      Ré               Sol          Dó   Lá7
Tu tens um amigo aqui

                    Ré                  Sol        Dó
Eu sou teu amigo sim

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

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...

Si7                                                    Si7 
Mas mais ninguém é mais 

                          Mim   Lá7
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!

Lám

Sol* = 3x304x Ré* = 2x023x
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Tempo é Dinheiro 
Agir

            Lá                  Mi                     
Se tempo é dinheiro eu vou 

                  Dó#m          Si
gastá-lo contigo

     Lá                         Mi                            
Até porque o tempo é tudo o 

                     Dó#m               Si
que tenho para te dar

                                  Lá               Mi        
Eu acho que o mundo inteiro 

                 Dó#m              Si
concorda comigo

              Lá                          Mi                      
Eu não quero desapontar! 

                                Dó#m Si
Oh noooo (x2)

                     Mi                                Dó#m       
Eu não tenho um tostão mas 

                        Si
tenho amor no coração

   Lá                    Mi                           Dó#m       
E se eu pedir a tua mão vai ser 

                    Si
com um anel feito de cartão

          Lá                   Mi                           
Numa igreja de papelão

       Dó#m              Si 
Lua de mel vai ser num paredão

    Lá                   Mi                            Dó#m       
E eu não te vou levar de avião 

              Si
mas vou-te dar um beijo que vale 

um milhão

Pois eu sei que a vida custa eu 
Não vou negar

Mas eu sei se não temos vamos 
inventar

Pois eu sei que o sol no céu não 
pára de brilhar

E a lua é de quem só quer 
sonhar, yeah

  
Se tempo é dinheiro eu vou 

gastá-lo contigo (...) (x2)
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Quando eu nao puder 
comprar uma prenda bem cara 

para te levar
Ou um milhão de flores para eu 

roubar
E se eu não te puder levar para 

bem longe, para lá do mar
É num banco de jardim que 

vamos ficar

Se tempo é dinheiro eu vou 
gastá-lo contigo

Até porque o tempo é tudo o 
que tenho para te dar

Eu acho que o mundo inteiro 
concorda comigo

Eu não quero desapontar! (x2)
Até porque tempo é 

sóhohoho
sóhohoho, 

sóhohoho (2x)
Até porque tempo é só
o que tenho para te dar

Pois eu sei que a vida custa eu 
não vou negar

Mas eu sei se não temos 
vamos inventar

Pois eu sei que o sol no céu não 
para de brilhar

E a lua é de quem só quer 
sonhar, yeah

Tempo é Dinheiro 
Agir (continuação)
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Trevo
Diogo Piçarra e Ana Vitória

Travessão na 3ª casa

       Sol         Dó
Tu é trevo de quatro folhas

               Sol
É manhã de domingo à toa

          Ré
    Conversa rara e boa

             Sol
    Pedaço de sonho 

                 Dó
Que faz meu querer acordar

                              Sol              Ré
Pra vida, ai ai ai

                               Mim7
Ah...

                Dó                            
Eu só quero o leve da vida pra 

                                       Sol
te levar

                     Ré                       Mim
E o tempo pára. Ah...

             Dó                                              Sol                        
É a sorte de levar a hora pra passear

                               Ré                            Dó
Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá

Quando aqui tu tá

                     Mim7    Dó
Tu huhuhuhuuu 

                     Sol        Ré
Tu  huhuhuhuuu

                      Mim     Dó
Tu  huhuhuhuu

                   Ré
Tu huhuhuhuhuuu

    Sol                  Dó
Tu que tem esse abraço casa

                        Sol
Se decidir bater asa

      Sim                                              Mim7
Me leva contigo pra passear

            Dó                             
Eu juro afeto e paz não vão te 

                                     Sol
faltar

                                       Ré
Ai ai ai

Ah...
Eu só quero o leve da vida pra te 

levar
E o tempo para

Ah...
É a sorte de levar a hora pra 

passear
Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá

Quando aqui tu tá

                  Dó                                  Sol
É trevo de quatro folhas

                Dó                                       Sol
É trevo de quatro folhas é

                  Dó                                 Sol
É trevo de quatro folhas

                Dó                                       Sol
É trevo de quatro folhas é

Sol  Dó  Sol  Dó
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Vais Lutar
Mulan

Travessão na 1ª casa

         Mim                Ré              Sol
Vamos  ao que interessa 

                             Lám              Ré
Derrotar mauzões

              Mim          Ré                Sol
Temos cá palermas

                              Lám            Ré
Eu pedi, HERÓIS!

Calmo e sereno 
Mas também a arder 
Encontra o teu centro

Assim vais vencer

       És patético e vais perceber 
Que tens muito que aprender

Ficarás um terror frio cru

     Dó                                      Ré
 Não sou capaz de  respirar

         Si7                                              Mim
 Lá se vai o meu passado

Ré                                      Sol                  Dó
Que palerma fui em não ginasticar

             Dó                          Ré
Vocês são um bando p’ra esquecer
                              Sol              
Mas podes querer que mesmo tu
      Lám                         Ré           

Ficarás, um terror , frio e cru

          Dó                                  Ré
Este tipo é mesmo mau

Si7                           
Espero que não me descubram

Ré                                 Sol                        Dó
  Dava muito jeito eu saber nadar...

        
                    Dó                              Ré       

(Vais lutar!) com a rapidez de 
                         Si7            Mim

um rio em fúria!
                   Dó                       Ré      

(Vais lutar!) e com o ímpeto de 
                       Si7           Mim

um tufão!
Dó             Ré        Si7   Mim
(Vais lutar!)com a rapidez de um 

fogo imenso
 Dó                                               Ré           
Mistério do lado oculto do luar!

A qualquer momento
Poderão chegar

Sobre as minhas ordens
Poderão escapar

Não consegues nem lutar então
Põe-te a andar pois decidi

Não darás um terror frio e cru

(Vais lutar!) (...)

Dó

Mim

MimRéMim
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Xico
Luísa Sobral

                                Lá             
Já passaram dois anos e tal

                                        Sim                      Mi
E do Xico nem sinal

                                           Sim       
Há quem diga que emigrou

                                        Mi
Há quem diga que encontrou

Uma brasileira que não está nada mal

E a Dolores todos os dias o espera
Com a sopa ao lume e o prato do costume

Finge não ouvir a vizinhança
E pede a Deus um pouco mais de esperança

                                        Ré             Ré*
Ó Xico, Ó Xico

                           Sim            Mi              Lá     Lá7
Onde te foste meter?

                                        Ré              Ré*
Ó Xico, Ó Xico

                                         Sim      Mi                Lá
Não me faças mais sofrer

Desde pequena Dolores sonha em encontrar
Um português com olhos cor de mar

Ninguém entendia o porquê da maluqueira
Que tinha p’lo outro lado da fronteira

Conheceu o Xico em Almerimar
E logo ali decidiram casar
Dolores levou o essencial

A velha caixa de costura e o avental

Portuguesas | 121



Xico
Luísa Sobral (continuação)

Ó Xico, ó Xico (…)

                                             Dó#m Fá#             Sim 
Viveram dez anos sem igual

                                  Dó#m                Fá#     Sim
Ninguém previa tal final

                                            Mi                        Lá            
Agora, diz Dolores com lamento

                           Sim                                   Mi
De Espanha nem bom vento

                                       Sim              Mi
Nem bom casamento

Ó Xico, Ó Xico
Onde te foste meter?

Ó Xico, Mi chico
Não me faças mais

                                              Dó#m    Fá#
No me hagas más

                                         Sim      Mi                Lá
Não me faças mais sofrer
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                           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     Mi   Sol
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

Accidentally in love
Counting Crows
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                                     Sim                 Sol
These lines of lighting

                                       Ré           Sol       Ré          Sol        Lá     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
Come on, come on, just get yourself inside her love... 

       Ré
I’m in love.

Accidentally in love
Counting Crows (continuação)
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                        Mim           Lá7                  Ré                   Sim
Close your eyes and I’ll kiss you, tomorrow I’ll miss you,
                                   Sol                Mim                   Dó     Lá7

remember I’ll always be true.
                           Mim               Lá7                        Ré                  Sim

And then while I’m away I’ll write home everyday
                                      Sol                        Lá                  Ré

and I’ll send all my loving to you.

I’ll pretend that I’m kissing, the lips I am missing
and hope that my dreams will come true.

And then while I’m away I’ll write home everyday
and I’ll send all my loving to you.

                                          Sim           (Réaug)                 Ré
All my loving I will send to you.

                                         Sim           (Réaug)                 Ré
All my loving, darling I’ll be true.

Close your eyes and I’ll kiss you, tomorrow I’ll miss you,
remember I’ll always be true.

And then while I’m away I’ll write home everyday
and I’ll send all my loving to you.

All my loving I’ll will send to you.
All my loving, darling I’ll be true.

Réaug x-x-0-3-3-2

All my loving
The Beatles
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All of me
John Legend

              Mim                Dó                                       Sol
What would I do without your smart mouth

                     Ré                                    Mim
Drawing me in, and you kicking me out

Got my head spinning, no kidding, 
I can’t pin you down

What’s going on in that beautiful mind
I’m on your magical mystery ride

And I’m so   dizzy, don’t know what hit me, 
       Ré         Lám

but I’ll be alright

 Lám                Sol
My head’s under water
       Ré                    Lám
But I’m breathing fine

                             Sol                         Ré
You’re crazy and I’m out of my mind

                                               Sol
Cause all of me

  Mim
Loves all of you

                  Dó
Love your curves and all your edges

                                          Ré
All your perfect imperfections

Give your all to me
I’ll give my all to you

You’re my end and my beginning
Even when I lose I’m winning

                                Mim  Dó       Sol   Ré
Cause I give you all, all of me

And you give me all, all of you, oh
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How many times do I have to tell you
Even when you’re crying you’re beautiful too
The world is beating you down, I’m around 

through every mood

You’re my downfall, you’re my muse
My worst distraction, my rhythm and blues
I can’t stop singing, it’s ringing, in my head 

for you

[Pré-REFRÃO]

[REFRÃO]

       Lám            Sol
Cards on the table

           Ré                    Lám
We’re both showing hearts
           Sol                         Ré

Risking it all, though it’s hard

[REFRÃO]

All of me
John Legend (continuação)
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                                    Sol
One, two, three, four

                                 Ré7
Can I have a little more?

               Sol                                           Ré7
Five, six, seven, eight, nine, ten, I love you

A, B, C, D
Can I bring my friend to tea?

E, F, G, H, I, J, I love you

              Sol                Dó     
Bom bom bom bom pa bom Sail the ship

                             Sol
Bom pa bom chop the tree

                              Dó
Bompa bom Skip the rope  

                                Ré7
Bompa bom Look at me!

                                          Sol
(All together now) All together now
(All together now) All together now

                                            Ré7
(All together now) All together now

                                                Sol
(All together now) All together now

Black, white, green, red
Can I take my friend to bed?

Pink, brown, yellow, orange, blue, I love you

(All together now) All together now (1600x)

All together now
The Beatles
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                            Ré                                         Sol                    Ré
Amazing grace, how sweet the sound

                                                                   Sim                  Lá
That saved a wretch like me

                                   Ré                                  Sol              Ré
I once was lost but now I’m found

                                                      Sim               Ré     Lá
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

Amazing Grace
John Newton
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                                                           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

Angels
Robbie Williams
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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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Billie Jean
Michael Jackson

                  Fá#m       
  She was more like a beauty queen from a movie scene

                                                          Sim
  I said don`t mind but what do you mean, I am the one                      

                                                           Fá#m 
  Who will dance on the floor in the round      

                                   Sim   
  She said I am the one

                                                              Fá#m
  Who will dance on the floor in the round?  

  She told me her name was Billie Jean as she caused a scene.
  Then ev`ry head turned with eyes that dreamed, of being the one,

  Who will dance on the floor in the round
                 

                     Ré                                           Fá#m
  People always told me, be careful what you do.

  And don`t go around breaking young girls’ hearts
  And mother always told me, be careful who you love,

                     Ré                                               Dó#7
  And be careful what you do, `cause the lie becomes the truth, hey

                                               Fá#m        
  Billie Jean is not my lover,

                                                          Sim
  She’s just a girl who claims that I am the one

                                   Fá#m
  But the kid is not my son  

                             Sim 
  She says I am the one,

                                    Fá#m 
  But the kid is not my son
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For forty days and forty nights, law was on her side
But who can stand when she`s in demand,

Her scemes and plans   
`Cause we danced on the floor in the round.

So take my strong advice: Just remember to always think twice
She told my baby we danced till three, and she looked at me,

Then showed a photo. My baby cried.
His eyes were like mine.

Can we dance on the floor in the round?

[REFRÃO]

Billie Jean
Michael Jackson (continuação)
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                              (Mim)                               Mim Lám Mim Lám
Can’t buy me love,         love

                                                                                   Rém Sol
Can’t buy me love

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

                    Fá                                                                Dó
I’ll get you anything my friend if it makes you feel alright

                Sol                           Fá                                                                                 Dó
‘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

                                                       Mim Lám Dó
Can’t buy me love, everybody tells me so

                                                             Mim Lám Rém                    Sol
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

                                                                       Mim Lám Mim Lám 
Can’t buy me love,         love

                                                                                  Rém Sol Dó
Can’t buy me love

Can´t Buy me Love 
The Beatles
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Can´t Stop the Feeling
Justin Timberlake

           Dó                         Lám
I got this feeling inside my bones

                    Fá                                    Lám
It goes electric, wavey when I turn it on

All through my city, all through my home
We’re flying up, no ceiling, when we in our zone

                                               Dó
I got that sunshine in my pocket

                                                      Lám
Got that good soul in my feet

                    Fá                            Lám
I feel that hot blood in my body when it drops

I can’t take my eyes up off it, 
Moving so phenomenally

Room on lock, the way we rock it,  so don’t stop

[Pré-REFRÃO]
      Sib                   Dó

And under the lights when everything goes
          Sib                                   Dó

Nowhere to hide when I’m getting you close
                                    Láb                     Sib

When we move, well, you already know
                                    Fám7                              Láb

So just imagine, just imagine, just imagine

                        Dó    
Nothing I can see but you 

                                                  Lám
when you dance, dance, dance

                            Fá      
A feeling good, good, creeping up on you

                                       Lám
So just dance, dance, dance, come on
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All those things I shouldn’t do
But you dance, dance, dance

And ain’t nobody leaving soon, 
So keep dancing

I can’t stop the feeling
So just dance, dance, dance

I can’t stop the feeling
So just dance, dance, dance, come on

Ooh, it’s something magical
It’s in the air, it’s in my blood, it’s rushing on
I don’t need no reason, don’t need control
I fly so high, no ceiling, when I’m in my zone

Cause I got that sunshine (...)

And under the lights (...)

Nothing I can see but you(...)

Can´t Stop the Feeling
Justin Timberlake (continuação)
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Can you feel the love tonight
Elton John

                                             Ré                       Lá
There’s a calm surrender

                                                     Ré                      Lá
To the rush of day

                                        Ré                                 Lá
When the heat of the rolling world

                                                   Sim                     Mi
Can be turned away

An enchanted moment
And it sees me through

It’s enough for this restless warrior
Just to be with you

                                    Lá             Mi          Fá#m     Ré
And can you feel the love tonight ?

                                                  Lá       Ré               Mi
  It is where we  are

                             Ré       Lá              Fá#m                   Ré
  It’s enough for this wide-eyed wanderer

                                         Sim            Ré           Mi
That  we   got this far

And can you feel the love tonight ?
  How it’s laid to  rest ?

  It’s enough to make kings and  vagabonds
                                       Sim           Ré             Lá

Believe the  ve - ry best

There’s a time for everyone
If they only learn

That the twisting kaleidoscope
Moves us all in turn

There’s a rhyme and reason
To the wild outdoors

When the heart of this star-
crossed voyager

Beats in time with yours

[REFRÃO]
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Dó#m                                                                                              Mi
I remember when, I remember, I remember when I lost my mind

                                                                       Lá
There was something so pleasant about that place.

Even your emotions had an echo
                                Sol#       Sol#7

In so much space

And when you’re out there, without care,
Yeah, I was out of touch

But it wasn’t because I didn’t know enough
I just knew too much

                                       Dó#m 
Does that make me cra-zy

                              Mi
Does that make me cra-zy

                              Lá
Does that make me cra-zy

                            Sol#       Sol#7
Probably

And I hope that you are having the time of your life
But think twice, that’s my only advice

Come on now, who do you, who do you, who do you, who do 
you think you are,

Ha ha ha bless your soul
You really think you’re in control

Well, I think you’re crazy
I think you’re crazy
I think you’re crazy

Just like me

Crazy
Gnarls Barkley
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My heroes had the heart
to lose their lives out on a limb
And all I remember is thinking,

I want to be like them

Ever since I was little,
ever since I was little it looked like fun

And it’s no coincidence I’ve come
And I can die when I’m done

Maybe I’m crazy
Maybe you’re crazy
Maybe we’re crazy

Probably

Crazy
Gnarls Barkley (continuação)
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                                     Mi                                 Lá                  Ré         Lá
This thing, called love, I just cant handle it,

                                   Mi                                   Lá               Ré              Lá
This thing, called love, I must get round to it,

                                        Mi           Dó                 Ré                      Mi
I aint ready, Crazy little thing called love.

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

                           Mi                             Lá                                        Ré    Lá
It swings it jives it shakes all over like a jelly fish,

                                          Mi          Dó                  Ré                    Mi
I kinda like it crazy little thing called love

                                              Lá                  Ré                                                Lá
There goes my baby, she knows how to rock and roll.

                                             Dó                                       Fá#                    Si
She drives me crazy, she gives me hot and cold fever

                                             Sol 
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)

Crazy Little Thing Called Love 
Queen

Fá# Fá# Fá# Fá# Fá# Fá# Si
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                                                         Sim             Mim
I know a girl

                                                  Lá                                Ré
She puts the color inside of my world

                                               Sim                     Mim
But she’s just like a maze

                                                  Lá                                     Ré
Where all of the walls all continually change

                                           Sim                                Mim
         And I’ve done all I can

                                              Lá7                                      Ré
To stand on the steps with my heart in my hands

                                                Sim                                 Mim
Now I’m starting to see

                                                    Lá7                             Ré
Maybe it’s got nothing to do with me

                                 Sim                   Mi7                     Lá7                Ré
Fathers be good to your daughters,

                                      Sim                        Mi7                      Lá7      Ré
Daughters will love like you do,

                         Sim                     Mi7                    Lá7              Ré
Girls become lovers who turn into mothers

                                Sim                    Mi7                         Lá7             Ré
So mothers be good to your daughters too

                                              Sim                                Mim
Oh, you see that skin?

                                        Lá                                                  Ré
It’s the same she’s been standing in

                                           Sim                              Mim
Since the         day she saw him walking away

                   Lá
Now she’s left

                                     Ré
Cleaning up the mess he made

Daughters
John Mayer
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[REFRÃO]

Pré-Refrão:

                        Dó                                       Ré
Boys          you can break

                   Lá7                        Sib*                      Sim
You’ll find out how much they can take

                                              Mim7
Boys will be strong and

                                                  Ré/Fá#**
Boys soldier on

                                    Solm7***
But boys would be gone without warmth from

                      Lá7      
A woman’s good, good heart

[REFRÃO]

*Bbº: x1202x
**Ré/Fá#: 2x023x
***Solm7: 353333

Daughters
John Mayer (continuação)

144 |  Estrangeiras



                          Sol               Ré                   Mim             Dó
   Just a small town girl  living in a lonely world

                           Sol                     Ré                                  Sim    Dó
   She took the midnight train going anywhere

Just a city boy  born and raised in south Detroit
He took the midnight train going anywhere

A singer in a smoky room  a smell of wine and cheap perfume
For a smile they can share the night  it goes on and on and on and on

                        Dó                             Sol
Strangers waiting up and down the boulevard

                                      Dó                                           Sol
Their shadows searching in the night

                          Dó                              Sol
Streetlight  people  living just to find emotion

                                        Dó                                           Ré  Sol Ré Mim Dó
Hiding  somewhere in the night

Working hard to get my fill, everybody wants a thrill
Paying anything to roll the dice  just one more time

Some will win  some will lose, some were born to sing the blues
Oh  the movie never ends; it goes on and on and on and on

Strangers waiting up and down the boulevard
Their shadows searching in the night

Streetlight  people living just to find emotion
Hiding  somewhere in the night

Don’t Stop Believing 
Europe
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Don’t stop believing hold on to the feeling
Streetlight people

Don’t stop believing hold on to the feeling
Streetlight people

Don’t stop believing hold on to the feeling
Streetlight people

                                            Sol          Ré
Don’t stop

Don’t Stop Believing 
Europe (continuação)
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             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

       

Don’t Stop Me Now 
Queen

  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 
                                                                                Sib

want to stop at all
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 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 (…)

Don’t Stop Me Now 
Queen (continuação)
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                         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

Edelweiss
Música no Coração (B.S)
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Every breath you take 
Sting/ The Police

                                                 Ré
Every breath you take

                                              Sim
Every move you make

                                              Sol
Every bond you break

                                              Lá
Every step you take

                                                Ré
I’ll be watching you

Every single day
Every word you say

Every game you play
Every night you stay

                                               Sim
I’ll be watching you

                                                       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...
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Dó  Ré  Fá(2x)  Dó  Ré    Fá Sol Dó

                                  Dó                                          Ré7
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                                         Ré7
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      Mi7                      Lám
It’s you, it’s you, you make me sing.      

                               Ré7                                Fám                     Sol           Dó
You’re every line, you’re every word, you’re everything.

Everything
Michael Bublé

  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 (…)

                                         Dó              Ré          Fám Sol Dó
So, La, La, La, La, La, La, La (2x)
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Sim Lá Sim (x3) Sol

                     Sim            Sol
Risin’ up back on the street,

                  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    Fá#m Sol
And he’s watching us all

With the Eye of the Tiger.

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 (…)

Eye of the Tiger
Survivor

Sim Lá Sim

Sim Lá Sim (x3) Sol
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                                     Ré                                       Fá#m          Sim                  
When you try your best, but you don’t succeed

                         Ré                                      Fá#m      Sim             
When you get what you want, but not what you need

                    Ré                                 Fá#m      Sim         
When you feel so tired, but you can’t sleep

                                    Ré  Fá#m  Sim  Ré    
Stuck in re - ver - se.

When the tears come streaming down your face    
When you lose something you can’t replace

When you love someone, but it goes to waste
Could it be worse?

                           Sol                     Lá          Sol 
Lights will gu-ide you home

                                             Lá     Sol 
And ig-n-it-e your bones

                                                 Lá  Ré
And I will try to fix you

        
                 

And high up above or down below    
When you’re too in love to let it go

If you never try, then you’ll never know
Just what you’re wor-th

        
[REFRÃO]

Fix You
Cold Play
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Fix You
Cold Play (continuação)

                                    Ré                      Sol
Tears stream,  down your face

                    Ré                                                                  Lá
When you lose something you cannot replace      

                                      Sim                      Sol
Tears stream down your face

        Ré                 Lá
And I.........

Tears stream,    down your face
I promise you that I’ll learn from my mistakes

Tears stream down your face
And I.........

[REFRÃO]
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         Lám                    Rém                 Sol7                       Dó
Fly me to the moon, let me play among the stars,  

        Fá                           Rém                       Mi7               Lám 
Let me see what spring is like on Jupiter and mars, 

 
                            Rém7      Sol7      Dó           Lám

In other words,  hold my hand!  
                             Rém7        Sol7   Dó          Mi7

In other words, baby kiss me! 
 

Fill my heart with song, and let me sing forever more  
You are all I long for all I worship and adore 

 
In other words, please be true!  

In other words I love you 

Fill my heart with song, and let me sing forever more  
you are all I long for all I worship & adore 

 
In other words,  please be true!  

In other words 
In other words  I love you!

Fly Me To The Moon
Frank Sinatra
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           Mi     Lá                          Si
She’s a good girl,  loves her mama

                                Mi       Lá                           Si      
Loves Jesus and America too

                                    Mi       Lá                       Si  
She’s a good girl, crazy ‘bout Elvis

           Mi   Lá                                     Si
Loves horses and her boyfriend too

It’s a long day living in Reseda                  
There’s a freeway running through the yard                              
I’m a bad boy ‘cause I don’t even miss her

I’m a bad boy for breaking her heart

     Mi              Lá  Si
And I’m free

                                     Mi    Lá               Si   
Free falling, falling          x2

                           
All the vampires walking through the valley                                   

They move west on Ventura boulevard                         
And all the bad boys are standing in the shadows
And the good girls are home with broken hearts

[REFRÃO]

I wanna glide down over Mulholland                     
I wanna write her name in the sky
I wanna free fall out into nothing

Oh I’m gonna leave this world for a while

[REFRÃO]

Free Fallin
John Mayer
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                          Sol                                   Dó
Gravity is working against me

                         Sol                                                  Dó
And gravity wants to bring me down

                            Lám
Oh I’ll never know what makes this man

                         Ré7
With all the love that his heart can stand

                           Solm                                            Ré7
Dream of ways to throw it all away

Gravity is working against me
And gravity wants to bring me down

Oh twice as much ain’t twice as good
And can’t sustain like one half could

It’s wanting more that’s gonna send me to my knees

Oh gravity, stay the hell away from me
Oh gravity has taken better men than me

(how can that be?)

                                  Sol
Just keep me where the light is

                                  Dó
Just keep me where the light is
Keep you me where the light is

Come on keep me where the light is

Gravity
John Mayer
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Hallellujah
Leonard Cohen

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

[REFRÃO]

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

[REFRÃO]

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

[REFRÃO]

                        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 ....
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                                    Mi7
   It might seem crazy

                                                 Lá  Si  Lá
What I’m about to say
Sunshine she’s here
You can take break

I’m a hot air balloon
That could go to space

With the air, like I don’t care
Baby, by the way

(Because I’m happy)
                                      Dó                   Sim7

     Clap along, if you feel
                                        Mi7
Like a room without a roof

(Because I’m happy)
Clap along, if you feel

Like happiness is the truth

(Because I’m happy)
Clap along, if you know

What happiness is to you

(Because I’m happy)
Clap along, if you feel

Like that’s what you wanna do

Happy
Pharrell Williams
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Happy
Pharrell Williams (continuação)

Here come bad news
Talking this and that

Yeah,    give me all you got
Don’t hold me back

Yeah,    well, I should probably warn you
I’ll be just fine

Yeah,    no offense to you
Don’t waste your time,    here’s why

[REFRÃO]

(Happy) bring me down, can’t nothin’
Bring me down, my level’s too high

Bring me down, can’t nothin’ bring me down

I said (let me tell you now)
Bring me down, can’t nothin’

Bring me down, my level’s too high
Bring me down, can’t nothin’ bring me down

I said

[REFRÃO]
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Hey Jude
The Beatles

                 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.

   Dó7                                                              Fá
And any time you feel the pain

                             Rém                                           Sol7
Hey Jude, refrain, don’t carry the world 

                                               Dó
upon your shoulders

Dó7                                                               Fá
    For well you know that it’s a fool who

                                                Rém
plays it cool

                                              Sol7                        Dó 
By making this words a little colder 

                                      Dó7  Sol7
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...
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I Feel Good
James Brown

      Lá7                              Ré7
WOAHH! I feel good, I knew that I would now,

                         Sol7                                Ré7
I feel good, I knew that I would now,

                              Lá7        Sol7                 Ré7
so good, so good, I got you

WOAHH! I feel nice, like a sugar and spice, 
I feel nice, like sugar and spice
so nice, so nice, cause i got you

Ré7 Ré7 Ré7 Ré7 

[Bridge]

                                     Sol7 
When I hold you in my arms

              Ré7
I know my love can do no wrong now.

                        Sol7
When I hold you in my arms

                           Lá7
My love can’t do me no harm

And I feel nice, like a sugar and spice, 
I feel nice, like sugar and spice

so nice, so nice, i got you

Ré7 Ré7 Ré7 Ré7 

[Bridge]
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And I feel nice, like a sugar and spice, 
I feel nice, like sugar and spice
so nice, so nice, well i got you

Woah! I feel good, like I knew that i would 
now.

I feel good, I knew that I would.
So good, so good, cause I got you
So good, so good, cause I got you
So good, so good, cause I got you

I Feel Good
James Brown (continuação)
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I say a little Prayer for You
Aretha Franklin

                             FÁ#m                               Ré
The moment I wake up

                                          Mi                  Lá
Before I put on my makeup

                        Ré                                   Dó#7
I say a little prayer for you

While combing my hair, now,
And wondering what dress to wear, now,

I say a little prayer for you

          Ré                    Mi                 Dó#7                 FÁ#m 
Forever and ever, you’ll stay in my heart

         Lá
and I will love you

Forever, forever, we never will part
Oh, how I’ll love you

Together, together, that’s how it must be
To live without you

                            Ré                                    Dó#7
Would only be heartbreak for me.

I run for the bus, dear,
While riding I think of us, dear,

I say a little prayer for you.
At work I just take time

And all through my coffee break-time,
I say a little prayer for you.
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I say a little Prayer for You
Aretha Franklin (continuação)

[REFRÃO]

         
         FÁ#m                   Ré

My darling believe me,
Mi           

For me there is no one
                        Lá

But you.
Answer my Prayer
This is my prayer 
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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                           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                                                              Lá
Oh didn’t I, didn’t I, didn’t I see you cryin’

         Mi
Feelin’ all alone without a friend you

                                                               Si7
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…

                Dó#m
I want you to want me

                Lá
I need you to need me

                  Mi
I’d love you to love me
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I Will Survive
Gloria Gaynor

 Mi7
                                     Lám                                 Rém

At first I was afraid, I was petrified,
                                     Sol                                                   Dó

Kept thinking I could never live without you by my side.
                        FáM7                                             Sim7

But then I spent so many nights, thinking how you did me wrong,
                                      Mi                                 Mi7

And I grew strong; and I learned how to get along.

But now you’re back, from outer space,
I just walked in, to find you here, with that sad look upon your face.

I should have changed that stupid lock,
I should have made you leave your key,

If I had known for just one second, you’d be back to bother me.

Go on now, go; walk out the door;
Just turn a-round now, ‘cos you’re not welcome any more.
 Weren’t you the one who tried to hurt me with goodbye?

Did you think I’d crumble; did you think I’d lay down and die?

Oh no, not I; I will sur-vive,
Oh, as long as I know how to love, I know I’ll stay alive.
I’ve got all my life to live, and I’ve got all my love to give,

                                        Mi                Mi7                    Lám 
And I’ll sur-vive, I will sur-vive, I will sur-vive...

It took all the strength I had not to fall apart.
Kept trying hard to mend the pieces of my broken heart.

And I spent oh, so many nights, just feeling sorry for myself,
I used to cry, but now I hold my head up high.
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I Will Survive
Gloria Gaynor (continuação)

And you see me; somebody new,
I’m not that chained up little person, still in love with you.

And so you felt like dropping in and just ex-pect me to be free,
Well, now I’m saving all my loving, for some-one who’s loving me.

[REFRÃO]
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I Won’t give up
Jason Mraz

              Mi                                     Lá      Mi  
When I look into your eyes

                                                  Lá         Mi
It’s like watching the night sky

                                               Lá        Mi
Or a beautiful sunrise

                                                    Si
There’s so much they hold

And just like them old stars
I see that you’ve come so far

To be right where you are
How old is your soul

                        Lá          Mi
I won’t give up on us

                                    Dó#m                  Si
Even if the skies get rough

                                            Lá           Mi
I’m giving you all my love

                                              Si
I’m still looking up

And when you’re needing your space
To do some navigating

I’ll be here patiently waiting
To see what you find

                                    Lá                 Mi 
Cause even the stars they burn

                                Dó#m           Si
Some even fall to the earth

                                    Lá          Mi 
We’ve got a lot to learn

                           Si
God knows we’re worth it

                                       Lá            Mi
No I won’t give up, oh no
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I Won’t give up
Jason Mraz (continuação)

                                  Lá
I don’t want to be someone
Who walks away so easily

I’m here to stay and make the difference
                                       Si

That I can make
                             Lá

Our differences they do a lot
To teach us how to use the tools and gifts we’ve got

               Si
Yeah, we’ve got a lot at stake

                            Lá
And in the end you’re still my friend at least

We did intend for us to work
We didn’t break we didn’t burn

                         Si
We had to learn how to bend
Without the world caving in

                            Lá
I had to learn what I’ve got

                                      Si
And what I’m not

                  Mi
And who I am

[Refrão]

I won’t give up on us
God knows I’m tough enough

We’ve got a lot to learn
God knows we’re worth it

I won’t give up on us
Even if the skies get rough
I’m giving you all my love

I’m still looking up
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 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

       Sol                        Lám
Some people think that the

                       Sim           Lám
physical things

                     Sol       Lám       Sim    Lám
Define what’s within

                       Sol       Lám
I’ve been there before

               Sim                        Lám
But that life’s a bore

                  Sol               Lám          Sim
So full of the superficial

      Sol7                                  Dó
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

[REFRÃO]

Sol7

If I ain’t got You
Alicia Keys
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Lá                                       Ré      Lá
 Imagine there’s no heaven, it’s 

                                            Ré
easy if you try

Lá                             Ré   Lá 
No hell below us, above us only

                                  Ré
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                           Lá   Dó#
But I’m not the only one

Ré                               Mi                  Lá        
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

Imagine
John Lennon

Dó#
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Isn´t She Lovely
Stevie Wonder

                     Sim7    Mi
Isn’t she lovely

                             Lá7 Ré
Isn’t she wonderful

                   Sim7        Mi
Isn’t she precious

                                          Lá7        Ré
Less than one minute old

                           Sol                                 Fá#
I never thought through love we’d be

                                     Sim7      Mi
Making one as lovely as she

                           Mim          Sol               Ré
But isn’t she lovely made from love

Isn’t she pretty
Truly the angel’s best

Boy, I’m so happy
We have been heaven blessed

I can’t believe what God has done
Through us he’s given life to one

But isn’t she lovely made from love

Isn’t she lovely
Life and love are the same

Life is Aisha
The meaning of her name

Londie, it could have not been done
Without you who conceived the one
That’s so very lovely made from love
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Johnny B. Goode
Chuck Berry

                     Lá
Deep down in Louisiana, close to New Orleans,

Way back up in the woods among the evergreens,
                    Ré

There stood a log cabin made of earth and wood
                   Lá

Where lived a country boy named Johnny B. Goode
                Mi

Who never ever learned to read or write so well,
                             Lá

But he could play the guitar just like a ringin’ a bell.

                               Lá
Go! Go! Go, Johnny, go! Go!

                           Ré
Go, Johnny, go! Go!

                                        Lá
Go, Johnny, go! Go!

          Mi
Go, Johnny, go! Go! Johnny B. Goode

He used to carry his guitar in a gunny sack,
Go sit beneath the tree by the railroad track.

Old engineers would see him sittin’ in the shade,
Strummin’ with the rhythm that the drivers made.

When people passed him by they would stop and say,
‘oh, my but that little country boy could play’

[REFRÃO]
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Johnny B. Goode
Chuck Berry (continuação)

His mother told him, ‘someday you will be a man,
You will be the leader of a big ol’ band.
Many people comin’ from miles around

Will hear you play your music when the sun go down.
Maybe someday your name’ll be in lights,

Sayin’ ‘Johnny B. Goode tonight’’

[REFRÃO]
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Knocking on Heavens 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

[REFRÃO]

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

[REFRÃO]
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                  Dó                                          Dómaj7
Hold me close and hold me fast

                                    Rém
The magic spell you cast

                                          Sol7
This is La Vie En Rose

              Rém                                          Sol7
When you kiss me heaven sighs

                                        Rém
And though I close my eyes

                                             Sol7
I see La Vie En Rose

When you press me to your heart
I’m in a world apart

A world where roses bloom
And when you speak, angels sing from above
Everyday words seem to turn into love songs,

                Dó                                            Dómaj7
Give your heart and soul to me

                         Rém7   Sol7    Dó
And life will always be La Vie En Rose.

La Vie en Rose
Louis Armstrong
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                            Mim                                       Dó
The snow blows white on the mountain tonight

                                                 Ré                       Lám
Not a footprint to be seen

                                             Mim                    Dó          
A kingdom of isolation 

                                           Ré                         Lám
And it looks like I’m the Queen

The wind is howling 
Like the swirling storm inside

                               Mim                        Ré                             Lá
 Couldn’t keep it in, heaven knows I tried

                                  Ré                                                        Dó
 Don’t let them in, don’t let them see
                                                           Ré

Be the good girl you always had to be
                                 Dó

Conceal, don’t feel don’t let them know
Well, now they know

                                                        Sol            Ré
Let it go, let it go

                                               Mim                          Dó
Can’t hold it back anymore

Let it go, let it go 
Turn away and slam the door

                                  Sol             Ré                 Mim                 Dó
I don’t care what they’re going to say

                                                       Sim                Sib
Let the storm rage on

                                     Dó
The cold never bothered me anyway

Let it go
Frozen
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Let it go
Frozen (continuação)

It’s funny how some distance makes everything seem small
And the fears that once controlled me can’t get to me at all

It’s time to see what I can do 
To test the limits and break through
No right, no wrong, no rules for me

I’m free

[REFRÃO]

                       Dó
My power flurries through the air into the ground

My soul is spiraling in frozen fractals all around
                             Ré

And one thought crystallizes like an icy blast
                             Mim               Dó                           Ré                   Lám          Dó

I’m never going back, the past is in the past

[REFRÃO]
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Let it go
James Bay

Dó  Fá  Lám  Sol
                       Dó                                        Fá                                 Lám  Sol

   From walkin’ home and talkin’ loads  
   Seein’ shows in evenin’ clothes with you
   From nervous touch and gettin’ drunk
   To stayin’ up and wakin’ up with you

Pré-Refrão 1:
Lám

And now we’re slippin’ at the edge
                               Sol                                                    Lám           Fá

Holdin’ somethin’ we don’t need
                                               Lám             

Oh, this delusion in our heads
                                 Sol                                         Lám           

Is gonna bring us to our knees

                                                                       Fá               Dó
So come on let it goooooo

                                                 Lám                  Sol
Just let it beeeeeeeeee

                                                     Rém                          Dó
Why don’t you be youuuuuuuu

                           Sol
And I’ll be me

Everything’s that’s broke
Leave it to the breze
Why don’t you be you

And I’ll be me
                                            Dó   Fá   Lám  Sol 

And I’ll be me
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Let it go
James Bay (continuação)

 From throwin’ clothes across the floor
    To teeth and claws and slammin’ doors at you

    If this is all we’re livin’ for
Why are we doin’ it, doin’ it, doin’ it anymore

Pré-Refrão 2:
I used to recognize myself

It’s funny how reflections change
And we’re becomin’ somethin’ else 

I think it’s time to walk away

[REFRÃO]

[Bridge]
                       Rém                                                            Dó

Tryin’ to fit your hand inside of mine
When we know it just don’t belong

                                  Sol
There’s no force on earth

                       Lám
Could make me feel right, no

Tryin’ to push this problem up the hill
When it’s just too heavy to hold

Think now’s the time 
To let it slide

[REFRÃO]
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                                 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

[REFRÃO]

                    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.

[REFRÃO]

What’s that fire up there?
Is it a bright: no
Is it a flame: no

Is it a twister: yeah

Let’s twist again
Chubby Cheker
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      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                                                                                   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,

Mamma Mia
ABBA

      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,

[REFRÃO]
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Man in the Mirror
Michael Jackson

                Sol                  Ré                       Mim       Ré                 Dó
I’m gonna make a change, for once in my life

           Sol                                   Ré         Mim    
It’s gonna feel real good, gonna make a difference

                                                              Ré          Dó
Gonna make it right

            Sol                                 Ré   Mim                        Ré
As I, turn up the collar on my favorite winter coat

                                 Dó
This wind is blowin’ my mind

                        Sol                       Ré                         Mim      
I see the kids in the street, with not enough to eat

    Ré                                        Dó
Who am I, to be blind? Pretending not to see their needs

[Bridge]
                   Lám                                    Sol

A summer’s disregard, a broken bottle top
                                 Dó               

And a one man’s soul
                 Lám                                                     Sol

They follow each other on the wind ya’ know
                                              Dó                          Ré

‘Cause they got nowhere to go
That’s why I want you to know

                     Sol                                        Dó                    Ré
I’m starting with the man in the mirror

I’m asking him to change his ways
And no message could have been any clearer

                         Sol
If you wanna make the world a better place

                                     
Take a look at yourself, and then make a change

Sol     Ré  Mim  Ré   Dó
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Man in the Mirror
Michael Jackson (continuação)

I’ve been a victim of a selfish kind of love
It’s time that I realize

That there are some with no home, not a nickel to loan
Could it be really me, pretending that they’re not 

alone?

[Bridge]

A willow deeply scarred, somebody’s broken heart
And a washed-out dream

They follow the pattern of the wind, ya’ see
Cause they got no where to be
That’s why I’m starting with me

[Refrão]
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 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.

                                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

Mrs. Robison
Simon & Garfunkel

    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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One Love
U2

                                Lám                       Ré   
  Is it getting better        

                           Fá                                          Sol
   Or do you feel the same            

  Will it make it easier on you now
     you’ve got someone to blame

                                          Dó               Lám        
You say   one love  one life

                   Fá                                      Dó
     When its one need  in the night

  One love  we get to share it 
     It leaves you baby if you dont care for it

  Did I disappoint you
     Or leave a bad taste in your mouth 

  You act like you never had love
     and you want me to go without

                                   Dó            Lám       
Well it’s too late  tonight

               Fá                                                Dó
     To drag the past out into the light
We’re one, but we’re  not the same         

We get to     carry each other carry each other

             Lám                                                        Ré  
  Have you come here for forgiveness?

                Fá                                                              Sol
     Have you come to raise the dead?
  Have you come here to play Jesus  

     To the lepers in your head?
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One Love
U2 (continuação)

                  Dó                                         Lám   
 Did I ask too much  more than a lot

              Fá                                                            Dó
     You gave me nothing now it’s all I got

  We’re one but we’re  not the same
Well we     hurt each other then we do it again

                      Dó                                      Lám
You Say Love is a temple, Love a higher law

                                Dó                                        Lám
Love is a temple, Love the higher law

             Dó                                       Sol
You ask me to enter, but then you make me crawl

              Fá
And I can’t be holding on     to what you got

                                                 Dó                         Lám
When all you got is hurt one love  one blood

             Fá                                     Dó
     One life you got to do what you should

                     Lám                               Fá           Dó 
One life  with each other     Sisters brothers

           Lám
One life but we’re  not the same

                         Fá                                      Dó          
We get to     carry each other, carry each other

                                  Dó  Lám    Fá  Dó      Lám  Fá     Dó
One    One          One    One
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Purple Rain
Prince

                        Lá                                                                   Fá#m
    I never meant to cause you any sorrow

                                 Mi                                                                       Ré
    I never meant to cause you any pain

    I only wanted to one time see you laughing
    I only wanted to see you laughing in the purple rain

                                  Ré
    Purple rain, purple rain

                                 Lá
    Purple rain, purple rain

                                           Fá#m                                        Mi
    Purple rain, purple rain

                                                                               Lá
    I only wanted to see you bathing in the purple rain

I never wanted to be your weekend lover
                                                        Ré

    I only wanted to be some kind of friend
                          Lá                                                                   Fá#m

   Baby I could never steal you from another
                        Mi                                                                                       Lá

   It’s such a shame our friendship had to end

[REFRÃO]

 Honey I know, I know, I know times are changing
   It’s time we all reach out for something new, that means you too

   You say you want a leader
                            Fá#m

  But you can’t seem to make up your mind
Mi                                                                                                                                      Lá

 I think you better close it and let me guide you to the purple rain

[REFRÃO]

 Lá      Fá#m      Mi
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Remember me
Coco | Filme Disney

                          Sol                         Dóm
Remember me, though I have to say goodbye

                                     Sol                    Fá7                      Si7
Remember me, don’t let it make you cry

             Mim                                  Fá                                Sol7
For even if I’m far away I hold you in my heart

       Dó                                                          Dóm                      Ré7 
I sing a secret song to you each night we are apart

                                  Sol                          Dóm
Remember me, though I have to travel far

                             Sol                       Fá                               Mi7
Remember me, each time you hear a sad guitar

          Dó                                                   Sim                         Mim
Know that I’m with you the only way that I can be

                                Dóm                                       Ré
Until you’re in my arms again

                                     Dóm     Ré    Sol
Re-mem-ber me
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Rolling in the deep
Adele

                                       Sim                         Fá#m                 
There’s a fire starting in my heart,

                Lá                                                         Fá#m                                            Lá
Reaching a fever pitch, and it’s bringing me out the dark

Finally, I can see you crystal clear.
Go ahead and sell me out, and I’ll lay your ship bare.

See how I’ll leave with every piece of you
Don’t underestimate the things that I will do

There’s a fire starting in my heart
Reaching a fever pitch, and it’s bringing me out the dark

[Pré-Refrão]
                             Sol                                 Lá                                           Fá#m

    The scars of your love, remind me of us
                                              Sol                                             Lá         Sol

They keep me thinking that we almost had it all
                                                 Lá                                                   Fá#m

The scars of your love, they leave me breathless
             Fá#7

I can’t help feeling...

                                              Sim        Lá
We could have had it all...

                    Sol
Rolling in the Deep

                                          Lá                                    Sim                            Lá
You had my heart... Inside of your hand

                                                         Sol                                  Lá
And you played it... To the beat

Baby I have no story to be told,
But I’ve heard one on you. Now I’m gonna make your head burn

Think of me in the depths of your despair
Make a home down there, as mine sure won’t be shared
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Rolling in the deep
Adele (continuação)

[Pré-Refrão]

[REFRÃO]

Throw yourself through every open door
Count your blessings to find what you look for

Turn my sorrow into treasured gold (Whoa)
You’ll pay me back in kind And reap just what you 

sow.

[REFRÃO]
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                                       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

Roxanne
Police

                     Lá#
Roxanne

You dont have to put 
on the red light

                     Fá
Roxanne

You dont have to put 
on the red light

                    Solm
Roxanne

You don’t have...
                     Lá#

Roxanne
You don’t have...

                     Fá
Roxanne

You don’t have...
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                                Fá           Dó                       Lá            Dó
When Jesus say Yes, nobody can say No

(When Jesus say Yes, nobody can say No)
When Jesus say Yes, nobody can say No

(When Jesus say Yes, nobody can say No)

I’m not worried ’bout a thing
Cause I know You are guiding me
Where You lead me, lord, I will go

   Fá                       Dó                        Lá                          Lá#
I have no fear cause I know who’s in control

            Lá#                                                Solm
There’s no limit to what You can do

                                Dó
Cause it all belongs to You

                               Lám
Yes, it all belongs to You

(No rushing now)
               Lá#                                     Solm

You’re almighty and all powerful
                            Dó

And it all belongs to You
Yes, it all belongs to You

[REFRÃO]

I’m not worried ’bout a thing(...)

There’s no limit to what You can do(...)

[REFRÃO]

Say Yes
Michelle Williams
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                              Fá#m              
Do you remember            

the 21st night of September?
   Dó#m                                                                  Fá#m         

Love was changing the minds of pretenders
                    Dó#m                            Fá#m   Sol

While chasing the clouds away

Our hearts were ringing
In the key that our souls were singing.

As we danced in the night,
Remember how the stars stole the night away

              Sim               Dó#m                    Fá#m
Ba de ya - say do you remember
Ba de ya - dancing in September

            Sim               Dó#m                     Fá#m         Sol
Ba de ya - never was a cloudy day

My thoughts are with you
Holding hands with your heart to see you          

Only blue talk and love,
Remember how we knew love was here to 

stay

Now December 
Found the love that we shared in September.

Only blue talk and love,
Remember the true love we share today

[REFRÃO]

September
Earth, Wind and Fire
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                        Dó                          Lám
I’m Singing in the rain    (X 2)

What a glorious feeling 
I’m happy again

             Rém7                Sol7              Rém7              Sol7 
I’m laughin’ at clouds, so dark up above

           Rém7                Sol7                      Dó                   Sol
The sun’s in my heart and I’m ready for love

Let the stormy clouds chase
Everyone from the place
Come on with the rain
I’ve a smile on my face

I walk down the lane with a happy refrain
Just dancinin’ and singin’ in the rain

Singing in the rain
Gene Kelly | Serenata à Chuva
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                        Sol                                           Si7
Sittin’ in the mornin’ sun

                 Dó                                               Lá
I’ll be sittin’ when the evenin’ comes

                      Sol                                              Si7
Watching the ships roll in

                     Dó                                          Lá
And then I watch ‘em roll away again, yeah

                      Sol                                                 Mi
I’m sittin’ on the dock of the bay

                                      Sol                 Mi
Watching the tide roll away

                              Sol                                                  Lá
Ooo, I’m just sittin’ on the dock of the bay

                                                   Sol     Mi
Wastin’ time

I left my home in Georgia
Headed for the ‘Frisco Bay

‘Cause I’ve had nothing to live for
And look like nothin’s gonna come my way

[REFRÃO]

            Sol            Ré          Dó                              Sol
Looks like, nothing’s gonna change
Everything still remains the same

I can’t do what ten people tell me to do
             Fá                                       Ré7

So I guess I’ll remain the same, yes

Sittin’ here resting my bones
And this loneliness won’t leave me alone

It’s two thousand miles I roamed
Just to make this dock my home

[REFRÃO]

Sitting on the Dock of the Bay
Otis Redding
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        Dó                                               Fá                           Dó
Some nights I stay up cashing in my bad luck.

                           Fá                          Dó           Sol
Some nights I call it a draw.

  Dó                                                     Fá                                   Dó
Some nights I wish that my lips could build a castle.

                  Fá                              Dó                              Sol
Some nights I wish they’d just fall off

                     Fá                   Dó                Fá                 Dó
But I still wake up, I still see your ghost.

                              Fá              Dó                       Sol
Oh Lord, I’m still not sure what I stand for, oh.

            Fá                    Dó                      Fá               Dó
What do I stand for? What do I stand for?

                    Lám                                          Sol      
Most nights, I don’t know anymore

(Fá  Dó  Fá  Dó  Fá  Dó  Sol x2)

                            Fá                            Dó
This is it, boys. This is war.

                              Fá                                    Dó
What are we waiting for?

                Fá                                   Dó                             Sol
Why don’t we break the rules already?

I was never one to believe the hype.
Save that for the black and white.

I try twice as hard and I’m half as liked,
But here they come again to jack my style

Some Nights
Fun
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Some Nights
Fun (continuação)

And that’s alright
I found a martyr in my bed tonight.

She stops my bones from wondering
                  Sol                                                     Fá Dó

Just who I am, who I am, who I am.
                         Fá   Dó         Fá Dó           Sol

Yeah, oh who am I    mmmm   mmmmm

Some nights I wish that this all would end
‘Cause I could use some friends for a change.
And some nights I’m scared you’ll forget me 

again.
Some nights, I always win (I always win)
But I still wake up, I still see your ghost.

Oh Lord, I still don’t know what I stand for, oh.
What do I stand for? What do I stand for?

                       Lám                                         sol
Most nights, I don’t know

(Fá  Dó  Fá  Dó  Fá  Dó  Sol x2)
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Somewhere Over the Rainbow
Judy Garland | Filme: Feiticeiro de Oz

       Dó                      Mim                Fá                                  Dó
Somewhere over the rainbow   way up    high

    Fá                Fám          Dó             Rém                     Sol7     Dó
There’s a land that I heard  of    once in a lullaby

Somewhere over the rainbow skies are blue
and the dreams that you dare to dream really do 

come true

  Dó                                 
Some day i’ll wish upon a star and wake where the 

clouds are far behind me
                                                                        Si7
Where troubles melt like lemon drops away upon

                                                                     Sol
the chimney tops that’s where

                                        Sim                Sol
you’ll find me

Somewhere over the rainbow   blue birds  fly
Birds fly  over the rain--bow     why then oh why 

can’t I

Dó                                                
If happy little blue birds fly beyond the rainbow 
                               Rém             Fá                   Dó

why oh why    can’t     I
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                                 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

                       Sol
So darling, darling

     Dó                                Lám
Stand by me, oh, stand by me

                                      Fá               Sol
Oh, stand

           Dó
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

Stand By Me
Ben E. King

And darling, darling (…)
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Sol Dó Ré

    Sol                                              Dó                       Ré 
I put into Nashville, Tennessee, but you wouldn’t even come around to

                                                                        Sol
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

Steal my kisses
Ben Harper
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                                           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
Tell me more, tell me more, did 

                                               Dó
you get very far?

                       Fá                           Sol 
Tell me more, tell me more, 

                                                       Dó
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

Summer Nights
Filme “Grease”
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Summer Nights
Filme “Grease” (continuação)

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
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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Sunday Morning
Maroon 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 maybe 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.

[REFRÃO]
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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 
Time can bring you down, time can bend your knees.

                          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

[REFRÃO]

Tears in Heaven
Eric Clapton

Mim

Dó
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The dog days are over
Florence & Machine 

                             Sol                                                                         Lám  Mim
  Happiness hit her like a train on a track...

                     Sol                                                                            Lám  Mim
  Coming towards her, stuck still no turning back...

                     Sol
  She hid around corners and she hid under beds

                          Sol                                                 Lám          Mim
  She killed it with kisses and from it she fled

                                  Sol
With every bubble she sank with her drink

                                       Sol                Lám                      Mim
And washed it away down the kitchen sink

                                                  Sol
The dog days are over
The dog days are done

                         Lám
The horses are coming

                                                   Mim
So you better run

                        Sol
Run fast for your mother, run fast for your father

Run for your children, for your sisters and brothers
                                     Lám

Leave all your loving, your loving behind
                                 Mim

You can’t carry it with you if you want to survive

The dog days are over
The dog days are done

Can you hear the horses?
‘Cause here they come 
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The dog days are over
Florence & Machine (continuação) 

And I never wanted anything from you
Except everything you had and what was left after 

that too, oh
Happiness hit her like a bullet in the head.....

 Struck from a great height by someone who should 
know better than that

The dog days are over
The dog days are done

Can you hear the horses?
‘Cause here they come 

Run fast for your mother, run fast for your father
Run for your children, for your sisters and brothers

Leave all your loving, your loving behind
You cant carry it with you if you want to survive

The dog days are over
The dog days are done

Can you hear the horses?
‘Cause here they come 

The dog days are over
The dog days are done
The horses are coming

So you better run
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Thinking Out Loud
Ed Sheeran

    Ré                                                                                      Sol                            Lá
         When your legs don’t work like they used to before

       And I can’t sweep you off of your feet
      Will your mouth still remember the  taste of my love

    Will your eyes still smile from your cheeks

                                           Ré                             Sol   Lá                    Ré  Sol Lá
And darling I will be loving you till we’re 70

                                      Ré                                    Sol       Lá              Ré 
And baby my heart could still fall as hard at 23 

                                      Sol                                                    Lá
And I’m thinking bout how 

[Pré-Refrão]
                           Mim                                             Lá              Ré

People fall in love in mysterious ways
                                   Mim                                              Lá

Maybe just the touch of hand
                       Mim                                             Lá                   Sim

Well me I fall in love with you every single day 
                                   Mim                                          Lá

And I just wanna tell you I am
                         Ré
So honey now...

                            Sol Lá                                                              Ré
   Take me into your loving arms

               Sol Lá                                                              Ré
  Kiss me under the light of a thousand stars 

                       Sol Lá                                                                  Ré
  Place your head on my beating heart 

                                                          Sol         Lá                        
I’m thinking out loud

                                       Sim     Lá        Sol          Ré       Mim    Lá      Ré
And maybe we found love right where we are

Estrangeiras | 209



Thinking Out Loud
Ed Sheeran (continuação)

And when my hair’s all but gone and my memory fades
   And the crowds don’t remember my name

            When my hands don’t play the strings the same way
        I know you will still love me the same

Cause honey your soul could never grow old it’s evergreen 
And baby your smile’s forever in my mind and memory

And i’m thinking bout how 

[Pré-Refrão]
People fall in love in mysterious ways

And maybe it’s all part of plan
Well I’ll just keep on making the same mistake 

Hoping that you’ll understand
That baby now..

[REFRÃO]
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Tomorrow
Annie

                 
                                      Rém  
When I’m stuck a day 

             Fá
That’s gray, 

                                                     Solm         Dó
And lonely, 

                                                          Fá               Lám
I just stick out my chin and grin, 

Lá
And Say, Oh!

                                    Ré
The sun’ll come out tomorrow

                               Sol                            Fá#m              Sim
So ya gotta hang on ‘til tomorrow 

                             Lá7
Come what may 

                                         Ré 
Tomorrow! Tomorrow!

                                       Ré7                         Lá
I love ya Tomorrow! 

                                            Lá7                            Ré
You’re always a day away!                                        

         Ré    
The sun’ll come out tomorrow
        Sol                            Fá#m

Bet your bottom dollar 
                      Sim

That tomorrow 
                      Sol
There’ll be sun!

          Ré  
Just thinkin’ about tomorrow 

      Sol                               Fá#m
Clears away the cobwebs, 

        Sim 
And the sorrow 

             Sol
‘Til there’s none! 
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Treasure
Bruno Mars

            Sol                                                                                                         Mim
Give me all, give me all, give me all your attention baby

                     Fá#m                                                                        Sim
I got to tell you a little something about yourself

You’re wonderful, flawless, ooh you’re a sexy lady
But you walk around here like you wanna be someone else

   Sol      Mim                                                                          Fá#m                    Sim
Ohh I know that you don’t know it, but you’re fine, so fine (fine, 

so fine)
     Sol       Mim                                                                           Lá                 

Ohh  Oh girl im gonna show you when you’re mine, oh mine 
(mine, oh mine)

                                    Sol                 Mim                             Fá#m
Treasure, that is what you are

                                        Sim                                     Sol
Honey you’re my golden star

                                                       Mim                                        Fá#m
I know you can make my wish come true

                                         Sim                                Sol
If you let me treasure you

                                Mim                                         Lá
If you let me treasure you ohhhhhh

Pretty girl, pretty girl, pretty girl you should be smiling
A girl like you should never live so blue
You’re everything I see in my dreams

I wouldn’t say that to you if it wasn’t true

Ohh  I know that you dont know it, but you’re fine, so fine (fine, 
so fine)               

Oh girl im gonna show you when you’re mine, oh mine (mine, oh 
mine)

[REFRÃO]
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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)

Twist and Shout
The Beatles

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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Valerie
Amy Winehouse

RéM7 x-x-0-2-2-2
        RéM7                                                           Mim

Well sometimes I go out by myself and I look across the water
                        RéM7                                                                                

And I think of all the things, what you’re doing
                                                                                       Mim

And in my head I paint a picture

            Sol                                                                                                  Fá#m
‘Cos since I’ve come on home, well my body’s been a mess

        Sol                                                                                               Fá#m
And I’ve missed your ginger hair and the way you like to dress

         Sol                                 RéM7                                                                          Lá7
Won’t you come on over, stop making a fool out of me

                                                                                                RéM7            
Why don’t you come on over Va-a-lerie,

                                             Mim                RéM7                      Mim
Valerie-e-ee, Va-a-alerie, Valerie-e-ee

Did you have to go to jail, put your house on up for sale, did you 
get a good lawyer

I hope you didn’t catch a tan, I hope you found the right man 
who’ll fix it for ya

Are you shoppin’ anywhere, changed the colour of your hair, are 
you busy?

And did you have to pay that fine you was dodging all the time 
are you still dizzy. Still dizzy?

[REFRÃO] 

Well sometimes I go out by myself and I look across the water
And I think of all the things, what you’re doing and in my head I 

paint a picture

[REFRÃO] 
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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
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Viva La Vida
Coldplay (continuação)

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?

[REFRÃO]

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)

[REFRÃO]
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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

[REFRÃO]

                                 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

[REFRÃO]
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We are the World
USA for Africa

                 Ré                                                                  Sol                Lá      Ré
There comes a time when we heed a certain call

                                       Sol                      Lá                            Ré
When the world must come together as one

                                                            Sim
There are people dying

                                                   Fá#m                                       Sol
Oh, and it’s time to lend a hand to life

                                                                       Lá
The greatest gift of all

We can’t go on pretending day by day
That someone, somewhere will soon make a change

We’re all a part of God’s great big family
You know love is all we need

                                                      Sol  Lá                               Ré
We are the world, we are the children

                        Sol                                               Sol                                     Ré
We are the ones who make a brighter day so let’s start giving

                          Sim                                                    Fá#m
There’s a choice we’re making we’re saving our own lives

                   Sol                                                Lá                                       Ré
It’s true we’ll make a better day just you and me

Well, send them you your heart so they know that someone 
cares

And their lives will be stronger and free
As God has shown us by turning stone to bread

And so we all must lend a helping hand

[REFRÃO]                                     
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We are the World
USA for Africa (continuação)

[Bridge]
                               Lá#                                      Dó                                    Ré

When you’re down and out there seems no hope at all
                                 Lá#                                 Dó                                   Ré

But if you just believe there’s no way we can fall
                                        Sim                        Fá#m

Well, well, well, let’s realize that a change can only come
                                         Sol                                            Lá

When we stand together as one

[REFRÃO] (x2)
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When we were young
Adele

                           Lám                       Mim                                      Fá  Dó
 Everybody loves the things you do

                                                         Rém                                       Dó
 From the way you talk to the way you move

 Everybody here is watching you
 Cause you feel like home, you’re like a dream come true

           
 But if by chance you’re here alone
 Can I have a moment before I go

 Cause I’ve been by myself all night long
                                                        Rém                                       Sol

 Hoping you’re someone I used to know

[Pré-Refrão]
                                                                               Fá       Sol             

 You look like a movie 
                                                                   Mim   Fá

 You sound like a song
 My god this reminds me   
 Of when we were young

                     Dó                           Mim                           Fá                           Sol             
 Let me photograph you in this light, in case it is the last time

                       Dó                      Mim                      Fá                                 Sol      
 That we might be exactly like we were before we realized

                                    Lám                    Dó                           Fá                Fám      
 We were sad of getting old, it made us restless

                                                      Rém   Fá                                       Sol     
 It was just like a movie,  it was just like a song

I was so scared to face my fears
 Cause nobody told me that you’d be here

 And I swore you moved overseas
 That’s what you said when you left me
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When we were young
Adele (continuação)

[Pré-Refrão]

[REFRÃO]

[Bridge]

                                            Lám                              Dó
 When we were young

                                                     Fá                                Dó
 When we were young

                                           Lám                              Dó
 When we were young

                                                     Fá                                Sol
 When we were young

 It’s hard to admit that, everything just takes me back
 To when you were there. To when you were there

 And a part of me keeps holding on just in case it hasn’t gone
 I guess I still care. Do you still care?

[Pré-Refrão]

[REFRÃO]
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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?

                                                    Dó
And did they get you to trade

                                            Ré
Your heroes from ghosts?

                                           Mim
Hot ashes for trees?

                                 Sol
Hot air for a cold breeze?

                                             Ré
Cold comfort for change?

                                    Dó
And did you exchange

                                                Lám
A walk on part in a war

                                               Sol
For a lead role in a cage?

                Dó
How I wish,

                                                 Ré
How I wish you were here.

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

           Sol
Year after year,

Ré
Running over the same old 

ground.
     Dó

What have we found?
                                           Lám

The same old fears.
                                            Sol

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…without 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
I can’t live with or without

With or without you…
(2x)
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Wonderful World
Louis Armstrong

                                Dó               Mim     Fá                 Dó
I see trees of green, red roses too

               Rém                          Dó       Mi7                  Lám
I see them bloom for me and you

                                          Láb 
And I think to myself:

                    Rém7                    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 
And I think to myself:

                    Rém7                  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?”
                Lám                              Lá7        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 
And I think to myself:

                   Rém7                     Sol                   Dó       Lá
“What a wonderful world!”

                                             Rém
Yes I think to myself:

                        Sol                                         Dó          Fá   Dó
“What a wonderful world!”
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You’ll be in my Heart
Phill Collins

                  Fá
Come stop your cryin’ it will be alright

Just take my hand, hold it tight
                  Sib

I will protect you from all around you
                            Solm                                                Dó

I will be here, don’t you cry
                  Fá

For one so small, you seem so strong
My arms will hold you keep you safe and warm

                Sib
This bond between us, can’t be broken

                             Solm                                               Dó   Lá
I will be here, don’t you cry

           Ré                               Sol          Lá                                  Fá#m
You’ll be in my heart, you’ll be in my heart

                     Sim                     Sol                            Dó           Lá
From this day on, now and forever more

You’ll be in my heart, no matter what they say
You’ll be here in my heart, always

Why can’t they understand the way we feel?
They just don’t trust what they can’t explain

I know we’re different but deep inside us
 We’re not that different at all

[REFRÃO]
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You’ll be in my Heart
Phill Collins (continuação)

     Sol
Don’t listen to them, what do they know?

          Mim
We need each other to have, to hold

                     Sim                                  Dó
They’ll see in time. I know

  Sol
When destiny calls you, you must be strong

 Mim
I may not be with you, but you got to hold on
                     Sim                                  Dó

They’ll see in time. I know
                            Ré                         Lá           Mi

We’ll show them together

[REFRÃO]

                         Lá                            Mi
Always, I’ll be with you

                            Lá
I’ll be there for you always

                 Mi
Always and always

                               Lá
Just look over your shoulder

                               Mi
Just look over your shoulder

                               Lá
Just look over your shoulder

                          Mi
And I’ll be there always
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Travessão 1ª casa  
                      

     Mi           Sol#m
Agora é hora

                          Lá                            Si7 
De oferecer todo o meu ser

Na tristeza, na pobreza
Na alegria de cada dia

  Mi        Sol#m                              Dó#m
É tão pouco o que oferecemos 

                  Lá                    Si7
Mas é tudo o que temos (2x)

Agora é hora
De dizer obrigado

Ao Senhor, que é amor
Nossa vida, nosso calor

É tão pouco o que oferecemos 
Mas é tudo o que temos (2x)

Agora é hora

Agora é hora
Filipa Andrade
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                       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...

Agradece a Deus
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                 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

                                                       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...

Água
P. Nuno Tovar de Lemos sj
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Aleluia
    I- Alé Aleluia,   II - Aleluia (Africano/ tambores) 

I

         Mi           Si7    Dó#m      Sol#m
Alé Aleluia, Aleluia, Aleluia

                     Lá            Mi      Lá
Aleluia, Aleluia 

                     Mi               Si    Mi
Aleluia, Aleluia 

I I

Opcional : Ré Sol Ré Sol Ré Sol

Rapazes : Aleluia, Aleluia, Aleluia, 
Aleluia (4x)

Raparigas: Aleluia Aleluia, Aleluia, 
Alé(3x)

Alé, Aleluia 

(Raparigas: Segunda voz nas ulti-
mas 2 vezes)
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I I 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

Aleluia
I I I  - A Palavra é Deus em nós,    IV  - Cristo Rei da Glória

IV

                              Lá
Cristo Rei da glória

(Cristo Rei da glória)
Cristo Rei da glória

                Mi7
Cristo Rei da glória

                              Lá           Lá7
Cristo Rei da glória

                Ré
Cristo Rei da glória

 Lá           Mi          Lá
Cristo, Cristo, Cristo Rei da Glória

Oh vem Senhor Jesus, vem 
(aleluia, aleluia...)
Oh vem Senhor
Para nos salvar

Ó vem Senhor Jesus, vem
Vem, vem, vem Senhor Jesus
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Aleluia
    V- Deus está connosco,    VI- Aleluia Glória a Deus  

 VII - A Tua palavra, Senhor 

V

               Mi                      Fá#
Cristo está connosco, 

                   Lá      Mi             Si7
Aleluia, Aleluia

Cristo está connosco, 
Aleluia, Aleluia

VII

              Ré              Lá                   Sim
A Tua palavra Senhor

                 Fá#m                 Sol                Ré 
É para nós testemunho, é amor,

               Ré                 Lá                Sim
E vivendo o dia a dia

            Fá#m               Sol                       Ré 
Seguiremos Teus passos, ó Senhor.

Sol                                      Lá
Cantai todos com muita alegria,

    Ré           Fá#m        Sim
A palavra da ressurreição, 

                      Sol                               Lá
Que está presente em nós,

          Ré 
meu irmão.

(2x)

Lá

Lá
VI

Mi          Mi7 Lá    Si7            Mi
Aleluia Glória a Deus

            Mi7            Lá      Si7        Mi     Mi7
Glória a Cristo Senhor

                                 Lá Sol#7         Dó#m
Glória ao espirito de amor

                           Fá#m        Si7 Mi
Aleluuuuuuuia
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Travessão 1ª casa  
                      
Ré Lá Sim Sol

  Sol         Ré                         Fá#m
Senhor, eu não quero sentir

                             Dó
Que o Teu mandamento de amor

                        Sol
É só uma obrigação

          Mim
Mas que ele venha de dentro

        Sol                          Lá7
Eu quero ser o Teu instrumento

Senhor, quero ser feliz
Amando os meus irmão
De uma forma natural

Quero sorrir e quero chorar
Com o que me deste para desfrutar

      Ré         Fá#m                                               Sim
Amar, eu quero aprender a amar

                                            Lá            Sol
Porque eu nasci para amar

                 Mim
Ao dar-me o teu Sopro Divino

                         Sol                               Lá7
Marcaste o meu ideal

     Ré
Amar, eu quero aprender a amar

Porque eu nasci para amar
Para saber que estou vivo

Porque há algo Teu que eu sei dar
                                             Ré

O amor

Amar
Schoenstatt
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Senhor, quero descobrir
Que há algo Teu que me deste

Que posso partilhar
E abraçar confiante a vida

Sabendo que vou fazer-te feliz

Amar, eu quero aprender a amar (…)

Amar
Schoenstatt (continuação)
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  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:

                     Ré                                                           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...

Aprendiz de Viajante
P. Nuno Tovar de Lemos sj

Final: 
                               Ré                                         Mi

E se algum dia eu me afastar de Ti
                            Lá                                     
E se algum dia eu me esquecer de nós
                      Sim                                                    Mi

Vem procurar-me onde eu estiver
                    Dó #7

Não penses que eu sei ser se Ti
                             Sim                              Mi

Sou apenas um aprendiz
                                          Ré               Lá

De viajante...
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              Dó                                          Sol
Avé Maria, cheia de Graça,

      Rém                     Fá                        Sol        Dó
Que por nós passa dando alegria

                                                                        Sol
Nosso Senhor convosco está

                Rém                Fá        Sol7        Dó
E a nós nos dá o Seu Amor

      Mim                                                  Lám
Rogai por nós, os pecadores,

                                        Ré7                       Sol
De nossas dores ouvi a voz.

                                   Ré         Ré7                  Sol    Sol7
E, na agonia, quando chegar,

                                          Dó                   Sol
Seja a rezar, Avé Maria

                                        Dó                  
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

Avé Maria
Frei Hermano da Câmara

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

Ré Ré7 Sol Sol7
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               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

Bless The Lord My Soul
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           Sol             Sol/Fá#        Mim     Ré   
Teu pai Te fez em mim

          Dó                   Sim           Lám    
Teu pai Te pôs em mim, 

                      Ré
Te fez assim

Canção de Maria
Francisco Tavares- Dedicado ao Coro do CUMN

E pôs nos olhos teus 
O brilho de Deus
És filho de Deus

                                                         Ré
O brilho de Deus

Cresceste dentro de mim
Vives tão dentro de mim

                                       Ré
Queimas no centro de mim

Choras nos braços meus 
                                 Dó

Jesus, o brilho de Deus
                             Sim

És filho de Deus
                      Lám                        Ré

O brilho de Deus

             Sol                                     Ré
Descansa em mim, Jesus

             Si7                                         Mim
Dorme no meu embalar

                 Lám                                       Ré
Não tens que chorar

                  Sol                                Ré
Ouve Teu Pai a dizer

                    Dó                                   Sim 
Em segredo “não tenhas medo”

                   Lám
Comigo a Teu lado

Ré/Fá#*                                      Sol
Não tens que temer.

*Ré/Fá#: 2x023x

242 |  Cânticos



Celebremos

                      Lá           Sim   Ré          Lá
Cantemos a Nosso Senhor

         Lá                   Sim     Sol     Ré         Lá
Um canto novo pois Seu amor

                Dó#m             Ré               Lá
É grande por todos nós

          Sim          Dó#m Ré                 Mi             Mi7
Vamos hoje ao seu encontro

Louvemos juntos Nosso Senhor
Demos graças a Nosso Pai

Que nos oferece Jesus
Pelo Seu Espírito Santo

                 Lá           Sim   Mi                        Lá
Celebremos o Senhor que dá vida

  Dó#7             Fá#m Ré Lá         Mi                    Lá
 O ressuscitado,      

Sim Ré

Cristo Senhor (2x)
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        Sol                  Dó     Lám             Ré
Comei do pão, bebei do vinho

     Sim                                     Mim          Ré
Quem vem a mim não terá fome

        Sol                  Ré      Mim             Sim
Comei do pão, bebei do vinho

      Dó                                    Ré               Sol
Quem vem a mim não terá sede

                   Mim                            Si7
Eu sou o pão da vida

                    Dó             Lám                Ré
O pão que desceu do Céu

Quem comer deste pão
Viverá para a eternidade

Todo o que viver em mim
Terá vida em abundância

O pão que desceu do Céu
É para dar a vida ao Mundo

Vinde todos e comei
Comei e jamais tereis fome

Comei do Pão
Jacques Berthier | Compositor Francês
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                  Ré             Lá               Sim
Como o pai me amou

                   Sol                         Lá7
Eu vos tenho amado

             Ré                 Lá                       Sim
Permanecei no meu amor

              Sol               Lá                    Ré
Permanecei no meu amor

     Sim                                                   Ré
Se guardarem Minhas palavras

          Sol             Lá                            Ré
E se amarem como irmãos

                 Fá#m                                 Sim
Partilharão com alegria

                 Sol                                 Lá7
O dom da fraternidade

Se fizerem o que vos mando
E se amarem de verdade

Fruto dareis em abundância
Meu amor manifestar-se-á

Não verão amor tão grande
Como aquele que vos dei

Por Vós darei a minha vida,
Amai-vos como vos amei

Como o Pai me amou
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           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

Consagração
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                                                                  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
                                                        Sibdim*

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

                                                      Lá7*
Antes que houvesse luar,

                             Sibdim*                                            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

                                         Lá7*
E dançarias com a cruz

                          Sibdim*                                                Si7
Coisas da vida ao som da Minha canção

Conta as estrelas do Céu
P. Nuno Tovar de Lemos sj
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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

Conta as estrelas do Céu
P.Nuno Tovar de Lemos sj (continuação)
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                    Ré      Ré/Dó#           Sim
Assim como uma corça

                               Sol   Mim    Lá
Suspira pelas águas

               Ré                 Ré/Dó#     Sim
Assim suspira a minha alma

                                 Sol Lá            Ré
P’lo espirito de Deus

Ó enche-me Espirito
Enche-me Espirito

Enche-me Espirito de Deus (2x)

Corça
P. Nuno Tovar de Lemos sj
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Cordeiro de Deus

I

     Sol                     Dó                 Ré
Cordeiro de Deus, que tiras o 

                                        Sol
pecado do Mundo

                                             Lám  Ré
Tem Piedade de nós (x2)

                                              Sol   Mim
Tem Piedade de nós (x2)

                                             Lám  Ré
Tem Piedade de nós (x2)

                                                Sol
Tem Piedade de nós (x2)

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 (…)

I I

               Dó             Dó7                   Fá 
Cordeiro de Deus, que tirais o 

                      Ré-               Sol
pecado do Mundo

Dó                      Fá               Sol  Dó 
Tende piedade de nós, tende 

                           Fá              Sol
piedade de nós

             Dó             Dó7                Fá
Cordeiro de Deus, que tirais o 

                      Ré-                Sol
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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   Sol                                              Dó           Ré                 ´Sol
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo

                                                 Mim Lá7      Ré
Tende piedade de nós

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
Tende piedade de nós

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo
Dái-nos a paz, Dai-nos a paz
Dái-nos a paz, Dái-nos a paz

Cordeiro de Deus
Simplus
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Dá-nos a Tua paz

                            Lá
Dá-nos Tua paz

                                                     Sim
Dá-nos Tua paz 

                 Ré                                              Lá
Ó Senhor, dá-nos Tua paz

             Mi                      Ré                         Lá
Fica aqui, Senhor, perto de nós (bis)

                                        Sol   Fá      Dó
Que a Tua paz reinará (bis)

                                         Mi     Ré     Lá

(2x)
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                     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
Para saber que Tu estás

                                      Mim                    Lá7
Sempre que eu me consigo dar

Mi* = xx0454

Deus de Beleza
Clara Almeida Santos e Xico Lemos

(2x)
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                               Ré        Sol  Ré
Deus é amor

                 Fá#m       Sim Mim             Lá7
Atreve-te a viver por amor

                               Ré        Sol Ré    Lá
Deus é amor

                         SimMin      Lá        Ré
Nada      a     temer

Deus é amor
Comunidade de Taizé
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Raparigas:

                              Ré     Ré/Dó#      Sim
Dona Nobis, Dona Nobis

                                    Sol              Lá7
Dona Nobis Pacem

                             Ré     Ré/Dó#        Sim
Dona Nobis,  Dona Nobis

                                    SolLá     RéRé7
Dona Nobis Pacem

Rapazes:

                            SolLá7     Ré         Ré7
Pacem, Pacem,

                       Sol        Lá7        Ré    Ré7
Dona Nobis Pacem

                            SolLá7      Ré Sim
Pacem, Pacem

                                       Mim         Lá7
Dona Nobis Pacem

Repete em canon:

                  Sol                                                    Ré
Rapazes: Pacem (Raparigas: Dona Nobis)

Pacem
                  Sol                                                    Ré
Rapazes: Pacem (Raparigas: Dona Nobis)

Pacem

                                              Sol      Lá7 Ré
Todos: Dona Nobis Pacem

Dona Nobis
Mary Lynn Lightfoot
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         Lá7M                                                                        Sim
Embarcar deixar p’ra trás os sonhos certos

                                       Mi7                           Lá7M
Arriscar tudo em Ti

                                                                                          Sim
Abrir asas grandes e deixar que sopres

                                           Mi7                                             Lá7
E à noite os dois, trocar estrelas no Céu

                             Fá#m                             Sim                          Mi7
Que posso dar a alguém que deu a vida por mim

Lá7M Fá#m Sim Mi7
O que te darei se até a força de dar vem de TI

                               Ré                         Mi7
Falarei de Ti a todos

      Lá7M                                Fá#m                        Sim
Gritarei que és bom e Santo e tudo mais

                                      Mi7        Lá7M         Lá7
Só cresce junto a Ti (2x)

Navegar p’lo mar e acordar com as ondas
Ser forte só em Ti

Pisar ilhas novas, acampar na praia
E á noite os dois

Trocar estrelas no Céu

Que posso dar a alguém que deu a vida por mim
O que Te darei se até a força de dar vem de ti

Falarei de Ti a todos (...)

Embarcar
P. Nuno Tovar De Lemos sj
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Passar e deixar que pensem que eu sou louco
Por falar só de Ti

Cantar notas novas, inventar palavras
E à noite os dois

Trocar estrelas no Céu

Que posso dar a alguém que deu a vida por mim
O que te darei se até a força de dar vem de ti

Falarei de Ti a todos (...)

Embarcar
P. Nuno Tovar De Lemos sj (continuação)
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                    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              

Entrega
Simplus
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              Mi                              Si7
Esta é a nossa oferta

                                                    Mi
Este é o nosso penhor

         Mi7                     Lá                       Lám
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.

Esta é a nossa oferta
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                 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

É o teu pão
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           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 (…)

Fica entre nós
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      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      Mi7       Lá
A terra será a nossa herança

                                  Fá#           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

Grão de Trigo

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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                                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,

                                  Rém                   Lám
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

Imagem (Vim aqui)
Simplus
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       Ré                           Ré7    Sol    
Inunda o meu ser, inunda o meu ser

                      Ré           Sim                       Lá7
Espirito inunda o meu ser

                 Ré                   Ré7     Sol
Com fogo de amor, ó vem sobre mim

                  Ré             Lá7                          Ré
Espirito inunda o meu ser

Ensina-me a amar, Ensina-me a amar
Espirito ensina-me a amar

Como ama Jesus, ó vem sobre mim
Espirito ensina-me a amar

Aumenta-me a Fé, Aumenta-me a Fé
Espirito aumenta-me a Fé

Com fogo de amor, ó vem sobre mim
Espirito aumenta-me a fé

Ensina-me a orar, Ensina-me a orar
Espirito ensina-me a orar

Como ora Jesus, ó vem sobre mim
Espirito ensina-me a orar

Inunda o meu ser
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Dóm  Sol#  Sol7  Dóm

Kyrie Eleison (3x)
Kyrie Eleison (3x)

Christ Eleison (3x)
Christ Eleison (3x)

Kyrie Eleison (3x)
Kyrie Eleison (3x)

Kyrie
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Luz Terna e Suave
(Cardeal John Henry Newman)

                                                               Lá
Que importa Senhor

Se é tão longe para mim
                                                                          Mi

A praia onde tenho de chegar
Se sobre mim levar

                       Mi7                                               Lá
Pousada a clara luz do Teu olhar

               

                                            Fá#m
Hoje te peço Senhor

               Ré                        Mi7                  Lá
Para seres a luz que me ilumina

                                  Ré                       Mi7
Na plenitude da Tua luz divina

 

          Lá                            Ré                                 Mi   
Luz terna e suave no meio da noite

                                         Mi7                               Lá
(Luz terna e suave no meio da noite)  

  Ré                               Mi                   
Leva-nos  mais longe (Leva-nos mais longe)

   Fá#m                     Ré  Fá#m         Ré                    Mi
Não temos aqui uma morada permanente

                                                           Ré Mi7
Leva-nos mais longe 

         Lá                           Ré    Mi7                         Lá 
Luz terna e suave    no meio da noite

E não me deixarás abandonado
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Luz Terna e Suave
Cardeal John Henry Newman (continuação)

Esquece Senhor
Os meus passos mal andados 

Meu desamor
Perdoa os meus pecados

Eu sei que vai raiar a madrugada
E não me deixarás abandonado

 
Se tu me dás a mão, Senhor

Os meus passos serão firmes no andar
Leva-nos mais longe 

Para até ti chegar

 
Luz terna e suave (…)
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           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

                                                 wRé 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 (…)

Mãe
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                        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

Maravilhas
Paula Willumsen
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Meu tudo (sal da terra)
Simplus

                       Ré       Ré/Dó#*                         Sim
   Senti-Te mesmo do nada

   Sol                                     Lá7
    Experienciei a loucura da solidão das trevas

                              Fá#m                       Sim
    Sabia-Te presente

                                     Sol  Lá7           Ré       Ré7
Sabia-Te paciente

                Sol                        Lá                              Ré       Ré7
   Por Ti eu quero ser sal da terra

             Sol                       Lá           Fá#m            Sim
   Por Ti eu quero ser luz do mundo

                         Sol  Lá                         Ré   Ré/Dó#      Sim
Percebi   que sem Ti não   sou     eu

                             Sol                Lá                              Ré
Descobri que conTigo posso ser eu

Quando por fim já quase num grito
Chamei por Ti, já me tinha conquistado

És aquele que espera 
Aquele que sempre alcança

Por Ti eu quero ser sal da terra (...)

Ré/Dó#*: x4x230
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Mostra-me Senhor

                            Ré               Lá             Sim  Fá#m  Sol
  Mostra-me Senhor

                                                    Ré           Sol
Os teus caminhos

                                                     Lá7
Os teus caminhos

                      Ré                          Lá               Sim   Fá#m  
   Para que eu queira fazer 

                     Sol                 Ré         Sol           Lá
   Só o que for a tua vontade
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                          Ré                                              Sol
A minha vida é, uma vida calma

                             Ré
Foi-me enviado um anjo

                                                                          Sol
Que entrou em minha casa 

           Mim           Ré/Fá# *     Dó9                                   Lá7
Avé Maria(aaaa)  Deus está contigo(oooo)

                   
                                                Ré                    Ré/Dó#

“Porquê eu? Como eu?” 
                               Sim                     Lá                   Sol

“Porque nada é impossivel para Ti!” (2x)

           Ré                                                        Sol
Não tenhas medo, porque foste escolhida

                         Ré    
Para acolher o filho de Deus,

                                          Sol                             Ré/Fá#
O reino dos Céus 

            Mim                   Ré/Fá#                   Dó9               
Que não terá fim (im),      e que hoje vive em mim

“Porquê eu? Como eu?”
“Porque nada é impossivel para Ti”

* Dó9: x32033
* Ré/F#: 2x023x
* Ré/C#: x4x230

Nada é impossível para Ti
Luís Roquette e Pedro Castro

Lá7
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Nada nos Separará

      Dó                         Fá    Dó    Fá
Nada nos separará (2x)

              Dó                       Mi   Lám
Nada nos separará

         Fá              Sol          Dó
Do Amor de Deus
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                                        Sol
Naquela noite

                             Ré/Fá#
Em que ele era entregue

                              Mim
Tomou o Pão e o Cálice 

                                                 Sim
Dando graças dizendo

                                    Dó                                        Sol
que este pão é corpo do meu corpo 

                             Dó                                                   Ré
E este cálice é sangue da nova aliança

                           Sol                                      Ré/Fá# 
Fazei em minha memória

                                                                    Mim
Em memória de Mim

                                                                    Sim
O que eu vos disser

                           Dó                                                            Sol
Porque sempre que comerdes deste pão

                                                                    Ré           
E beberdes deste vinho

                                          Mim                     Sim
Lembrareis a Minha morte 

                                                Dó          Lám            Ré
Até ao novo dia da ressurreição 

Fazei em minha memória 
                                                  Dó

Tudo aquilo que Eu 
                                                      Ré                Sol

Tudo o que Eu vos disser

Naquela Noite
P. Tarcísio Morais sdb

Mib Meio Diminuto * 

274 |  Cânticos



Ocuparmo-nos mais

                 Ré                       Lá
Ocuparmo-nos mais

                                       Fá#m                   Sol
(Ocuparmo-nos) Mais muito mais

             Ré              Sol                Lá   Lá7
Dos interesses de Jesus
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               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

Onde Deus te levar
Simplus
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Lá  Sim  Dó#m  Sim  Lá

      Lá                     Sim                Dó#m
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 
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
Que esta me basta

Oração de Santo Inácio

Sim

Sim Dó#m Sim

Sim Dó#m Sim Lá
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           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                                    Rém                                Sol7 
E onde houver dúvida, que eu leve a Fé, Senhor Jesus

                                                     Fá                     Dó
Senhor Jesus, fazei de mim,

                                                Sol                                 Dó
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.

Oração de S. Francisco

(2x)

Dó Dó7
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               Lá         Dó#m               Sim                      Ré            Lá
Foi por Ti que um dia fui pra além da praia

                        Lá        Dó#m      Sim                                                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                      Mi                                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(…)

Oração de S.Pedro
P. Nuno Tovar de Lemos sj

Dó#m Ré Lá
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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

                               Lá7                                  Sim
Só sei do antes e o depois

                                      Dó#m
Do antes sensato

                                  Sim
E o depois a Teu lado,

                                                                      Mi
Peixe meio alado a voar

                                                           Lá
No fundo do mar

Oração de S.Pedro
P. Nuno Tovar de Lemos sj (continuação)
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                                  Dó           Fá          Sol               Dó
Pai, assim Te vou chamar

                                           Fá         Sol Dó               Lám
Do universo és Senhor

                                            Fá                      Sol
Mas não sinto distância

                                                       Dó
Em Ti

                                            Fá           Sol Dó
Para me abrigar

                                       Fá              Sol         Dó            Lám
Estendeste o manto protector

                                           Fá                           Sol       Sol7
Num abraço de esperança

                                                       Fá                 Sol     Dó      Dó7
E sei que és o meu melhor amigo

                                                  Fá            Sol       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

                                                                                    Fá
Um Pai que sempre estará

                                          Sol                   Dó
Aonde eu vá

Pai

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

              Fá                       Dó
Para que possa caber o teu

                                      Sol
amor
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Pai Santo eu te adoro

              Dó    Fá                          SolDó
Pai Santo eu Te adoro

             Lám        Fá                      SolDó
Te ofereço a minha vida 

                    Dó         Fá         SólDó
Como eu Te amo

Jesus Cristo eu Te adoro
Te ofereço a minha vida

Como eu Te amo

Espirito Santo eu Te adoro
Te ofereço a minha vida 

Como eu Te amo

Trindade Santa eu Te adoro
Te ofereço a minha vida

Como eu Te amo
Como eu Te amo
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                   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

Permanece em mim
Ir. Irene
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  Ré           Sol     Lá          
Porque toda a vida vem de ti

           Sol           Ré     Sol        Lá
Em tua luz, vejo a luz

                    Ré          Sol     Lá          
Porque toda a vida vem de ti

      Sol       Lá      Sol         Lá        Ré
E tua luz, faz-me ver a luz

Porque toda a vida vem de Ti
Jésed- Verbum Dei

Sim

Sim
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      Dó                                           Sol
Mas que descanso é viver 

               Fá                   
A morrer todos os dias por ir 

       Dó                                      Sol
Contra o Próprio querer

                    Fá                                    
Esquecer o que se queria

               Lám        Sol              Fá
E querer O que Deus quer

                      Lám Sol               Fá 
Queira eu o que Deus quer 

Queira eu o que Deus quer
Luís Palha
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        Ré                           
Quem as mãos estende

                          Sol Lá7            Ré
Quem sabe dar valor 

                         Sim               Mim
E quem nunca se cansa 

                  Lá7               Ré
Sabe de amor

Quem cada manhã
Saúda alegre o sol

Quem é forte, quem vive
Sabe de amor

Quem não se retira
Quem cuida com amor

Quem as portas não fecha
Sabe de amor

Quem tem escondida 
Sua força numa cruz

É porque recebeu 
De Deus essa luz

Quem as mãos estende
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           Lám                   Rém   Mi          Lám
Aqui me tens, ajoelhado

                                  Sol                         Dó
Senhora leva o meu recado

                                    Rém     Mi7            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

                                     Sol                                    Dó
A calma que encontro em Teu escutar

                                   Rém Mi7               Lám
Senhora leva o meu recado

                                 Sol                                    Dó
Senhora aceita tudo o que é meu

                                         Rém                Lám
E aqui me encontro ajoelhado

                                        Mi7                    Lám
E assim me dou ao Filho Teu.

Recado

Lá7
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         Ré                                              Ré7
Quem é que fez o mundo

                   Sol                                     
Quem inventou o sabor da maçã
 Sim   
Quem é que inventou as estrelas
                    Ré             Lá7                  Ré7
Quem levanta o sol pela manhã

Sabor da maçã
Pe. Duarte Rosado sj

Quem é que faz bater as ondas
Quem - faz as árvores crescer
Quem é que inventou a água

E me faz a mim viver

                Ré               Sol                
Tudo isto me é dado

       Ré                                               Lá7 
Mesmo sem eu o merecer

 Ré               Ré7            Sol                 Solm
Se não o recebo como um dom

      Ré                            Lá7               Ré
Nunca o saberei agradecer 

 
Quantas vezes bate o coração 
Sem nunca depender de mim

Quem é que sou eu p’ra ti 
P’ra gostares de mim assim

Quem é que inventou a vida
Quem é que vestiu as flores
Quem encena o pôr do sol 

Quem é que inventou as cores

Quem é que faz girar a terra 
Quem é que encheu o mar
Quem pintou de azul o céu 
Quem foi o primeiro a amar

 
Tudo isto me é dado (...)

Ré

Fá#m Sol
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I

Umbaya... Umbaya...

                   Mi    Dó#m
Sanctus

                     Lá                Fá#m           Si7
Sanctus Dominus Deo Sabaoth

                             Mi                    Sol#m
Pleni sunt Coeli et Terra Gloria

                               Dó#m
Tua

          Lá                Fá#m 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...

Santo
I  - Sanctus     I I - Santo (corrido)

I I

   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

                   Sol                               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
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I I I

                        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    
Hossana, Hossana, Hossana, Hossana.

                   Ré                                 Si7
Bendito Aquele que vem

                       MimSi7                Mim
Em nome do Senhor

      Sol              Sol7           Dó 
Hossana, Hossana, Hossana, Hossana.
                              DóDómSol

Hossana

Santo
I I I  - Santo (comprido)   I V - Santo (focolares)

I 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

SolRé7Sol

SolRé7Sol
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V

                         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

      Dó7        Fá
Hossana nas alturas

                        Sol                         Dó
Bendito é Aquele que vem

                      Lám                  Rém
Em nome do Senhor

                       Sol                  Dó
Hossana nas alturas

Santo
V  - Santo (realejo)   V I - Santo (rock)

V I

    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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                                                   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.

                                                   Sol
Livra-nos do mal.

                          Fá#                         Sim
Livra-nos de todo o mal.

Seja a Cruz

Sim
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(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 Tende Piedade (I)
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                      Dó
Senhor tende piedade

                Fá                  Mi7             Lám  Sol  Fá
Tende piedade de nós

                Fá                    Sol           Dó
Tende piedade de nós

Cristo tende piedade 
(Cristo tende piedade)
Tende piedade de nós 
Tende piedade de nós

Senhor tende piedade
(Senhor tende piedade)
Tende piedade de nós
Tende piedade de nós

Senhor Tende Piedade (II)
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  Mi                                                                  Lá    Si           Mi 
     Senhor tende piedade e perdoai a nossa culpa
                                          Lá                    Si7  Mi  Mi7

E perdoai a nossa culpa
                                              Lá                         Si7 Mi   Mi7

Porque nós somos Vosso povo 
                                                  Lá                       Si7 Mi

Que vem pedir Vosso perdão

Cristo tende piedade e perdoai a nossa culpa
E perdoai a nossa culpa

Porque nós somos Vosso povo 
Que vem pedir Vosso perdão

Senhor tende piedade e perdoai a nossa culpa
E perdoai a nossa culpa

Porque nós somos Vosso povo 
Que vem pedir Vosso perdão

Senhor Tende Piedade (III)

Mi7
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                             Dó            Sol      Lám
Senhor tu és a luz 

                              Fá                           Sol
Que ilumina a terra inteira

                                      Dó Sol Lám
Tu és a luz 

                               Fá                          Sol Dó
Que ilumina a minha vida

Senhor tu és a luz
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              Sol                    Ré
Tu nada temas

             Dó                        Ré
Nada te espante

              Sol                      Ré
Pois tudo passa

            Dó                          Ré
Deus nunca muda

                Mim            Sim       
A paciência

                 Dó                Sol
Tudo alcança 

           Mim                                 Dó
Quem a Deus tem

                 Lám                 Ré                  
Nada lhe falta

                                      Sol        Ré
Só Deus Basta

                                     Dó         Ré
Só Deus Basta 

                                     Mim           Dó
Só Deus basta 

                                  Ré       Ré7
Aleluia (2x)

                               Sol
Aleluia

Só Deus basta

Cânticos | 297



           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
                                                                            Lá7  

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

Sopro Leve
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Siyahamba ekukhanyeni Kwenkos
                Si7                                         Mi

Siyahamba ekukhanyeni Kwenkos (2x)
                                  Mi7

(anyen kwenkos)
                                    Lá

Siyahamba (hamba)
                                   Mi

Siyahamba (hamba)
                Si7                                                  Mi

Siyahamba ekukhanyeni Kwenkos (bis)

We are marching in the light of God 
We are marching in the light of God (bis)

(the light of God)

We are marching (marching)
We are marching (marching) 

We are marching in the light of God (bis)

Siyahamba
(música Sul-Africana “We are marching”)
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                  Dó           Mim7                       Lám
No Silêncio alguém falou:

                     Mim Fá          Rém            Sol
“Avé, tu Maria és de Deus!”

                         Dó           Mim7             Lám
     E Maria respondeu:

                          Mim                               Fá
“Eis-me aqui Senhor,

                                    Rém                       Mi7
Os meus sonhos são os Teus!”

                    Lá7M                                     Fá#m
És a praia ao acordar

                                                                       Sim
Tela branca onde o pintor

                        Mi                                                    Lá7M
Pôde sonhar e até criar o quadro seu

                                                                    Fá#m
Quando o raio da manhã

                                                                   Sim  Si7
Entra em casa e devagar

                                                                  Mi     Mi7
No silêncio nasce a cor

                                                     Lá7M Fá#m
E nos Teus braços

                  Sim                             Mi          Lá7M
Jesus em paz sorriu, ó mãe 

P’las montanhas de Judá corres
Campos verdes, tudo em flor
“Escuta amiga o que Deus fez 

Minh’alma dança em festa
É tão grande o Senhor”

És a praia ao acordar (…) 

Tela Branca
Pe. Nuno Tovar de Lemos sj
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Entre a gente à beira mar escutas
O Profeta a falar

Guardas no teu coração
Cada gesto, cada imagem 

E Ele para p’ra Te olhar

És a praia ao acordar (…)

Junto à cruz, sem entender, esperas
Mar cinzento, vendaval
E então Jesus segredou:

“São Teus filhos Mãe
Tens agora uma Missão!”

És a praia ao acordar (...)

Tela Branca
Pe. Nuno Tovar de Lemos sj
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                                 Sol

                                                     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

Tu Meu Deus
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     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 
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

Tu vens Senhor

Mi Si7 Mi
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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

Vasos de Barro
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                      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

Vem Espírito
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       Ré           Ré/Dó#*    Sim
Vem viver em nós Senhor

           Sol         Mim         Lá7 
Vem viver em nós (2x)

Ré/Dó#*: x4x23

Vem viver em nós
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           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

Vinho e Pão

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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                        Fá Sol        Fá Sol
Senhor, Senhor

                Dó       Sol                         Ré         
Quero-te pedir perdão (pedir perdão)
                                             Lá7                 Mim

Senhor tem piedade (de nós)
                                            Lá7                Rém

Cristo tem piedade (de nós)
                                              Sol     Dó

Senhor tem piedade de nós

E assim (viverei), viverei
Ó Senhor para te encontrar 

(para Te encontrar)

Para amar-Te Sempre (viverei)
Adorar-Te sempre (viverei)
E seguir-Te sempre, Viverei

Senhor (senhor)
Senhor (senhor)

Viverei

Mim
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Travessão 3ª casa

        Lám                 Sol                                     Fá
Vou-te mostrar que as árvores riem p’ra ti

   Lám                 Sol                                       Fá
Vou-te mostrar que as estrelas dão sinais de si

  Lám                  Sol                                   Fá       
Vou-te mostrar que o sol te aquece e te abraça

          Lám      Sol                                 Fá 
E que tudo não passa de um saber viver

                                                         Dó        Dó  Sim9*  Fá
E contemplar...

                Dó                  Sim9*                             Fá
Olha à tua volta e pensa em Deus 

                 Dó                          Sim9*                           Fá                                                          
Aquele que deu tudo e tudo aos seus

            Lám                                      Sim9*                 Fá
Entrega-Lhe o teu estar e o teu olhar

                                          Ré7m*                                Sol
E sem o reparar,    Ele vai-te abraçar 

                                      Mi7                Lám  Sol  Fá
Vai-te ajudar

Vou-te mostrar que isto basta p’ra viver
Vou-te mostrar que nada mais tu vais querer ter

Que nada mais tu vais querer ser 
Apenas aquele que quer crescer

Olha a tua volta em pensa em Deus (…)

Sim9: x2x030
Ré7m: xx0211

Vou-te mostrar
Simplus
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Aplausos

AHRANÉ
… Ahrre, Ah mee Ahpfuuu Ahleritchicatonga

ALEGRIA NA RODA
Lalalalala.. (samba)

ALABU TCHICABU
… 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
O que é aquilo?! É um pássaro? Não…

BANANAS UNITED
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
… cimo, baixo!

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

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

COCÓ DE GATO NÃO É MOUSSE
Cocó de gato não é mousse, porque cheira muito mal…

COLA! DILUENTE!
Colaaa ---- Diluente

APLAUSO DAS ESTALADAS
(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
Chhhhhhhhhhhh… PUM!

GET LOOSE
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
Grito mudo
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Aplausos

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

KARATECA
KIÁ! Cuidado ele está Zangado e vai te dar AKIÁKIÁKIÁ...

APLAUSO DA LANTERNA
(Lanterna sobe e desce volume aumenta e diminui) ahhhhhhhh...

MELÓN SANDíA
Melocotón, pero un coquito por aqui, un coquito…

MOSCA MORTA
Mosquinha morta!!

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

O QUE É QUE O CAMTIL ACHA DISTO?
P:O que é que o Camtil acha disto? 
R: ISTO É LINDO!!!! Camtili, Camtili, Camtili...

APLAUSO DA PASSAGEM DE ANO
10..9..8..7..6..5..4..3..2..1.. Bom ano!!!

APLAUSO DO PENALTY
(marcar um penálti) … GOOLOOO!

PANANTSS PANANTSS! WHAT?
(alguém faz uma pergunta à roda)
Resposta (roda em meia lua) Panantss Panantss! What? Panantss 
Panantss! Okay!
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Aplausos

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 …

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...

SE PERCA
Se perca, entre no funky e desça para a batida, mexa todo o seu 
corpinho, começando pelo…

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 trocos…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!

Aplausos
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Lengalengas

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! (2x) 
Namoras e namorarás e com a... tu te casarás

OUVI DIZER QUE OS …
… batem com … no chão! (2x) 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
(…, pé, pi, pó, pu)

SAPO NÃO LAVA O PÉ
…não lava o pé porque não quer…
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Lengalengas

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
(2x) …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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Musiquitas
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!

CARRO USADO
Comprei um carro usado, mas sofri um bocado...

DESCULPA LÁ PÁ
…(2x) não te queria ofender! 
Desculpa lá pá (2x) 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 nascido 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!
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Musiquitas

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…

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…
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Musiquitas

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

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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Danças
ARRAM-SAM-SAM
Guri-guri-guri-guri arram-sam-sam

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..

DJAMBO
Djambo, Djambo bueno. Abarrigani, Djuriçana. Uaquérá Ábaribi-
chuá, Quénaiétó Hakuna Matata!! 

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

JULI BABY
...meus braços doem, minha cabeça gira, meu corpo sua, meu 
bumbum balança...

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

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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Danças

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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saída

 
 

 
Agora é hora; Agradece a Deus; Amar; Celebremos; Como o Pai me 
amou; Conta as estrelas do Céu; Corça; Cristo Rei da Glória; Deus de 
Beleza; Deus é Amor; Embarcar; Fica entre nós; Imagem (vim aqui); 
Inunda o meu ser; Mãe; Mostra-me Senhor os teus caminhos; Nada é 
impossível para ti; Porque toda a vida vem de ti; Senhor Tu és a luz; Tela 
Branca; Trocar o certo p’lo incerto; Vem viver em nós Senhor; Oração de 
São Francisco; Sopro Leve; Tu vens Senhor; Vem Espirito

entrada

Kyrie ; Perdoa Senhor o nosso dia; Senhor tende piedade I; 
Senhor tende piedade II; Senhor tende piedade III; Viverei; 

perdão

Água; Conta as estrelas do Céu; Cristo Rei da Glória;salmo / glória

Aleluia a palavra é Deus em nós; Alé Aleluia; Aleluia (tambores); Aleluia, 
Glória a Deus; Cristo Rei da Glória; Tu vens Senhor; 

aleluia

Agora é hora; Entrega; É teu o pão; Meu Tudo ; Oração de Sto. Inácio; Pai 
Santo eu te adoro; Vinho e Pão

ofertório

Santos;santo

Água; Amar; Aprendiz de Viajante; Celebremos; Como o Pai me amou, 
Conta as estrelas do Céu; Embarcar; É teu o pão;  Grão de trigo; 
Naquela noite; Oração de S. Francisco; Oração de S. Pedro; Sabor da 
maçã; Tela Branca; ; Tu Meu Deus;  Vinho e pão

comunhão

Agora é hora; Amar; Avé Maria; Como o pai me amou; Consagração; 
Corça; Deus de Beleza; Deus é amor; Embarcar; Esta é a nossa oferta; 
Imagem; Inunda o meu ser; Luz terna e Suave; Maravilhas;  Meu Tudo; 
Nada é Impossível para ti; Naquela noite; Onde Deus te levar; Oração 
de S. Francisco;  Oração de S. Pedro; Pai; Permanece em mim; Queira 
eu; Recado; Seja a cruz; Só Deus basta; Sopro Leve; Vasos de Barro; 
Vem Espirito; Vem Viver em nós Senhor; Vou-te mostrar.

ação de graças

Agradece a Deus; Amar; Aprendiz de Viajante;  Celebremos; Como o Pai 
me amou; Conta as estrelas do Céu; Cristo Rei da Glória; Deus é amor; 
Embarcar; Fica entre nós;  Inunda o meu ser; Mãe; Maravilhas; Mostra-
me Senhor; Nada nos separará; Ocuparmo-nos mais; Pai Santo eu te 
adoro; Permanece em mim;  Porque toda a vida vem de ti; Queira eu; 
Quem as mão estende; Sabor da maçã; Senhor tu és a luz; Siyahamba; 
Tu meu Deus; Tu vens Senhor; Vem viver em nós Senhor; 
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Aula de Guitarra
Acordes
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Aula de Guitarra
Acordes
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Aula de Guitarra

Olá Caro Camtílico!! Se estás a começar a aprender a tocar 
guitarra ou gostavas de conseguir tocar a tua música preferida da 
camtilena, aqui tens a tua primeira aula com tudo o que precisas 
de saber para começar! 

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.
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Aula de Guitarra

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.
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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

Aula de Guitarra
Escalas

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

Ré

Ré#
Ré#

Ré#

Mi
Mi

Mi
Mi

Fá
Fá

Fá
Fá

Fá

Fá#
Fá#

Fá#
Fá#

Fá#
Fá#

Sol
Sol

Sol
Sol

Sol
Sol

Sol

Sol#
Sol#

Sol#
Sol#

Sol#
Sol#

Sol#
Sol#

Lá
Lá

Lá
Lá

Lá
Lá

Lá
Lá

Lá

Lá#
Lá#

Lá#
Lá#

Lá#
Lá#

Lá#
Lá#

Lá#
Lá#

Si
Si

Si
Si

Si
Si

Si
Si

Si
Si

Si

Dó
Dó

Dó
Dó

Dó#
Dó#
Ré

Dó#
Ré
Ré#

Dó
Dó#
Ré
Ré#
Mi

Dó
Dó#
Ré
Ré#
Mi
Fá

Dó
Dó#
Ré
Ré#
Mi
Fá
Fá#

Dó
Dó#
Ré
Ré#
Mi
Fá
Fá#
Sol

Dó
Dó#
Ré
Ré#
Mi
Fá
Fá#
Sol
Sol#

Dó
Dó#
Ré
Ré#
Mi
Fá
Fá#
Sol
Sol#
Lá

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