
        Quem me dera uma lima, 

Ou um limão azedo 

Para talhar o fastio 

A quem o ganhou tão cedo! 

(Amarante, Castelo de Paiva) II-368 

O limão tira o fastio, 

A laranja o bem-querer; 

Tira de mim o sentido, 

Se me queres ver morrer. 

(Rebordainhos, c. de Bragança) II-54 

    Toma lá esta laranja 

Toma lá esta laranja, 

Chupa-le o sumo que é tua, 

Da casca faz um barquinho, 

Embarca p’rá minha rua. 

(Baião) II-223 

Toma lá esta laranja, 

Tira-lhe o sumo de dentro, 

Das cascas faz um barquinho, 

Embarca teu pensamento. 

(Alcoutim: Cabaços; Mex. Grande) II-

140 

    Aqui ´stou à tua porta 

Aqui ‘stou à tua porta 

Como o feixinho da lenha, 

À espera da resposta 

Que da tua boca me venha. 

(Avô, c. de Ol. do Hospital)II 169 

    O castanho dá castanhas 

O castanho dá castanhas, 

Que eu já lhe via as candeias; 

O dia que te não vejo 

Foge-me o sangue das veias! 

(Alcácer do Sal) 

    Eu pulei sete quintais 

Eu pulei sete quintais 

por uma ameixa reinol; 

Inda pulava outros sete, 

Se a ameixa fosse melhor! 

(Mex. Grande) II-313 

    Ó coração, pede, pede 

Ó coração, pede, pede 

Terra para um pomar: 

Já que os meus olhos se obrigam 

A dar-te água p’ró regar. 

(Vilar Seco) II-53 

    Nesta rua há negrilhos 

Nesta rua hai negrilhos, 

Onde hai negrilhos hai sombra: 

Bem puderas tu, menina 

Sair comigo à ronda. 

(Zaive, c. de Bragança) 

    Sou da serra, sou serrenho, 

Sou da serra, sou serrenho, 

Vendo carne às arrobas, 

Não sou como vocês, 

Que só comem alfarrobas. 

JLV/EP-III: 623 

    Castanha e bolota 

Castanha e bolota 

É fruta do ar. 

Já te tenho dito: 

Não me quer’ casar. 

Não me quer’ casar, 

Já to tenho dito; 

Quando eu morrer 

Quer’ levar palmito. 

(Tolosa c. de Nisa) II—148 

  



    Atirei c´uma laranja 

Atirei c’uma laranja 

À janela do meu bem: 

Ai, Jesus, que fui fazer? 

Amar sem saber a quem! 

Atirei co’a laranja ao ar 

Atirei e não quis subir; 

Quem tem amores com Ana 

Vai ao céu e torna a vir. 

(Beira) 

    A laranja é redondinha, 

A laranja é redondinha, 

Cabe dentro de um limão. 

Também tu, minha menina, 

Cabes no meu coração. 

(Baião; Marco de Canaveses.) I-350 

A laranja, quando nasce, 

Logo nasce redondinha; 

Também tu, minha menina, 

Nasceste para ser minha. 

(Baião; Cabaços, c. de Moimenta da 

Beira; Marco de Canaveses; Mosteiro, 

c. de Baião; Rebordainhos, c. de 

Bragança.) 

A laranja de madura 

caiu no tanque da neve; 

Menina, se quer amores 

Aqui está um que lhe serve. 

(Mogadouro) 

    Da palmeira nasce a palma 

Da palmeira nasce a palma 

Da palma nasce o botão; 

Da mulher a formosura, 

Do homem a ingratidão. 

Da palmeira nasce a palma, 

Da palma nasce o palmito; 

Tu és amor da minh’alma: 

Já o disse e tenho dito. 

(Alandroal) 

JLC/CP- I:127 

    Atirei c´uma azeitona 

Atirei c’uma azeitona 

à janela do morgado: 

Acertei na morgadia, 

Ai de mim, que estou culpado! 

(Entre Douro e Minho.) 

Atirei c’uma azeitona 

à menina da janela: 

A azeitona caiu dentio; 

A menina, quem ma dera! 

(Beira.) 

Atirei c’uma azeitona 

À menina da varanda: 

A azeitona caiu dentro, 

A menina, já cá anda! 

(Entre Douro e Minho.) 

Atirei co’o limão verde, 

À tua porta foi rodando: 

Ele te foi avisar 

De que eu te estava esperando. 

(Alentejo.) 

    Atirei co´o limão verde, 

Atirei co’o limão verde, 

À tua porta parou: 

Quando o limão te quer bem, 

Que fará quem o deitou! 

(Alentejo.) 

Atirei co’o limão verde, 

A tua porta parou; 

Quando o limão tem amores, 

Que fará quem nel’ pegou 

(Entre Douro e Minho.) 

Botei o limão a andar 

A tua porta passou, 

Diga o mundo o que disser, 

Quero-te bem, acabou. 

(Bagal, c. de Bragança.) 



Deitei o limão correndo, 

Da praça ao peloirinho; 

Quanto mais o limão corre 

Mais te quero, amorzinho. 

(Mondim da Beira, c. de Tarouca, 

I877•) 

I-381 

    A nogueira é de segredo, 

A nogueira é de segredo, 

Tem no segredo na noz; 

Vós chamais-me doido, doido, 

Eu endoideço por vós. 

(Granja Nova, c. de Tarouca.) 

    A flor da amendoeira 

A flor da amendoeira 

É a primeira do ano; 

Também tu, minha menina, 

És a primeira que eu amo. 

(Olhão.) 

   Pegue lá este raminho 

Pegue lá este raminho 

De alecrim por aparar; 

Se não for ao seu agrado, 

Tornará-mo a mandar. 

Pegue lá este raminho, 

Pegue nele por o pé; 

Eu bem sei que estou falando 

C’um amor que doutro é. 

Pegue lá este raminho, 

Pegue nele pelo meio; 

Eu bem sei que estou falando 

C’um amor d’outro asseio. 

Pegue lá este raminho 

Pegue nele por a ponta; 

Eu bem sei que estou falando 

C’um amor que não faz conta. 

Pegue lá este raminho 

De folhas de castinheiro 

Atado com linhas pretas, 

O retrós custa dinheiro. 

Pegue lá este raminho 

Que no meio leva goivos; 

Este ano conversaremos, 

P’rò ano seremos noivos. 

Pegue lá este raminho 

De rainhas e morangos; 

Este ano conversaremos 

P’rò ano ‘staremos ambos. 

(Jolda, c. de Arcos de Valdevez.) I-154 

    Alto pinheiro ramudo 

Alto pinheiro ramudo, 

Na ponta pinhas de prata; 

Ter amores não me custa, 

Deixá-los é que me mata. 

(Algarve) II-37 

Lá cima naquela serra 

Está um pinheiro a arder; 

Quem não souber namorar 

Faça como vir fazer. 

(Baião) II-135 

Adeus, pedrinhas do rio, 

Aonde eu ‘stive a lavar, 

Adeus, sombra dos pinheiros, 

Onde eu ‘stive a namorar. 

(Mangualde) II-3 

    Pêra verde 

Deste-me uma pêra verde, 

Para eu amadurar. 

Pêra verde, ó da verde pêra, 

Pêra verde não m’há-de enganar. 

Pêra verde não m’há-d’enganar, 

Pêra verde não me engana, não. 

Deste-me uma pêra verde, 

Ai, amor do meu coração. 

   Oliveiras, olivais, 

São mais as penas que tenho 

(Valem mais as minhas 



penas/Bragança) 

Que a azeitona que vós dais. 

(Sortelha, c. do Sabugal.)I-29 

Oliveiras, oliveiras, 

Oliveiras, olivais, 

As galinhas vão-se ao trigo, 

A culpa é dos pardais. 

(Sortelha, c. do Sabugal) I-33 

Oliveiras, oliveiras, 

Oliveiras, olivais, 

Valem mais as minhas penas 

Que a azeitona que vós dais. 

(Bragança) I-29 

Oliveiras, oliveiras, 

Oliveiras, olivais, 

Trago o coração mais negro 

Que a azeitona que vós dais. 

(Jarnelo,c. da Guarda;Torre de 

Moncorvo) II-57 

Chova água, cresça o rio, 

Arrasem-se os olivais, 

Venha o vento e me leve 

Lá para onde vós estais. 

(Sabugal) II-24 

      Oliveira pequenina 

Que azeitona pode dar? 

Dará uma ênté duas, 

Qu’é p’rò dono arretalhar. 

(Alcácer do Sal.) I-29 

Oliveirinha pequenina 

Que azeitona pode dar? 

Uma cesta até duas 

Já será muito carregar. 

(Tolosa, c. de Nisa.) I-29 

A oliveira quando nasce 

Sempre trá-la flor alvinha; 

Onde estás que eu te não vejo, 

Ó minha feiticeirinha? 

(Melgaço) II-13 

    

   A oliveira se queixa, 

Eu acho que tem razão, 

Que lhe colhem a azeitona, 

Deitam os ramos ao chão. 

(Mangualde) I-27 

A oliveira se queixa, 

Se se queixa tem razão, 

Apanharam-lhe a azeitona, 

Deitaram-lh’a rama ao chão. 

(Resende) I-27 

A oliveira se queixa, 

Se se queixa tem razão, 

Quando lhe colhem a baga, 

Deitam-lhe a lama ao chão. 

(Penafiel; Turquel, c. de Alcobaça) I-27 

    Os amores da azeitona 

Os amores da azeitona 

São como o milho miúdo: 

Em se acabando a azeitona, 

Lá vão amor’s, lá vai tudo! 

(Flor da Rosa, c. do Crato.) I-257 

Os amores da azeitona 

São como o verde tremoço: 

Em s’acabando a azeitona 

Ficam os burros em osso P. 

(Tolosa, c. dc Nisa). I-257 

     Que passarinho é aquele 

‘Stá em cima do moledro? 

Stá c’o bico pica, pica, 

E as asinhas tenho medo. 

Que passarinho é aquele 

‘Stá em cima do marmelo? 

‘Stá co’o bico pica, pica, 

E as asinhas quero, quero. 

Que passarinho é aquele 

‘Stá em cima do zambujo? 

‘Stá co’o bico pica, pica, 

E as asinhas fujo, fujo. 

(Algoz, c. dc Silves.) I-156 



    A azeitona já é preta 

A azeitona já é preta 

Já recebeu as três cores: 

Já foi branca (var.:verde) e 

vermelhinha, 

Agora é rei dos amores. 

(Amieira, c. de Portel; Tolosa, c. de 

Nisa.) I-26 

     Fui acima ao marmeleiro, 

Fui acima ao marmeleiro, 

Fui colher uma gamboa*; 

S’eu deixava o meu amor, 

Essa sim que estava boa! 

(Reguengos de Monsaraz) 

    Maçãzinha 

Deixa-te estar, maçãzinha, 

A sombra da macieira; 

Se te deixas abanar, 

Já não achas quem te queira. 

Já não achas quem te queira 

A sombra do alvoredo; 

Não te deixes abanar, 

Que até no amor há medo! 

(Seia.) I-128 

     As meninas 

As meninas todas, três Marias, 

Foram-se a colher as andrinas (ameixas 

brancas) 

As meninas todas, três Joanas, 

Foram-se a colher as maçanas 

(Nota: Só aqui se diz “maçana” no resto 

da região diz-se maçã.) 

Quando lá chigaram, acharam-nas 

colhidas, 

Quando lá chigaram, acharam-nas 

talhadas. 

(Parada de Infanções, c. de Bragança.) 

JLV/CP-I:284 

 

    Minha maçã vermelhinha, 

Navega, não vai ao fundo; 

Inda que eu queira, não posso 

Tapar as bocas ao mundo. 

Minha maçã vermelhinha, 

Picada do rouxinol, 

Se não fora picadinha, 

Era linda como o Sol. 

Minha maçã vermelhinha, 

Que ma deu um caiador; 

Há dois anos já que a tenho, 

Inda não perdeu a cor. 

Minha maçã vermelhinha, 

Que m’a deu um carpinteiro; 

Há tês anos que a tenho, 

Inda não perdeu o cheiro. 

(Ponte do Lima.)I-140 

Minha maçã vermelhinha, 

Quem foi que te avermelhou, 

Foi o Sol ou foi a Lua, 

Ou calor que te abrasou. 

(Norte) I-28 

     Rouxinol das penas de ouro, 

Deixa a baga do loureiro; 

Deixa dormir a menina 

Que está no sono primeiro. 

Rouxinol do bico negro, (preto) 

Deixa a baga do loureiro, 

Deixa dormir a menina, 

Que está no sono primeiro. 

(Beira Baixa.) I-47 

Rouxinol da pena verde, 

Deixa a baga do loureiro, 

Deixa dormir o menino 

Que está no sono primeiro. 

Rouxinol da pena verde, 

Não vás cantar ao loureiro, 

Que acordas a menina 

Que está no sono primeiro. 

(Mangualde) I-47 



    Sai-te daí, reixinol, 

Deixa a baga do loureiro, 

Deixa dormi’ la menina 

Que está no sono primeiro. 

(Vilar do Senhor, Vila Nova da Telha. 

c. da Maia.) I-47 

    Loureiro, verde loureiro, 

Loureiro, verde loureiro, 

Quem te dispôs no caminho? 

Todos que passam e te veem 

Todos tiram seu raminho. 

(Beira Alta.) I-28 

Loureiro, fostes ditoso 

Nasceste ao pé do caminho: 

Quantos passageiros passam 

Todos tiram seu raminho. 

(Vila Real) I-28 

     Lòreiro, berde lòreiro, 

A baga é o teu fruito, 

Foste meu amor primeiro, 

Deixar-te custou-me muito. 

Lòreiro, berde lòreiro, 

Lòreiro do pé da fonte, 

Por amor de ti, menina, 

Muito sapato se rompe. 

(São Tomé de Covelas, c. de Baião.) I- 

137 

    Loureiro 

Se o loureiro não tivesse 

No meio tanta felor, 

Ai, ai, ai, 

Da minha janela eu via 

Os olhos ao meu amor. 

Se o loureiro não tivesse 

No meio tanta ramada, 

Ai, ai, ai, 

Da minha janela eu via 

Os olhos a minha amada. 

Os olhos à minha amada, 

Os olhos ao meu amor, 

Ai, ai, ai, 

Se o loureiro não tivesse 

No meio tanta felor. 

(Ponte do Lima.) I-158 

     Verde Limão 

Dá-me a tua mão esquerda, 

Que a quero apertar; 

A direita não ta dou, 

Que já não ta posso dar… ‘ 

Ó limão, 

Ó verde limão, 

Solteirinha sou, 

Ai meu coração 

(solteirinha sim/ 

Casadinha não) 

Ó limão, 

Ó verde limão, 

Amor da minha alma, 

Dá-me a tua mão! 

(Arcos de Valdevez; Guarda.) I-127 

    Limoeiro da calçada 

Limoeiro da calçada 

Já não torna a dar limões, 

Que lhe cortaram as guias 

Para render corações. 

(Mosteiro, c. de Baião.) I-28 

Ó limoeiro da calçada, 

Hei de te dar um abano: 

Ou tu hás de dar limões, 

Ou laranjas todo o ano. 

(Marco de Canaveses.) I-28 

     Laranjeira carregada 

De laranjas, de limões! 

Já não há quem queira amar 

Estes nossos corações.Estes nossos 

corações, 

Dentro de um prato lavado. 

Muito bem parece a rosa 

Ao pé do seu namorado. 

(Vilar Seco, c. de Mogadouro) I-137 

   



  Eu ouvi cantar o cuco 

Na folha da laranjeira; 

Ó cuco, meu rico cuco, 

Mal haja quem mal te queira. 

(Mogadouro) I-30 

     Acolá no laranjal 

Há um lindo rouxinol, 

Que todos os dias canta 

Quando vem nascendo o sol. 

(Ponte de Lima) I-30 

    Eu subi ao alto freixo 

Eu subi ao alto freixo 

Corri-o de nó em nó; 

O agrado é para todos, 

O amor é para ti só. 

(Vila Verde de Ficalho, c. de Serpa) 

CPP/JLV, I-132 

     Mal o haja o eucalipto 

Que tão longe foi nascer! 

Tem um nome tão bonito, 

É tão triste a vida dele. 

(Tolosa, c. de Nisa.) I-28 

    Não quiseste... 

Ó amor, que assim te enleias 

à volta do acipreste, 

Eu queria-me enlear contigo, 

Mas tu, amor, não quiseste. 

Mas tu, amor, não quiseste 

Mas tu não quiseste, não… 

Eu queria-me enlear contigo, 

Amor do meu coração! 

(Porto.) I-142 

     Cidreira 

Árvore cidreira 

Qu’aqui’stá no alpendre, 

Quanto mais se rega 

Mais a silva a prende. 

(Beja) I-27 

Da janela da cidreira 

Me atiraram c’uma cidra; 

Se o cantar fizer perder, 

Toda a moça está perdida. 

(S.Tomé de Covelas, c. de Baião) I-196 

    Cereja 

Chamais-me pé de cereja, 

Pois a cereja tudo tem. 

É branca e é vermelha 

E verde no pé também 

     No outro lado do rio 

'Stão meninas a lavar; 

Nada, nada, meu barquinho, 

Quem me dera lá chegar. 

    No outro lado do rio 

Tem meu pai um castanheiro: 

Dá castanhas em Agosto, 

Uvas brancas em Janeiro. 

No outro lado do rio 

Tem meu pai uma latada, 

Que dá castanhas e nozes, 

Aguardente refinada… 

(Jolda, c. de Arcos de Valdevez.) 

JLV/CPP-I:142 

    Fui acima ao castanheiro 

Fui acima ao castanheiro, 

Fui colher uma castanha. 

Tu dizes que me namoras: 

Oh! que mentira tamanha! 

(Aldeia do Mato, c. da Covilhã), 

JLV/CPP- I:133 

A sombra do castinheiro 

É muito fresca no V’rão: 

Se me mandasses p’ra ela, 

Eu não dezia que não. 

(Cinfães) 

JLV/CPP- I-27 



     Carvalho 

A carvalha abençoada 

Dá quatro castas de fruto: 

Bugalhos e bugalhinhos, 

Landes e maçãs do cuco. 

(Amarante.) 

JLV/CPP- I:26 

Grande árvore é o carvalhinho 

De quatro castas de fruto: 

Bugalhos e bugalhinhas, 

Landes e maçãs de cuco. 

(Penafiel) 

Abençoado carvalho, 

Que dá quatro castas de fruto: 

Bugalhos e bugalhetas, 

Landras e maçãs de cuco. 

(Baixo Minho) 

Carvalho, por ser carvalho, 

Também dá fruta no tempo, 

Também dá o seu bugalhinho 

Co’ sua mosquinha dentro. 

(Baião.) 

JLV/CPP-I:27 

  

    Bananeira 

Quem quiser comer bananas, 

Vá ao pé da bananeira; 

Vá comendo, vá gostando, 

Vá metendo na algibeira. 

(Mexilhoeira Grande, c. de Portimão.) I-

29 

     Chamais à moreira triste 

Assim vós vos enganais; 

A moreira cria seda 

Com que vós vos asseais. 

(Baião) I-27 

Chamais a moreira triste; 

Por que razão lo chamais? 

A moreira cria a sede (seda) 

Com que vós vos asseais. 

(S. Pedro das Cebolas) I-27 

    É um regalo ir ao campo 

É um regalo ir ao campo 

Na Primavera das flores, 

À sombra do arvoredo 

Ouvir cantar os pastores. 

(Monsanto da Beira) 

JLV/CP-I:21 

    Amieiro 

O amieiro do rio 

Dá-lhe o vento belangueia; 

Sou leal a todo o mundo, 

Todo o mundo me falseia. 

O amieiro do rio 

Deixa passar os peixinhos: 

Quem namora às escondidas 

Quer abraços e beijinhos. 

O amieiro do rio 

Perguntou ao do ribeiro 

Qual amor era mais firme, 

Se o segundo se o primeiro. 

O amieiro do rio 

Também tem a sua dor, 

Eu também tenho a minha, 

Seja ela por quem for. 

O amieiro do rio 

Também tem sua criada: 

Eu também tenho a minha 

De aguardente refinada. 

(Marco de Canaveses.) JLV, I:142 

 


