
 1 

 
  



 2 

  



 3 

MÚSICA ESCUTISTA 
 

AH BUM BUÉ ................................................ 7 
ANI KUNI ..................................................... 7 

APRENDIZ DE VIAJANTE ........................... 7 

BARACUMBARA ........................................... 7 
CAMINHO DE SERVIÇO .............................. 7 

CANÇÃO DA PROMESSA ............................ 8 
CANÇÃO DO ADEUS ................................... 8 

CANÇÃO DO SILÊNCIO .............................. 8 

DESPERTOU DE UM SONHO ..................... 8 
DRAVE .......................................................... 8 

É UM MAR .................................................... 9 

ENSEMBLE ON EST MIEUX ........................ 9 
ERGUE-TE AO SOL .................................... 10 

ESCUTEIRO DIFERENTE .......................... 10 
EU POR TI .................................................. 10 
FOI UM DIA EM BROWNSEA ................... 11 

FLOR DA FRAGRÂNCIA ............................ 11 
GRITA COMIGO ......................................... 11 
HINO AO FOGO ......................................... 12 
HINO DA ALEGRIA .................................... 12 

HINO DE SÃO FRANCISCO ...................... 12 
HINO DOS EXPLORADORES .................... 12 

HINO DOS PIONEIROS ............................ 12 
HOMEM NOVO SERÁS .............................. 13 

ILHAS .......................................................... 13 

IMPELE A TUA PROPRIA CANOA ............ 13 
IREI FICAR ................................................. 13 

JUNTOS VAMOS MAIS LONGE ................ 14 

MÁXIMAS DO LOBITO .............................. 14 
O NOSSO AZUL ......................................... 14 
O SONHO É ................................................ 14 

ORAÇÃO DE SÃO PEDRO ......................... 15 
ORAÇÃO DO ESCUTA ............................... 15 

PEDACINHO DE DEUS .............................. 15 
RADIOSA FLORAÇÃO ............................... 16 

RUMOS DO HOMEM NOVO ..................... 16 

SE EU PUDESSE ........................................ 16 
SE GANHARES ASAS PARA VOAR .......... 16 

SER CAMINHEIRO É ASSIM .................... 17 

SEREMOS O QUE QUISERMOS ............... 17 
SOBEM CHAMAS ....................................... 17 

SOU LOBITO ............................................. 17 

SOMOS UM ................................................ 18 
TEMPO NOVO, HOMENS NOVOS ........... 18 

UM AMIGO É UM BEM ............................. 18 
UM SORRISO NUM OLHAR ...................... 19 

VAI .............................................................. 19 

VAI POR TI ................................................ 19 

 

MÚSICA LITÚRGICA 

 

ABRIU-SE A MANHÃ ................................. 21 
ALELUIA ..................................................... 21 
AMAR COMO JESUS AMOU ..................... 21 

AO TEU ALTAR .......................................... 21 
CAMINHO NESTE OCEANO ..................... 21 
CANTA AMIGO CANTA ............................. 22 
DEUS É AMOR ........................................... 22 
DAR MAIS .................................................. 22 

É O MEU CORPO ....................................... 22 

EIS-ME AQUI MARIA ................................ 23 
ENTREGA ................................................... 23 

ESTOU ALEGRE ......................................... 23 

ESTRELA POLAR ....................................... 23 
EU ESTOU À TUA PORTA ........................ 24 
EXODUS ..................................................... 24 

FICA ENTRE NÓS ...................................... 24 
FOGO DE DEUS ........................................ 24 
GRÃO DE TRIGO ....................................... 25 

HÁ PRESSA NOAR .................................... 25 

LANÇA-TE (NÃO FIQUES NA PRAIA) ..... 25 



 4 

MINHA VIDA TEM SENTIDO ................... 26 

NÃO ADORES ............................................ 26 
NÃO QUERO SER ...................................... 26 

NINGUEM TE AMA COMO EU .................. 26 

O SENHOR É A MINHA FORÇA ............... 26 
O SENHOR É MEU PASTOR ..................... 26 

OCEANOS ................................................... 27 

ONDE DEUS TE LEVAR ............................. 27 
PAI NOSSO GALEGO ................................ 27 

PASSO A PASSO, GRÃO A GRÃO ............ 27 
PEGADAS NA AREIA ................................. 28 

PERDOA, SENHOR .................................... 28 

PÕE TUA MÃO ........................................... 28 
QUERO LOUVAR-TE .................................. 28 

RENASCE EM MIM .................................... 28 
SANTO, SANTO É O SENHOR ................. 29 
SENHOR TU ME PRESCUTAS .................. 29 

SOMOS O TEU POVO PECADOR ............. 29 
TOMO ESTE PÃO E ESTE VINHO ............ 29 
UM RAIO DE SOL ...................................... 30 

UMA ESPIGA .............................................. 30 
VASOS DE BARRO .................................... 30 
VIA DE AMOR ............................................ 31 

 

MÚSICA LIGEIRA 

 

A DEUS EU PEÇO (A DIOS LE PIDO) ..... 33 

A GENTE VAI CONTINUAR ...................... 33 

A SAIA DA CAROLINA .............................. 34 
ALEGRIA ..................................................... 34 
ANDA COMIGO VER OS AVIÕES ............. 34 

ANEL DE RUBI ........................................... 35 
AQUI AO LUAR .......................................... 35 
AQUI NO MAR ........................................... 35 

CANÇÃO DA BEIRA BAIXA ....................... 36 

CANTIGA DA BURRA ................................ 36 

CHICLETE .................................................. 36 

CHUVA DISSOLVENTE ............................. 37 
DE MÚSICA LIGEIRA ................................ 37 

DUNAS ....................................................... 37 

EU GOSTO É DO VERÃO ......................... 37 
FICO ASSIM SEM VOCÊ ........................... 38 

FILHO DE HOMEM .................................... 38 

HAKUNA MATATA ..................................... 38 
HOMEM DO LEME ..................................... 39 

J’T’EMMÈNE AU VENT .............................. 39 
LAMBADA ................................................... 39 

MUDA DE VIDA ......................................... 40 

NA RI NA ................................................... 40 
NÃO SOU O ÚNICO .................................. 40 

NAS MANHÃS DE SÃO JOÃO .................. 41 
NÓS SERMOS AS BARBELETAS .............. 41 
O ANZOL .................................................... 41 

ONDE IREI TER ........................................ 41 
PIONEIROS ................................................ 42 
POR QUEM NÃO ESQUECI ...................... 42 

PORTO SENTIDO ...................................... 42 
POSTAL DOS CORREIOS ......................... 43 
PROCISSÃO ............................................... 43 
QUERO SER MAIS QUE PERFEITO ......... 43 

SENTIR O SOL .......................................... 44 
SINGUINGAI .............................................. 44 
SOMENTE O NECESSÁRIO ...................... 44 

SORRISO RESPLANDECENTE ................. 45 

SOU TEU AMIGO SIM .............................. 45 
UM MUNDO IDEAL ................................... 45 

UMA NOITE NA TENDA ........................... 46 

UNTIL THE NEXT TIME ........................... 46 
VAI SEM MEDO ......................................... 47 

VAIS LUTAR ............................................... 47 

 



 5 

 

Olá caro irmão Escuteiro, 

 

Finalmente chegou o cancioneiro do AESA com imensas músicas (escutistas, litúrgicas e 
ligeiras) grafismo simples e usabilidade fácil para usares em todas as ocasiões. 

 

Tal como nos diz a 8ª Lei, um escuta é por definição uma pessoa entusiasta, alegre e 
sempre com boa disposição de espírito. No Escutismo vivemos intensamente as histórias 
dos nossos maiores heróis, elaboramos as mais diversas representações e peças de Fogo 
de conselho, animamos vários tempos de oração e reflexão, dançamos como os índios, 
gritamos até nos faltar a voz, cantamos à fogueira, ... 

Enfim são tantos e tantos, os momentos que fazem deste cancioneiro uma ferramenta 
indispensável na vida escutista de qualquer pessoa. 

 

A música é uma verdadeira vitamina para todos nós. A música congrega, cria sintonia e 
comunhão entre quem canta, quem toca e quem ouve. A beleza da música faz-nos 
experimentar a harmonia e a beleza transcendente da presença de Deus. A música na 
liturgia eleva a alma para o louvor do Senhor. A música é: motivadora, união, harmonia, 
transcendência, louvor, ... a música é festa! 

 

Espero, assim, que este livro contribua para a tua vivência no Escutismo do AESA. Por 
isso não dispenses este companheiro da tua mochila e leva-o sempre contigo para todos 
os teus momentos de oração, reunião, festa e de celebração.  

 

Canhota amiga, 
Águia Capaz 

 

Este livro pertence a:  
 
 
 
(o teu nome) 
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AH BUM BUÉ 
Ah bum bué (bis) 
Ah bum bué (bis) 
Ah bum bué (bis) 
Ah bum bué (bis) 
 
Faz a paz, escolhe o amor 
P'ro mundo ser melhor (bis) 
Aui-i-i p'ro mundo ser melhor (bis) 
 
Abraça os homens, são teus irmãos 
E dá-lhes o coração (bis) 
Aui-i-i p'ro mundo ser melhor (bis) 
 

ANI KUNI 
À noite, quando a lua nasce como prata 
A selva se ilumina, bem como a 
pradaria 
Velhos lobos da tribo cantarão ao 
espírito... 
Ao espírito do fogo... 
 
Ani kuni chaouani, Ani kuni 
chaouani 
Awawa bikana caïna, Awawa 
bikana caïna 
Éiaouni bissinni, Éiaouni bissinni 
(Ani kuni, ani kuni...) 
 
 
APRENDIZ DE VIAJANTE 
Tive um sonho e quando acordei  
Viajei no tempo e desejei  
entregar-Te a vida,  
Estender a taça toda a transbordar, 
cantei!  
 
Ir mais além, subindo as estrelas 
do céu  
Descendo ao fundo da Terra só 
Contigo eu vou,  
Embalado nos Teus passos vou,  
Abandonado em teus abraços sou,  
Aprendiz de viajante e até me 
perco em Ti.  
 
Deixei-Te à porta mas quando voltei  
Vi que esperavas e desejei  
entregar-Te a vida,  
Estender a taça toda a transbordar, 

cantei!   
 
Tentei atalhos em que me afastei,  
Mas tu chamaste e eu desejei  
entregar-Te a vida,  
Estender a taça toda a transbordar, 
cantei!  
 
E se algum dia me afastar de ti,  
E se algum dia me esquecer de nós,  
Vem procurar-me onde eu estiver,  
Não penses que eu sei ser sem ti,  
Sou apenas um aprendiz de viajante.  
Sou apenas um aprendiz,  
Sou apenas um aprendiz,  
Sou apenas um aprendiz de viajante. 
 
 
BARACUMBARA 
Baracumbara, cumbara ra, 
baracumbara ra ra ra, 
Baracumbara, cumbara ra, 
Baracumbara ra ra ra ra. 
 
Berecumbere ...  
 
Biricumbiri... 
 
Borocumboro... 
 
Burucumburu... 
 
 
CAMINHO DE SERVIÇO 
No caminho da viagem 
Chegou a hora de decidir 
Qual o rumo dos teus sonhos 
Que caminhos vais seguir 
  
Na mochila o abrigo 
Em S. Paulo, inspiração 
Com vontade de vencer e a 
alegria de viver 
Vais tomar a decisão 
 
De lobito a pioneiro 
Nada nos faz desistir 
Agora sou caminheiro 
Sempre prontos a servir (bis) 
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Peregrino de verdade 
P'ró Homem-Novo alcançar 
Tens na vara bifurcada 
BP para te apoiar 
 
E na hora da partida 
A honrar o compromisso 
Continua a caminhada, vai 
nessa encruzilhada 
Espírito é de serviço 
 
 
Todos juntos vamos crescer 
E as dificuldades superar 
A união vai-se manter 
Vamos todos celebrar 
 
CANÇÃO DA PROMESSA 
Minha promessa atende, meu Deus, 
Deus meu 
E sobre mim estende o manto Teu 
 
Eu te amo e quero amar cada vez 
mais 
Não deixes de escutar, Senhor, 
meus ais 
 
Juro seguir Teus passos como Cristão 
E depôr em Teus braços meu coração 
 
Defende-me do mal, Jesus meu rei 
E em prol da nação batalharei 
 
Minh’alma toda cega de fé e de amor 
Hoje e sempre se entrega a Vós Senhor 
 
CANÇÃO DO ADEUS 
Chegou a hora do adeus, irmãos, 
vamos partir 
no abraço dado em Deus, irmãos, 
vamo-nos despedir 
 
Partimos, com a esperança, 
irmãos, de um dia aqui voltar 
com fé e confiança, irmãos, 
partimos a cantar 
 
A Deus, que fez bela a amizade nós 

vamos pedir 
nos guarde em unidade e que nos torne 
a reunir 
 
CANÇÃO DO SILÊNCIO 
O dia chegou ao fim, 
Silêncio, a noite desceu, 
Boa noite, 
Paz em Deus. 
 
DESPERTOU DE UM SONHO 
Despertou de um sonho… um homem 
viu… 
E fez nascer em cada olhar a semente 
da nova alegria. 
Dando a mão a quem precisa, sempre 
certos da divisa 
caminhando monte acima renovando a 
vida 
 
Olhar o mundo como ele o vê 
queremos ser a imagem de B.P. 
O topo está mais perto, dentro de 
nós 
vamos levar ao mundo a sua voz 
a sua voz, a razão de viver, o seu 
viver para construir 
deixando o mundo sempre um 
pouco melhor 
sempre alerta para servir 
 
E, quando ele olhou em seu redor 
não reparou que a noite, agora, não 
era tão noite 
E, ao romper de um novo dia 
vendo a gente que o seguia 
fez-se raiz de uma árvore, renovando a 
vida 
 
DRAVE 
Venho do alto dos montes 
de onde correm os rios 
que te enchem o olhar 
 
Trago na mão dois destinos 
uma cruz e um amigo 
um pedaço de luar 
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E estes dias serão mil anos 
nas contas da tua vida 
E esta noite será eterna 
uma chama que liberta o dia 
 
Partilhar o sol de todos os dias 
Descobrir um sentido pr’aqui estar 
[E ao olhar o vale profundo 
o Mundo gira invertido 
a vida toda num segundo 
e o Céu … agora é lá no fundo.] 
 
É UM MAR 
Em mil rasgos de Eternidade, 
que abrem rios e outras fontes, 
a invisível mão de um pintor 
traça o arco-íris deste céu, 
faz brilhar na terra as suas cores. 
E a sua tela, de um fundo azul, 
é o céu unido ao mar. 
 
A magia de uma música 
ressoando como o vento, 
é invisível o seu autor… 
Cantam vozes de uma poesia, 
vão brincando ao som de uma canção. 
É uma nova harmonia 
que vais ser a nossa voz 
 
É um mar de homens que olhando 
o além 
semeiam luz na História. 
É um mar de homens que, lado a 
lado, 
vão até ao sol de um novo dia 
 
 
Um projecto de esperança, 
desde sempre, ao infinito, 
e que em nós quer desabrochar, 
deixa o rasto vivo de uma Luz 
que se acende atrás dos nossos passos, 
dando as mãos ao redor da Terra 
 
ENSEMBLE ON EST MIEUX 
J’m’en souviens, j’avais 6 ans, 
J’comprenais pas c’que voulaient mes 
parents 
Quand ils m’ont dit «Mon enfant, 

Va chez les scouts, c’est important!» 
Moi j’flippais grave au début 
J’sortais d’chez moi, d’mes habitudes 
Mais la ribambelle m’ouvre la porte 
Et au final le rire m’emporte 
  
Ensemble on est mieux 
On a du mal à s’dire adieu 
Les scouts nous portent, nous 
transportent 
Nous font danser comme le feu 
(bis) 
 
Puis j’me rappelle de mes 8 ans 
Chez les Louv’teaux tout était différent 
Je découvrais la vie au grand air 
Les jeux dans l’bois, la vie sans 
manières 
On court partout, on fait les fous 
On rit, on chante, comme des loups 
Avec la meute j’deviens plus grand 
La force du loup, c’est le clan 
 
Arrivé chez les Éclaireurs 
Plus personne ne me faisait peur 
Quand j’suis en bande avec mes potes 
J’me sens plus fort même pour la tot’ 
On vit ensemble et en patrouille 
On devient les rois d’la débrouille 
On construit même nos pilotis 
À bout de bras et d’énergie 
 
Puis viennent les pi’s et leurs envies 
D’aventure et de fantaisie 
Pour ça on rêve tout’ l’année 
On veut qu’une chose c’est tout 
changer 
Durant le camp, on s’ouvre à tout 
Une autre culture, un autr’ chez nous 
On vient, on aide, si on peut, 
On échange même avec des vieux 
 
Enfin, tu es animateur 
Du temps, du talent et du cœur 
Et tu t’engages bénévolement 
À transmettre tout ce que t’as dans 
l’sang 
Parfois c’est vrai, c’est la galère 
Mais c’est pas grave, en staff tu gères 
Baden-Powell est fier de toi 
Chante avec moi et lève 3 doigts 
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ERGUE-TE AO SOL 
Quando acordares, olha por mim 
E em silêncio, beija-me assim 
Conta-me como é acreditar 
Mostra-me o mundo p'ra além do olhar 
Vozes no mar, que se escondem 
E com vergonha de te ver, talvez 
Passo a vida sem acreditar 
Na corda bamba a vacilar 
 
Ergue-te ao sol 
Vive cada dia como um só 
Solta a tua voz 
Vem comigo acreditar (bis) 
E ao acodar, vejo-te a olhar 
P'ro fim do céu, lá junto ao mar 
Contigo ri-me e encontrei 
Palavras certas p'ra ser alguém 
E assim vivi, acreditei 
Nadei no sol, e no mar voei 
Bastou ter fé e acreditar 
E passo a passo, viver, amar! 
 
ESCUTEIRO DIFERENTE 
Vem! Vem! Vem! Dá o passo em frente 
Dá o teu melhor e sê um escuteiro 
diferente! 
 
Tudo começou com a melhor das 
vontades 
Saber ver, ouvir, falar sempre a 
verdade. Qual é? (Qual é?) 
A tua vontade de seguir nesta caçada? 
 
Depois vem a lei, vem o ser generoso 
Descobres que vida é já mais do que 
um jogo. Qual é? (Qual é?) 
A tua vontade de embarcar nesta 
grande aventura? 
 
Hey! Hey! Hey! Este é o jogo da 
vida 
O teu querer é a tua medida 
Um modo de ser, forma de viver 
Porque a promessa não é só 
prometer 
Vem! Vem! Vem! Dá o passo em 
frente 
Dá o teu melhor e sê um escuteiro 
diferente! 
 

Crescem os valores, multiplicas os 
gestos 
Constróis de um lado, inquietas o resto. 
Qual é? (Qual é?) 
O rumo que segues ao abrir um novo 
caminho? 
 
Nasce o Homem Novo com Deus no 
olhar 
Servir os outros é o seu caminhar. Qual 
é? (Qual é?) 
A tua vontade de levar esta Divisa mais 
além? 
 
EU POR TI 
Eu por ti, acertaria o meu passo ao teu 
caminhar; 
Eu por ti, o teu problema arcaria sobre 
mim. 
E abraçaria o horizonte 
Que trazes dentro do teu olhar. 
 
Eu por ti, buscar-te-ia no mar da tua 
solidão; 
Eu por ti, te encontraria no grito dos 
teus porquês 
Não pensando as minhas decisões 
e meus critérios se falas tu. 
 
Eu por ti, palpitaria pelos teus desejos 
Eu por ti, daria voz às tuas mil razões 
 
Eu por ti, eu por ti, 
perder-me-ia no teu pranto, 
cantaria o teu próprio canto. 
Que esta força em mim 
deixaria a ti primeiro 
colher a flor do meu jardim 
 
Eu por ti, faria ecoar no meu peito a 
voz da tua dor 
Eu por ti, suportaria a tua fragilidade 
E ancorar-te-ia à minha mão, 
se fosses arrastado na maré. 
 
Eu por ti, faria minha a angústia que 
vive em ti 
Eu por ti, entregaria os meus trunfos à 
tua mão. 
Por ti sentiria a saudade 
pelo fragor da terra que deixaste. 
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Eu por ti, palpitaria pelos teus desejos 
Eu por ti, daria voz às tuas mil razões 
 
Eu por ti, eu por ti, 
seria o eco do teu canto, 
na apatia e na alegria 
Que esta força em mim 
deixaria a ti primeiro 
colher a flor do meu jardim. 
 
i – o – i - e – i - o (x3) 
 
FOI UM DIA EM 
BROWNSEA 
Foi um dia em Brownsea que 
tudo aconteceu 
Criado por um homem de fé,  
o escutismo apareceu. 
Baden-Powell seu nome o  
nosso querido B.P. 
Juntou os jovens que  
andavam no mundo  
Sem saberem porquê 
 
Amarelo, verde, vermelho ou azul 
Não importa o lenço que se usar  
Para fazer deste mundo  
Um lugar bom para amar 
Por isso, irmão escuteiro 
Lobito, Chefe ou Caminheiro 
Dá aqueles que te rodeiam  
Alegria e amor. 
 
Por vezes não é nada fácil 
Os outros ajudar 
Mas é nos momentos difíceis 
que não deves desanimar 
E com fé e coragem 
Conseguirás chegar ao fim 
E a tua B.A. desse dia 
Cumprirás assim. 
 
Orgulha-te da farda que usas 
Como ela,não há igual 
Ela é o melhor testemunho 
Do teu altivo ideal 
Lembra a tua promessa 
na renunciaste ao mal 
E prometeste ficar sempre alerta 

Alerta por Portugal! 
 
FLOR DA FRAGRÂNCIA 
Somos a flor da fragrância 
Que se difunde à distância 
Pulsa-nos dentro do peito 
Um coração que anda afeito 
Aos heróicos sacrifícios 
De vencer paixões e vícios 
E à mais renhida peleja 
Pela Pátria e pela Igreja 
 
Nos combates da virtude 
Conquistamos a saúde 
E ganhamos cada dia 
O doce pão da alegria  
Queremos a alma no olhar 
Limpidamente a brilhar 
Encantadora a sorrir 
Bela aurora do porvir 
 
Bando de aves que esvoaça  
A nossa falange passa 
Pelos campos, pelos montes 
Para largos horizontes 
Com a cruz da flor de lis 
Luminosa directriz 
De renúncia, de pureza 
De Graça, de fortaleza 
 
GRITA COMIGO 
Grita comigo que é possível 
Avançar contra a corrente 
Grita comigo que é possível 
Se te tiram as palavras 
Será tua vida a que grita 
fortemente 
 
Amigo, te canto a ti 
O primeiro inconformista 
Que, rompendo com a moda, criaste a 
anti-moda 
Ao mesmo tempo choro por ti 
Porque a sociedade te cativou 
E calou teu grito de protesto e de luta 
E a tua moda apareceu 
Nas galerias e desfiles 
Valoriza-se o teu vestir 
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E se vende a grande preço 
 
Amigo, que fazer 
Se o consumo e o conforto 
Têm mais publicidade que a liberdade?! 
Manipulam e confundem 
A tua criatividade 
E te envolvem na respeitável sociedade 
Assassinando o amor 
Em aventuras passageiras 
Procurando a evasão 
Entre a vida que se escapa 
 
HINO AO FOGO 
Ao redor da fogueira 
Vimos ouvir os conselhos 
Que nos dão os nossos chefes 
Nossos irmãos mais velhos. 
 
Oh Luz beleza, clara certeza, 
Rumo do nosso mar, 
Bendita seja a luz benfazeja 
A tua chama no ar. 
 
HINO DA ALEGRIA 
Escuta irmão, a canção da alegria 
O canto alegre de quem espera um 
novo dia 
 
Quem canta, sonha cantando 
Vive sonhando um novo sol 
Em que os homens voltarão a ser 
irmãos 
 
Sei que um caminho só existe em tua 
tristeza 
Segue sorrindo na esperança, na 
certeza 
 
Se não encontras alegria nessa terra 
Busca a esperança na distância das 
estrelas 
 
HINO DE SÃO FRANCISCO 
São Francisco de Assis 
Ensina cada lobito : 
Como há-de ser feliz 
Como há-de ser feliz 

 
Praticou a boa acção, 
Sempre fiel, cada dia; 
tinha um bom coração, 
Sempre cheio de alegria. 
 
Foi puro e obediente, 
Deu exemplo de bondade; 
Viveu sempre contente, 
Espalhou a felicidade. 
 
HINO DOS EXPLORADORES 
Somos escuteiros, (bis) 
Gostamos do campo, (bis) 
de fazer raids, (bis) 
e acampar (bis) 
 
Somos exploradores, (bis) 
Queremos crescer, (bis) 
De verde ao peito, (bis) 
Para vencer (bis) 
 
Vivemos aventuras dos nossos heróis, 
E seguimos as pistas deixadas por BP 
 
Segunda, segunda, somos a 
segunda secção (bis) 
 
Logo amanhece, (bis) 
Mochilas às costas, (bis) 
Novos desafios, (bis) 
Iremos viver (bis) 
Mais tarde escurece, (bis) 
 
Vamos acampar, (bis) 
Montar a tenda, (bis) 
E descansar (bis) 
 
E à noitinha todos nos reunimos, 
E à fogueira, para rir e cantar 
 
HINO DOS PIONEIROS 
Sonhei, pensei, peguei, 
Na mochila e caminhei 
Descobri outro amigo por aqui 
  
Somos pioneiros 
Nossa cor é o azul 
Na minha e na tua equipa 
É fixe olhar o sol 
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Criança não sou, adulto tão pouco 
Sou escuteiro e podes confiar em mim 
Sempre alerta 
Quando quiseres estou aqui 
  
Construí, transformei, voltar a agir, 
Mesmo que o tempo não te deixe 
E sorri 
Verás que a aventura sai melhor! 
  
Já cantei, já aprendi 
Já vivi, outro rumo, novo mar, 
Fui feliz, 
Vou para casa vou sonhar. 
 
HOMEM NOVO SERÁS 
Um Homem Novo vai nascer  
Neste dia onde tudo vai mudar  
Tens um mundo p'ra transformar  
E B.P. para te orientar  
 
Nas costas tens a mochila  
Cheia de segredos p'ra desvendar  
Na partilha vais viver   
Novas histórias terás para contar  
 
Vive, partilha e avança   
Sem medo do amanhã  
Segue Cristo e B.P.   
E um Homem Novo serás(bis)  
 
Nas tuas mãos tens o mundo  
Tens muito para ensinar  
Há um novo rumo a seguir   
Novos sonhos para alcançar 
 
ILHAS 
Se te sentes só no mundo 
E pensas que não tens um amigo 
Se te sentes uma ilha toda rodeada de 
mar 
Vem junta-te a nós 
Somos ilhas como tu 
Só que o mar que nos rodeia 
É feito de escutas sempre a cantar 
 
Somos ilhas, mas estamos juntos 
Sempre juntos no ideal de BP 
Não há mar que nos separe 
Não há guerra que nos pare 
É este mar de jovens cantando 

Que nos dá força p'ra prosseguir 
 
Há continentes inteiros 
Que estão separados 
São as guerras só quem não quer 
É que não vê 
Somos ilhas mas estamos juntos 
E do mundo queremos fazer 
Uma ilha gigante e unida 
Pelo ideal de BP 
 
Somos islas, pero estamos juntos 
Siempre juntos nel ideal de BP 
No hay mar que nos separe 
No hay guerra que nos pare 
és este mar de jóvenes cantando 
Que nos da fuerza de prosseguir 
 
IMPELE A TUA PROPRIA 
CANOA 
Não deixes cair teus olhos, 
Não te deixes enganar, 
Olha de frente os escolhos, 
Olha podes encalhar. 
 
É urgente estar atento, 
Ver para onde corre a maré, 
Ver de onde sopra o vento, 
Não vás tu perder o pé. 
 
B.P. é quem to diz, oh oh, 
Impele a tua própria canoa. 
Se queres mesmo ser feliz, 
Não te deixes ir à toa, 
Impele a tua própria canoa, 
Impele a tua própria canoa. 
 
A vida não é deserto 
Não queiras ficar no cais 
Lenço rubro é rumo certo 
Decide tu aonde vais 
Não queiras ficar no cais. 
 
IREI FICAR 
Viver por Ti é uma razão 
da “cor vermelha debruada”, 
um Caminho, uma Saída, 
ou entrar na encruzilhada. 
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Estou num ponto sem retorno… 
Ou talvez na minha entrada 
 
Irei ficar? – irei ficar! 
Irei seguir? – eu vou ganhar! 
Irei conTigo à minha frente, 
gritar a toda a gente: 
que sou Caminheiro… 
 
É difícil entender 
o que de mim mais se espera 
quando não há solução 
e quando tudo desespera. 
 
Estou a tentar encontrar 
um Rumo Novo nesta estrada. 
 
JUNTOS VAMOS MAIS 
LONGE 
Ensinar para aprender 
Brincar para crescer 
Queres ser leal! 
Tens metas a alcançar 
Limites a desafiar 
Queres ser Melhor! 
 
Pergunta ao rapaz 
Já dizia B.P. 
Pois, ele é capaz  
Alerta! O Escuta é audaz 
Juntos vamos mais longe 
Tu sozinho não estás (2x) 
 
Irmão mais velho 
Corajoso e aventureiro 
Exemplo a seguir 
O nosso maior tesouro 
É ver cada Escuteiro 
Sempre a sorrir 
 
Tens caminho a fazer 
Acampar ao entardecer 
Precisas decidir 
Ser Escuta é ser feliz 
Aqui ou em qualquer país 
Alerta para Servir! 
 
Escuteiro fui, 
Escuteiro sou, 

E sempre serei! 
 
MÁXIMAS DO LOBITO 
O lobito pensa sempre no seu 
semelhante, 
Sabe ver e ouvir, 
É asseado, verdadeiro 
Ele está sempre a sorrir 
 
O NOSSO AZUL 
O nosso azul, cor do céu e do mar, 
dá-nos mais força para lá chegar, 
chegar e ser feliz, sentir-te perto 
de mim, 
poder cantar e rir, dizer-te sempre 
que sim. 
 
Somos pioneiros, sempre os primeiros, 
queremos viver sempre a crescer. 
Pega na mochila, na tua viola, 
vamos em equipa, todos acampar. 
 
Vamos acampar para a serra e para o 
mar 
e à fogueira, as cantigas ao luar. 
Seguimos a pista de mãos dadas 
e em conjunto, rumo a seguir. 
 
Somos pioneiros, construtores do 
mundo, 
sentimos a força p’ra criar e lutar. 
Proteger o verde que nos deixa viver 
estar sempre alerta para servir 
 
O SONHO É 
Há um lugar longe de se ver, 
Onde o azul passou, 
Já conheci e por lá passei, 
Onde o sonho andou 
Recordei num abraço o dia 
 
Faço crescer a vontade só 
De olhar para trás, 
Mas não mudará mesmo o lugar, 
Só o tempo o faz, 
Vou andar, respirar a vida 
 
O sonho vai, o sonho é correr e 
mudar 
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Sem voltar para o tempo de amar; 
É só deixar o mundo para trás, é só 
querer 
 
Tu‐ru‐ru‐ru‐ru... Tu‐ru‐ru‐ru‐ru... 
Tu‐ru‐ru‐ru‐ru... Tu‐ru‐ru‐ru‐ru 
 
Solto no ar este meu querer 
Vivo e não mudou, 
Cresce o amor sente‐se no céu 
O que já mudou; 
Sou um só ser que quer a vida 
 
ORAÇÃO DE SÃO PEDRO 
Foi por ti que um dia fui p’ra além da 
praia.  
Descobri em ti um mar que eu nem 
sabia haver.  
"Faz-te ao largo, confia em mim."  
Disseste e a praia inteira parou.  
"Lança as redes, confia em Mim."  
Passaste e segredaste-me: "Vem."  
 
Onde iria eu sem Ti, Senhor,  
Se Tu falas e eu ouço o mar?  
Irei conTigo onde quer que vás,  
Onde quer que o vento sopre  
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,  
Em teu perdão, de novo, encontrei  
Noutra praia um dia a nascer.  
Passaste e segredaste-me: "Vem."  
 
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."  
 
Nem sei o que me aconteceu,  
Porque calhou ser eu a ter no barco 
alguém que eras Tu.  

Só sei do antes e o depois,  
Do antes sensato e o depois a teu 
lado,  
Peixe meio-alado a voar no fundo do 
mar,  
No fundo do mar 
 
ORAÇÃO DO ESCUTA 
Senhor Jesus 
Ensinai-me a ser generoso, 
A servir-Vos como Vós o mereceis, 
A dar-me sem medida, 
A combater sem cuidar das feridas, 
A trabalhar sem procurar descanso, 
A gastar-me sem esperar outra 
recompensa, 
Senão saber que faço a Vossa vontade 
santa, 
Ámen 
 
PEDACINHO DE DEUS 
Se sentes dentro de ti 
A vontade de amar 
Em gestos que criam fontes 
A audácia de sonhar 
Mais longínquos horizontes 
E o apelo a escalar 
Cada vez mais altos montes 
Cada vez mais altos montes 
Então ... 
 
Tens em ti um pedacinho de Deus 
Tens rumos certos no coração 
Desperta o sonho, tens em ti os 
céus 
Liberta a vida da palma da mão 
Faz desses rumos os caminhos 
teus 
De B.P. recebeste,recebeste, esta 
missão 
 
Se sentes dentro de ti 
Sempre a sede de gritar 
O nome da liberdade 
A coragem de falar 
A palavra da verdade 
E a servir, participar 
Na construção da cidade 
Na construção da cidade 
Então ... 
 



 16 

Se sentes dentro de ti 
O silêncio inspirar 
A paz ao teu coração 
Chamando-te a enfrentar 
A vida com decisão 
E teimas acreditar 
Na esperança de um mundo novo 
Na esperança de um mundo novo 
Então ... 
 
RADIOSA FLORAÇÃO 
Radiosa floração, gentil da vida, 
dando frutos de glória verdadeira, 
A mocidade heróica e destemida 
ergue em triunfo a nacional bandeira. 
 
Há mães cheias de orgulho, 
sorridentes, 
ao ver passar falanges imponentes, 
os seus filhos, num garbo 
deslumbrante, 
escuteiros leais, avante, avante! 
 
RUMOS DO HOMEM NOVO 
Na vara que se abre em dois caminhos 
aceitamos proposta de opção, 
sabendo que nunca vamos, sozinhos 
quando é por Cristo, a decisão. 
Mochila às costas, com o pão e a 
palavra, 
levamos tenda, prontos para partir. 
Guia-nos um fogo, que não se apaga. 
que acende no lenço, a cor do servir. 
 
Ser Caminheiro, nos rumos do 
Homem novo, 
ser construtor, de um mundo novo, 
caminhando no amor, ser Homem 
novo. 
 
Pelo projecto pessoal da vida 
sonhamos cada dia o amanhã 
e que queremos de esperança decidida 
e partilhar na carta de clã. 
Nossos rumos prosseguem aventuras 
de encontros do Homem com Deus na 
história, 
a exigir a coragem de rupturas 
de que a cruz no mundo grita à 
memória.  

 
Nas palavras de montanha, a verdade 
a chamar por coerência e compromisso, 
o evangelho feito comunidade 
vivido em atitude de serviço. 
De B.P. vem o apelo a navegar 
caminhos de triunfo, a felicidade; 
em Jesus Cristo a meta a alcançar, 
o Homem Novo chamado à eternidade 
 
SE EU PUDESSE 
Fez-se rio, fez-se vento 
E caminho num só momento 
Que a guitarra completou. 
 
Foi-se o Sol e veia a Lua 
Pr’a que a noite fosse tua 
E o silêncio completou. 
  
Se eu pudesse iria longe 
Se eu pudesse 
Se eu pudesse 
 
Tu podes superar 
A tristeza com um sorriso 
Um sorriso que é preciso na vida 
Para poder alcançar 
Alcançar, alcançar 
 
Se eu pudesse (Se eu pudesse) (x3) 
 
SE GANHARES ASAS PARA 
VOAR 
Até onde podes ir  
Se ganhares asas para voar  
 
Quando olhas em teu redor  
Vês tudo o que sempre quiseste ter  
Não tentas arriscar  
Já esqueceste o que é viver  
 
Mas há uma chama dentro de ti  
Que se recusa a apagar  
Ela leva-te para  
O infinito onde deves trilhar  
 
Até onde podes ir  
Se ganhares asas para voar  
Até onde podes ir  
O Caminho só tu podes criar  
Até onde podes ir  
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Se a força não te faltar  
Até onde podes ir  
Para um sonho alcançar  
 
Pega na mochila e segue em frente  
Constrói um mundo melhor  
Tudo depende de ti  
Sem limites, o teu progresso é maior  
 
Agarra o amanhã e acredita em ti  
Não tens nada a perder  
Faz da tua vontade, de servir  
O ideal a seguir 
 
SER CAMINHEIRO É ASSIM 
Olha o mundo em redor,  
Tenta deixá-lo melhor; 
Nesta eterna caminhada  
Segue o ideal de B.P.. 
 
 
Agarra na vara e com a luz 
Escolhe o caminho do bem 
Alarga horizontes  
Para lá dos montes. 
 
Teu alimento é o pão, 
O evangelho a missão; 
Pega na mochila, 
Leva a tenda e parte p'r’á vida. 
  
De B.P. a doutrina herdaste, 
Homem Novo tu és, 
Pois nunca deixaste 
De ser construtor do caminho do 
Triunfo. 
E terás ao nascer de outro dia  
A vontade de querer algo mais da 
vida. 
Ser Caminheiro é assim,  
É nunca deixar de sonhar... 
De sonhar... 
  
De B.P. és seguidor, teu compromisso é 
o amor, 
Nesta aventura serve a tua 
comunidade; 
Se sentes só teu coração, faz a boa 
acção 
E verás, como por magia,  
Que a noite se transforma em dia. 
 

SEREMOS O QUE 
QUISERMOS 
Na pior das jornadas, ouve irmão 
E guarda junto a ti esta canção: 
 
Junto a nós corre a Vida, dividida, 
Temos sempre uma mão que é amiga 
para dar a quem quiser receber 
e viver a Vida a valer 
 
Escrevendo o nosso Rumo 
e fazendo o que pudermos 
nunca nos esquecendo que 
Seremos o que quisermos (o que 
quisermos) 
o que quisermos (o que 
quisermos) 
Seremos o que quisermos 
 
Com um Sorriso sempre honesto, 
continuamos 
contra os ventos de má-fé, sempre 
Alerta 
para o que der e vier de novo 
procurando compreender (Escrevendo o 
nosso Rumo) 
 
E a Alegria é a novidade que nós temos 
para te dar 
A conquista de uma Amizade, que nós 
sabemos não acabar… 
(por isso pensa que comigo) 
 
para o que der e vier de novo 
procurando compreender (Escrevendo o 
nosso Rumo) 
 
SOBEM CHAMAS 
Sobem as chamas, sobem as chamas, 
mais alto, mais alto, 
iluminam e aquecem  
nossas vidas, nossas almas. 
 
SOU LOBITO 
Sou lobito asseado de cabelo aos 
caracóis, 
quando sou bem comportado vou à 
terra dos cowboys 
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Minha alcateia, minha amiga 
Àquela. 
Quero ser um bom lobito 
mesmo que um dia me vá (bis) 
 
Sou alegre e sorridente, faço sempre a 
boa acção. 
Quando alegro toda a gente, fico feliz 
do coração 
 
Um dia na floresta vi uma coisa de 
pasmar: 
o Balú a ensinar e o Máugli a nadar 
 
Um dia na floresta vi uma coisa de 
pasmar: 
a Baguira a ensinar e o Máugli a caçar 
 
SOMOS UM 
Ao passar a vida, eu sei, 
que nem tudo vai ser, como sonhei. 
Ter caminho p'ra fazer, 
e um plano, sem saber, ser "Mais 
alguém". 
 
E vais ver, vais sentir, não precisas 
desistir, 
quando a vida te pára e diz "Não!" 
Pois eu estou junto a ti, dou-te a força 
que há em mim, 
tu és mais do que "um só", somos um. 
 
Somos um, somos um… (Eu e tu), 
somos 
Somos um, somos um… (Eu e tu), 
somos um. 
 
Posso ser igual a mim, 
ou terei de desistir de ser assim? 
Confiar no coração? 
Ou no plano que Deus tem para mim? 
 
Mesmo os que aqui não estão, de ti 
esperam, com razão, 
teu rumo tu estás a traçar. 
Seres alguém, seres feliz, porque 
alguém assim o quis. 
Seres um "mais" para ti, somos um! 

 
Somos um, Eu e Tu, como a Terra e o 
Céu, 
unidos pelo mesmo Sol. 
E de ti vais colher o orgulho de crescer, 
e sorrires quando vires que somos um. 
 
TEMPO NOVO, HOMENS 
NOVOS 
Desde sempre sopra uma brisa, 
Forte envolvência que nos quer guiar, 
Sábia voz que nos toca o coração. 
Sabemos hoje onde nos pode levar. 
 
O mundo avança com a nossa vontade. 
Se uma criança sonhar ser grande: 
Nós queremos realizar esse sonho! 
Será um tempo novo… Novo! 
 
Seremos realizadores de sonhos, 
(seremos realizadores de sonhos) 
Homens Novos, num Tempo Novo. 
(num Tempo Novo e Amanhã) 
Seremos realizadores de sonhos 
(…um Tempo Novo…) Tempo Novo  
(…Homens Novos!) Homens 
Novos! 
 
Ao chegar ao alto da montanha, 
desafia o eco gritando: Felicidade! 
E ela virá de volta uma e outra vez 
de cada vez que encontres a 
dificuldade. 
 
Queremos aceitar o nosso desafio! 
Caminheiro é saber crescer por dentro, 
Despertar do sonho, realizar a vida, 
e avançar, consciente, em cada 
encruzilhada. 
 
E espalharemos esta mensagem: 
Há sempre uma brisa que sopra. 
Ela traz a Voz sábia de Deus 
E irá tocar-vos o Coração. 
 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la 
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la 
Despertar do sonho… 
 
UM AMIGO É UM BEM 
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Um amigo é um bem, um tesouro que 
se tem 
Sois vós as estrelas, que nos guiam 
mais além 
São momentos bons e maus, nesta 
estrada percorrida 
E digo mais, não vos trocava por nada 
desta vida 
 
E talvez um dia, chegue a hora do 
adeus 
Deixar-vos-ei com pena, amigos 
meus 
Mas mesmo longe, vós estais 
perto, ao pé de mim 
Pois entre amigos é assim 
 
Um amigo é um irmão, nosso pensar, 
nossa mão 
Meus amigos que estão aqui, para vós 
canto esta canção 
O tempo voa neste instante, e já 
estamos de partida 
E digo mais, não vos trocava por nada 
desta vida 
 
UM SORRISO NUM OLHAR 
Abri a caixa do tempo 
E relembrei como foi 
Esvaziei o pensamento  
E num sonho viajei. 
 
Corre, salta, dança, voa 
Vem andar sobre o luar 
Ama, agradece num sorriso 
Quem te olha a chorar (bis) 
[Ergue o teu olhar 
O mundo vai-te abraçar] 
 
Ergue o teu olhar 
O mundo vai-te abraçar. 
 
VAI 
Lá fora a vida acontece 
Tu preso num medo vazio 
Embora a tua alma estremeça 
Ansiando aquele desafio 
 
Vives agarrado ao banal 
Sem coragem de ir embora 

Mas como vais ser feliz 
Sabendo o que espera lá fora?  
 
Então faz a mochila e segue 
caminho 
No fundo tu sabes que não estás 
sozinho 
Para cima, mais alto é a direção 
E não há melhor bússola que o 
coração 
 
Tens o mundo à tua espera 
E uma sede de infinito 
Solta a tua voz mais sincera 
Faz ouvir esse teu grito  
 
És tu quem traça o teu destino 
Não deixes a folha em branco 
Agarra os lápis e pinta 
Preenche cada recanto 
 
VAI POR TI 
Corre o mundo inteiro e para 
Garganta cansada até sufoca 
Rapaz, olha à tua volta 
E sorri 
 
Tanta coisa que não viste 
Tanta coisa por descobrir 
Rapaz, corre o mundo inteiro 
Sem cair 
 
O tempo voa, a terra gira 
Rapaz, não espera por ti 
Calça as botas, pega na mochila 
E no que B.P. deixou pra ti 
E sorri 
 
Rapaz, não corras tão depressa 
Alguém está a chamar por ti 
Rapaz, olha pra trás 
Fica aqui 
 
Olha apenas para o vento 
Olha agora pro mar 
Estás a fazer o teu caminho 
Corre, rapaz
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ABRIU-SE A MANHÃ 
Abriu-se a manhã 
E eu te encontrei. 
A chama brilhou, 
E o seu fogo entrou em mim. 
Mesmo se distantes, 
Para nós o longe é perto. 
O nosso horizonte 
É o céu unido ao mar. 
 
Amar é a partida 
De um sonho sem chegada 
Voar nas asas do vento 
E subir ao infinito 
Não há fronteiras que separem 
Nossa amizade é sermos um só 
Só o amor [só o amor] faz renascer 
A vida em nós, a vida em nós… em 
nós 
 
ALELUIA 
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis) 
 
Jesus vai falar, eu vou escutar 
E guardar no coração (bis) 
 
AMAR COMO JESUS AMOU 
Um dia uma criança me parou 
Olhou-me nos meus olhos a sorrir 
Caneta e papel na sua mão 
Tarefa escolar para cumprir 
E perguntou no meio de um sorriso 
O que é preciso para ser feliz? 
 
Amar como Jesus amou 
Sonhar como Jesus sonhou 
Pensar como Jesus pensou 
Viver como Jesus viveu 
[Sentir o que Jesus sentia 
Sorrir como Jesus sorria 
E ao chegar ao fim do dia 
Eu sei que eu dormiria muito mais 
feliz] (bis) 
 
Ouvindo o que eu falei ela me olhou 
E disse que era lindo o que eu falei 
Pediu que eu repetisse, por favor 
Mas não dissesse tudo de uma vez 
E perguntou de novo num sorriso 

O que é preciso para ser feliz? 
 
Depois que eu terminei de repetir 
Seus olhos não saíam do papel 
Toquei no seu rostinho e a sorrir 
Pedi que, ao transmitir, fosse fiel 
E ela deu-me um beijo demorado 
E ao meu lado foi dizendo assim 
 
AO TEU ALTAR 
Ao Teu altar nós levamos, Senhor 
As nossas ofertas de pão 
O pão do nosso trabalho sem fim 
E o vinho do nosso cantar 
Será, Senhor, nossa justa inquietude 
Amar a justiça e a paz 
 
Saber que Virás, saber que Estarás 
partindo aos pobres Teu pão (bis) 
 
A sede de tantos homens sem luz 
A dor e o triste chorar 
O ódio de tantos mortos sem fé 
Cansados de tanto lutar 
Nesta patena da nossa oblação 
Aceita a vida, Senhor 
 
CAMINHO NESTE OCEANO 
Caminho neste oceano de gente, 
perdido no meio desta multidão, 
vou caminhando indiferente, vou 
caminhando sem razão. 
Neste mundo sombrio parece não haver 
lugar, 
neste espaço escuro e frio há algo que 
quero encontrar. 

Em Ti, vou procurar a paz que 
perdi. 
És Tu a luz que me faz caminhar. 
És Tu o meu Deus, sei que estás 
em mim, 
és a minha força de amar. 

Então um dia o sol nasceu p’ra mim, 
felicidade foi no meu coração. 
Eu quero dizer-Te sim, acaba com esta 
solidão. 
Tudo mudou p’ra mim, alegre canto 
esta canção 
pois em Ti eu descobri o valor da união. 
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CANTA AMIGO CANTA 
Canta, canta, amigo canta 
vem cantar a nossa canção 
tu sozinho não és nada 
juntos temos o mundo na mão 
 
Erguer a voz e cantar 
é força de quem é novo 
viver sempre a esperar 
fraqueza de quem é povo 
 
Viver em casa de tábuas 
à espera dum novo dia 
enquanto a terra engole 
a tua antiga alegria 
 
O teu corpo é um barco 
que não tem leme nem velas 
a tua vida é uma casa 
sem portas e sem janelas 
 
Não vás ao sabor do vento 
aprende a canção da esperança 
vem semear tempestades 
se queres colher a bonança 
 
DEUS É AMOR 
Deus é amor. 
Atreve-te a viver por amor. 
Deus é amor. 
Nada há a temer 
 
DAR MAIS 
Se a tua voz trouxer mil vozes para 
cantar, 
Vais descobrir mil harmonias belas 
Que ao céu hão-de chegar. 
Fica mais rica a alma de quem dá, 
Chega mais alto o hino 
De quem vive a partilhar. 
 
Tu tens que dar um pouco mais do 
que tens, 
Tens que deixar um pouco mais do 
que há, 
Se vais ficar muito orgulhoso vê 
bem, 
Tens que te lembrar. 
 
És um grãozinho de uma praia maior, 
E deves dar tudo o que tens de melhor, 

Para avaliar a tua alma há leis, 
Tu tens que dar um pouco mais do que 
tens. 
Olhou p'ro céu, sentiu que a sorte 
estava ali, 
E com valor, foi conseguido tornar bom 
O que até era mau. 
E grão a grão construiu o seu poder, 
E pouco a pouco subiu a escadaria do 
amor. 
 
É O MEU CORPO 
Como o Senhor nos amou, jamais 
alguém pode amar 
Pelo caminho da justiça nos ensina a 
caminhar 
Quando estamos reunidos e 
partilhamos teu Pão 
Ele nos dá o seu Amor e a sua paz 
 
É o Meu corpo: tomai e comei 
É o Meu sangue: tomai e bebei 
Porque Eu sou a vida, porque Eu 
sou o amor 
Ó Senhor, faz-nos viver no Teu 
Amor 
 
Como o Senhor nos amou, jamais 
alguém pode amar 
Em tudo o que nos legou, manifestou o 
Seu amor 
Quem comer a minha carne e beber do 
meu sangue 
permanecerá em mim e Eu nele. 
 
Sempre que este pão tomais e deste 
cálice bebeis 
Até que o Senhor volte, Sua morte 
anunciais 
Quem tomar indignamente este santo 
alimento 
será réu do Corpo e Sangue do Senhor 
 
Como o Senhor nos amou, jamais 
alguém pode amar 
Reuniu os homens todos na justiça e na 
verdade 
Quem no mundo quer amar, é um 
membro do Seu Corpo 
nada o pode separar do Seu amor 
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Glória ao Pai que nos criou, Glória ao 
Filho Redentor 
Glória ao Espírito da Vida que nos dá o 
seu amor 
Unidos por este pão que Seu poder 
transformou 
Dêmos graças ao Senhor que nos 
Salvou 
 
EIS-ME AQUI MARIA 
Eis-me aqui Maria 
Eis-me aqui em Oração 
Aceita este dia, é para ti 
e dá-me o teu amor 
 
Avé Maria, 
Gratia plena 
Dominus tecum 
Benedicta tu 
 
O que eu tenho é teu: 
os meus sonhos e desejos. 
Mãe de Cristo, minha mãe 
apresenta-os ao teu Senhor. 
 
Dia e Noite eu espero 
que essa hora chegue enfim, 
para sentir que o Teu olhar 
repousa agora em mim. 
 
Diante de Ti, 
com a face sorridente 
meus pensamentos, minhas palavras 
perdem-se no Teu abraço. 
 
Tenho confiança 
No que tenho e no que sou. 
Pelas tuas mãos chegue a Jesus 
Tudo quanto dou 
 
Levo a confiança 
que o Teu amor deixou. 
Olha por mim, mãe de Jesus 
conTigo agora estou. 
 
ENTREGA 
Sei Senhor, que na vida 
Nem sempre temos tudo, tudo dado 
Por isso, aqui estou 
Pronto para ser, ser ajudado 

 
Senhor, a Ti me entrego 
Com todo o coração, 
Eu nunca fui tão sincero 
Não sei mais o que fazer 
Sem Ti eu não sei viver 
Ouve a minha oração, 
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 
 
ESTOU ALEGRE 
Estou alegre (Por que estás alegre?) 
Estou alegre (Diz-me porquê.) [para 
para] 
Estou alegre (Por que estás alegre?) 
Disso quero eu saber 
 
Vou contar-te (Vais contar-me) 
A razão de estar alegre assim 
[para pa pa pa pa] 
 
Cristo um dia me encontrou 
minha vida transformou 
Por isso alegre estou. 
 
ESTRELA POLAR 
Esta sede de Te encontrar em mim, 
De correr p’ra Ti, de estar junto de Ti 
Guias pelos vales o percurso do meu 
rio: 
Única razão és Tu, único sustento Tu,  
A minha vida existe porque existes Tu 
 
Tudo gira à tua volta em função de 
ti 
Não importa quando, onde e o 
porquê (bis) 
 
Gira o firmamento sem nunca ter paz, 
Mas existe um ponto a brilhar p’ra mim 
A estrela polar que fixa os meus passos 
A estrela polar és Tu, a estrela segura 
Tu, 
A minha vida existe porque existes Tu 
 



 24 

Brilha a Tua luz no centro do meu ser, 
Dás sentido à vida que em mim nasceu 
Tudo o que farei será somente amor 
Única razão és Tu, a estrela polar Tu, 
A minha vida existe porque existes Tu 
 
EU ESTOU À TUA PORTA 
Eu estou à tua porta a bater 
Se me abrires entrarei para ficar. 
Eu preciso de ti para valer 
Eu preciso de ti para enviar. 
 
Tu serás feliz se Me procurares 
Se me abrires a porta do teu coração 
Se não esqueceres o meu mandamento 
O amor total feito de perdão. 
 
Tu serás feliz se sentires que és 
Chamado a servir um imenso Povo, 
Que sofre e que luta para ver o dia 
Em que a terra tenha um rosto novo 
 
Tu serás feliz se te abandonares 
decidires mesmo em Mim confiar 
Tenho-te gravado na palma da mão 
Eu sou o teu abrigo, Eu sou o teu “lar”. 
 
Tu serás feliz se souberes guardar 
A minha Palavra como a criança 
Que junto do Pai sabe confiar 
E pela sua mão, sem medo, avança! 
 
EXODUS 
Aceitamos a aventura 
de abandonar uma terra 
e seguir um rumo novo, ousando 
sonhar a vida. 

O vento frio no rosto ou o cansaço nos 
membros 
não vencem a audácia jovem que 
conquista o infinito. 

Há em nós uma força invicta 
que nos lança para longe, 
para a Terra Prometida 
sentido de toda a esperança. (bis) 

Continuamos o caminho ao encontro de 
Quem chama 

amando, rumo ao Amor... agora 
estamos mais perto! 
 
FICA ENTRE NÓS 
Fica entre nós, Senhor, neste dia 
Fica entre nós e em paz viveremos 
 
Fica entre nós, dá-nos tua luz 
A noite jamais há-de vir 
Fica entre nós, dá-nos tua luz 
Nos caminhos do mundo, Senhor 
 
Juntos iremos nós pelo mundo 
Juntos iremos ter com os homens 
 
Quero, Senhor, as minhas mãos dar-te 
Quero, Senhor, meu ser entregar-te 
 
Faz-me acolher as penas dos outros 
Faz-me estimar mais quem não te 
ama 
 
FOGO DE DEUS 
Fogo de Deus, luz lá dos céus 
que ofusca o meu olhar e me faz 
duvidar 
desse amor que me envolve, Senhor. 
 
Brisa Vazia, cor, sinfonia, 
força que acalma o mar e eu torno a 
duvidar 
se és Tu que me bates e eu não deixo 
entrar. 
 
És Tu, Senhor, 
Tu que descobres caminhos de luz, 
Tua magia que a mim me seduz, 
atravessando o oceano de vento. 
 
Pergunto-me, és Tu, Senhor, 
Tu que me acordas ao amanhecer 
e que me embalas ao anoitecer, 
e mesmo assim eu duvido outra vez. 
 
Homem que chama, Deus que me ama. 
Palavra eterna e pura que em mim hoje 
perdura. 
É assim que eu mostro o que vai em 
mim. 
 
És tu Senhor, és tu Senhor... 
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GRÃO DE TRIGO 
Se o grão de trigo não morrer na 
terra 
É impossível que nasça fruto. 
Aquele que dá a sua vida aos 
outros 
Terá sempre o Senhor (bis) 
 
Felizes seremos nós na pobreza 
Se em nossas mãos opera o amor de 
Deus 
Se nos unirmos à esperança 
Se trabalharmos por fazer o bem. 
Felizes seremos nós na humildade 
Se como crianças soubermos viver 
A terra será a nossa herança, a nossa 
herança. 
 
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 
Se houver sinceridade em nossas mãos 
Poderemos sempre olhar e ver a Deus, 
e ver a Deus. 
 
Felizes seremos se oferecermos paz, 
se denunciarmos toda 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. 
 
HÁ PRESSA NOAR 
De todo o mundo para este lugar, 
Partimos, voámos, chegámos aqui. 
Com Maria, ensaiamos um sim. 
Queremos servir, fazer a vontade 
Do Pai, nosso Pai. 
Chamados a ser com Cristo Jesus, 
Queremos dar, queremos estar, 
Dispostos ao sim, fazer como a Mãe. 
 

Todos vão ouvir a nossa voz, 
Levantemos braços, há pressa 
no ar. 

Jesus vive e não nos deixa sós: 
Não mais deixaremos de amar. 

Tu que andas à procura de ti 
Parte à descoberta, vem ver o que eu 
vi. 
Vem connosco, vem olhar para além 
Daquilo que fazes e que não te deixa 
Sorrir e amar. 
Não olhes para trás, não digas que não. 
Ouve o teu coração, 
E parte, sem medo, nesta missão. 

Foi Maria quem primeiro acolheu 
A grande surpresa da vida sem fim. 
Confiante e simples, quis receber 
Tão grande mistério de um Deus que é 
p’ra sempre / Por ti e por mim. 
Não posso calar, não posso deixar 
De dizer: “Meu Senhor, 
Conta comigo, não mais calarei!”. 

Sem ter dúvidas da sua missão, 
Maria, tão jovem, depressa deixou 
Sua casa e p’la montanha subiu, 
P’ra ver Isabel e logo encontrou 
Saudação, comunhão. 
O fruto é bendito, é o meu Senhor! 
E eu também quero ouvir: 
“Porque acreditaste, para sempre és 
feliz!”. 
 
LANÇA-TE (NÃO FIQUES NA 
PRAIA) 
Não fiques na praia com o barco 
amarrado e medo do mar 
Tudo aqui é miragem, mas na outra 
margem alguém a esperar 
Como onda que morre sozinha na praia 
não fiques brincando 
No mar confiante, ensina o teu canto 
de ave voando 
 
Voa bem mais alto livre sem 
alforge 
nem prata, nem ouro 
amando este mundo, esta vida que 
é campo 
que esconde o tesouro (bis) 
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Ninguém te ensinou, mas no fundo tu 
sentes asas p’ra voar 
Nem que o céu se tolde e as nuvens 
impeçam tu não vais parar 
Há gente vivendo tranquila e contente 
como eu já vivi 
És águia diferente, céu azul cinzento 
foi feito p’ra ti 
 
MINHA VIDA TEM SENTIDO 
Minha vida tem sentido, cada vez que 
eu venho aqui 
E Te faço o meu pedido de não me 
esquecer de Ti. 
Meu Amor é como este pão que era 
trigo, 
Que plantou, depois colheu. 
E depois, tornou-se Salvação e deu 
mais vida 
E alimentou o povo meu. 
 
Eu Te ofereço este Pão 
Eu Te ofereço o meu Amor. (bis) 
 
Minha vida tem sentido, cada vez que 
eu venho aqui 
E Te faço o meu pedido de não me 
esquecer de Ti. 
Meu Amor é como este vinho, 
Que era fruto que alguém plantou, 
depois colheu. 
E depois, encheu-se de carinho 
E deu mais Vida e saciou o povo meu. 
 
NÃO ADORES 
Não adores nunca ninguém mais que a 
Deus. 
Não adores nunca ninguém mais que a 
Deus. 
Não adores nunca ninguém mais, 
não adores nunca ninguém mais, 
não adores nunca ninguém mais que a 
Deus. 
 
Não escutes ... 
Não contemples ... 
 
Porque só Ele nos pode saciar. 
Porque só Ele nos pode saciar. 
Não adores nunca ninguém mais, 
Não escutes nunca ninguém mais, 

Não contemples nunca ninguém mais 
que a Deus. 
 
NÃO QUERO SER 
Não quero ser ouro nem prata 
Não quero ser bronze nem cristal 
 
Quero ser barro nas Tuas mãos 
Para que Tu Senhor, me possas 
moldar 
 
Molda-me como Tu queiras 
Quero fazer a Tua vontade 
 
NINGUEM TE AMA COMO 
EU 
Quanto esperei este momento 
Quanto esperei que estivesses aqui 
Quanto esperei que me falasses 
Quanto esperei que viesses a Mim 
 
Sei bem o que tens vivido 
Sei bem porque tens chorado 
Eu sei o que tens sofrido 
Sempre estive ao teu lado 
 
Ninguém te ama como Eu 
Ninguem te ama como Eu 
Olha p'rá Cruz é a minha maior 
prova 
Ninguém te ama como Eu 
 
Ninguém te ama como Eu 
Ninguem te ama como Eu 
Foi por ti, só por ti, porque te amo 
Ninguém te ama como Eu 
 
O SENHOR É A MINHA 
FORÇA 
O Senhor é a minha força, 
ao Senhor o meu canto. 
Nele está a Salvação 
Nele eu confio e nada temo, 
E nele eu confio e nada temo. 
 
O SENHOR É MEU PASTOR 
Confiarei nessa voz que não se impõe, 
Mas que ouço bem cá dentro, 
no silêncio a segredar. 
Confiarei, ainda que mil outras vozes 
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Corram muito mais velozes 
para me fazer parar. 
 
E avançarei, avançarei no meu 
caminho. 
Agora eu sei que Tu comigo vens 
também. 
Aonde fores, aí estarei, sem medo, 
avançarei 
 
O Senhor é meu Pastor, Sei que 
nada temerei. 
Ele guia o meu andar, Sem medo 
avançarei. (bis) 
 
Confiarei na Tua mão que não me 
prende, 
Mas que aceita cada passo do 
caminho que eu fizer. 
Confiarei, ainda que o dia escureça. 
Não há mal que me aconteça 
se conTigo eu estiver. 
 
Confiarei, por verdes prados me levas 
E em Teu olhar sossegas 
a pressa do meu olhar. 
Confiarei na frescura das Tuas fontes, 
Deixa a minha vida cheia, 
minha taça a transbordar. 
 
OCEANOS  
Tu me chamas sobre as águas 
Onde meus pés podem falhar 
E ali te encontro no mistério 
No mar profundo aguento em fé 
 
E por Teu nome vou chamar 
Por altas ondas vou olhar 
Se a maré subir 
No Teu abraço vou ficar 
Pois eu sou Teu e Tu és meu 
 
A Tua graça é abundante 
E as Tuas mãos vão me guiar 
O medo acampa a minha volta 
Contudo Tu, não falharás 
 
Guia-me onde a confiança é sem 
fronteiras 
Quero andar sobre as águas 
Até onde me chamares 
Leva-me pro lado que é o mais 

profundo 
Chegar a uma fé sem fundo 
Mergulhar na tua presença (x3) 
 
ONDE DEUS TE LEVAR 
Podes achar que não tens 
P'ra onde ir, nem que fazer 
Não sabes bem quem és aqui 
Neste mundo, tão grande e frio 
Mas há qualquer coisa em ti 
Que te faz querer 
[Querer ser alguém] (bis) 
 
E a vida não vai parar 
Vai como o vento 
Tens tudo a dar 
Não percas tempo 
Podes saber 
Que vais chegar 
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] (bis) 
 
PAI NOSSO GALEGO 
Junto ao mar eu ouvi hoje 
Senhor Tua voz que me chamou 
E me pediu que me entregasse 
A meus irmãos 
 
Essa voz me transformou 
A minha vida ela mudou 
E só penso agora Senhor 
Em repetir-Te 
 
Pai nosso em Ti cremos 
Pai nosso te oferecemos 
Pai nosso nossas mãos 
De irmãos 
 
PASSO A PASSO, GRÃO A 
GRÃO 
Passo a passo, grão a grão 
Completamos esta construção 
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Não imaginas o poder 
Que te deixaram na palma da mão 
 
Recolhe a âncora, faz-te ao mar 
Rumo ao norte tu vais navegar 
Porque há alguém que acredita 
Que tu tens força p’ra remar 
 
Tens uma vida a construir 
Um Novo Reino vai surgir! 
Se anseias um mundo melhor 
Jesus é o teu construtor! 
 
Vamos todos ajudar 
Para a missão continuar 
Seguiremos teus passos Senhor 
Com a Tua força e o Teu amor! 
 
Tens um rumo a traçar 
E um sonho a realizar 
Tu não podes nunca desistir 
Pois contigo Ele quer ir 
 
PEGADAS NA AREIA 
Uma noite tive um sonho, 
Sonhei que andava a passear, 
Eram dois pares de pegadas 
Mesmo ali a beirinha do mar. 
  
Vi a vida de cena em cena, 
Mesmo ali ao pé de mim, 
Voei como uma gaivota 
Sem destino sem fim. 
  
Enquanto sobre as areias, 
Apenas um pé a andar, 
Levaste-me tu ao colo, 
Caminhando sobre o mar. 
 
Pegadas na areia, 
Um trilho teu, 
Talvez o que quiseste marcar. 
 
PERDOA, SENHOR 
Perdoa, Senhor, o nosso dia, 
a ausência de gestos corajosos, 
a fraqueza dos actos consentidos, 
a vida e os momentos mal amados. 
 
Perdoa o espaço que Te não demos, 
perdoa porque não nos libertámos. 

Perdoa as correntes que pusemos 
em Ti, Senhor, porque não ousámos. 
 
Contudo, faz-nos sentir, 
perdoar é esquecer a antiga guerra. 
E partindo, recomeçar de novo, 
como o sol, que sempre beija a terra. 
 
PÕE TUA MÃO 
Poe tua mão na mão do meu Senhor da 
Galileia 
Põe tua mão na mão do meu Senhor 
que acalma o mar 
Meu Jesus que cuidas de mim, noite e 
dia sem cessar 
Põe tua mão na mão do meu Senhor 
que acalma o mar 
 
QUERO LOUVAR-TE 
Quero louvar-te com todo o meu ser  
quero amar-te, Senhor meu Deus  
viver do Teu amor, encontrar Tua 
vontade  
quero louvar-te  
 
Quero adorar-te, só Tu meu Senhor  
quero servir-te, no mundo e ao meu 
redor  
viver do Teu amor, encontrar Tua 
vontade  
quero adorar-te  
 
Quero sentir-te, perto de mim Senhor  
quero falar-te de tudo o que eu sou  
viver do Teu amor, encontrar Tua 
vontade 
quero sentir-Te 
 
Quero louvar-te… 
 
RENASCE EM MIM 
Se um dia ficasse sem ti, 
Olharia as estrelas do céu, 
P'ra lembrar que viveste por mim. 
E p'ra sempre guardar-te, 
Para sempre lembrar-te, 
Na marca de um gesto meu. 
 
Renasce em mim, 
Mostra como ama alguém, 
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Que precisa de mim 
P'ra mostrar o melhor que Deus 
tem. 
 
O que eu sinto não posso explicar, 
É difícil saber e dizer; 
O que eu tenho não posso negar, 
Qu'é aquilo que eu quero, 
É Ti que eu desejo 
E não vou abandonar. 
 
Reviver o que vivi, 
Renascer contigo, 
Conquistar o teu espaço astral, 
Pois quem ama não teme o bem e o 
mal. 
 
SANTO, SANTO É O 
SENHOR 
Santo, Santo é o Senhor 
Senhor Deus do Universo 
O Céu e a Terra proclamam 
A vossa Glóra (bis) 
 
Bendito O que vem, em nome do 
Senhor, 
Hossana nas alutras 
 
Os céus e a terra 
Estão cheios da tua glória 
Hossana nas alturas 
 
SENHOR TU ME 
PRESCUTAS 
Senhor, Tu me perscrutas e me 
conheces. 
Conheces quando me sento e me 
levanto, 
de longe conheces os meus 
pensamentos. 
Conduzes o meu caminho e o meu 
descanso. 
todos os meus passos te são familiares. 
 
Ainda a palavra não me chegou à boca 
e Tu, Senhor, já a conheces toda. 
Abraças-me por trás e por diante, 
e cobres-me com tua mão. 
todos os meus passos te são familiares. 

 
Para onde posso ir longe de Ti, 
se quando subo à imensidão 
e quando entro no segredo estás 
aí. 
Se peço asas ao amanhecer 
para ir ao outro lado do mar, 
também me encontro aí na Tua 
mão. 
 
Senhor, eu Te dou graças por Tuas 
maravilhas, 
pois tu, Senhor, me formaste em cada 
detalhe; 
E porque me escolheste gratuitamente 
e segues, passo a passo, a minha vida. 
Todos os meus passos Te são 
familiares  
 
Se eu contar todos os Teus 
pensamentos, 
são abundantes, ó Deus, como as 
estrelas; 
e quando estou cansado ainda estou 
contigo, 
não deixes que me perca por mau 
caminho. 
Todos os meus passos Te são familiares 
 
SOMOS O TEU POVO 
PECADOR 
Senhor tem piedade de nós, 
Somos o teu povo pecador. 
Toma a nossa vida de pecado e dor, 
Encho o nosso espírito de amor. 
 
Cristo... Senhor... 
 
TOMO ESTE PÃO E ESTE 
VINHO 
Tomo este pão e este vinho 
em memória do Meu Salvador 
Tomo este pão e este vinho 
são o corpo e sangue do Senhor 
 
Bebendo o Teu sangue neste cálice 
bebo o sangue da Nova Aliança 
o que derramaste pelos homens 
Para remissão e esperança 
 
Tomando o Pão que é o Teu corpo 
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comungo a igreja transcendente 
faz Teu corpo eterna minha alma 
Pela fé me salva para sempre  
 
Levarei comigo a Tua luz 
Irei pelo mundo anunciar 
Que por nós morrestes numa cruz 
Mas pudeste a morte derrotar 
 
UM RAIO DE SOL 
Um raio de Sol iluminou as nossas vidas 
E nos abriu ao mistério que se vive lá 
Onde os Homens se amam 
E liga a Terra ao Céu porque… 
 
Se estamos unidos, Deus está entre nós 
E isto vale 
Isto vale mais, isto vale mais que cada 
Tesouro 
Que pode possuir o nosso coração 
 
Vale ainda mais que uma mãe, que um 
pai 
E que a nossa casa. 
Vale mais que o trabalho destas nossas 
mãos 
Vale mais que as obras da Humanidade 
Vale mais, vale ainda mais… 
 
Deus entre nós vale mais do que a 
nossa Vida 
Deus entre nós vale mais do que a 
nossa Alma 
É Fogo que se acende, é Vento que 
se arrasta 
É alegria imensa, Paz que não nos 
abandonará 
 
Se estamos unidos, Deus está entre nós 
E isto vale 
Isto vale mais, isto vale mais que cada 
Tesouro 
Que pode possuir o nosso coração 
 
Vale ainda mais que os Amigos, que os 
filhos 
E que as nossas coisas 
Vale mais que os afectos, vale mais que 
o tempo 

Vale mais que os pensamentos e que o 
nosso afã 
Vale mais, vale ainda mais… 
 
UMA ESPIGA 
Uma espiga dourada pelo Sol 
Cacho de uvas que um homem 
cortou, 
Se convertem para nós em pão e 
vinho de amor 
No Corpo e Sangue do senhor 
 
Comungamos a mesma comunhão 
Somos trigo do mesmo semeador 
Um moinho, a vida nos tritura com dor 
Deus nos faz Eucaristia no amor 
 
Como grãos que fazem um só pão 
Como notas do mesmo cantar 
Como gotas de água que se fundem no 
mar 
Os cristãos um só corpo vão formar 
 
Vão sentar-se à mesa de Deus 
Como filhos, Seu pão comungar 
Numa mesma esperança caminhando 
irão 
E na vida como irmãos se hão-de amar 
 
VASOS DE BARRO 
Nós não nos pregamos a nós, mas ao 
Senhor, 
E apenas o fazemos por Seu Amor. 
Das trevas, resplandece a Luz, disse 
Deus, 
E foi Ele quem brilhou no coração dos 
seus 
 
Trazemos, porém, este Tesouro em 
vasos de barro, 
Para que se possa ver vir de Deus 
esse poder 
 
Em tudo somos atribulados e 
perseguidos, 
Mas não desamparados e nunca 
vencidos. 
No nosso corpo levamos, sem cessar, 
A morte de Jesus, p’rá Sua Vida 
manifestar 
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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 
 
VIA DE AMOR 
Via de amor, és Tu Jesus 
o Pão do céu que nos transforma 
em Ti. (bis) 
 
Não, não estamos sós sobre esta terra, 
pois Tu ficaste entre nós para nos 
saciar, 
és o Pão da vida 
e inflamas com o Teu amor 
toda a Humanidade. 
 
Sim, temos o céu sobre esta terra, 
pois Tu ficaste entre nós, mas nos levas 
contigo 
para Tua casa 
onde viveremos junto de Ti 
toda a eternidade. 
 
Não, a sombra da morte não nos 
assusta 

pois Tu ficaste entre nós; e quem vive 
de Ti 
vive p’ra sempre 
és Deus connosco, és Deus p’ra nós, 
és Deus no meio de nós. 
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A DEUS EU PEÇO (A DIOS 
LE PIDO) 
Que a menina dos meus olhos nunca 
venha a me abandonar 
(A Deus eu peço) 
Que encha a minha casa de alegria e 
muita paz  
(A Deus eu peço) 
Que você fique comigo e não me deixe 
mais minha vida  
(A Deus eu peço) 
Que pra dificuldade sempre encontre 
uma saída  
(A Deus eu peço) 
 
Pelos dias que teremos e as noites de 
paixão amor  
(A Deus eu peço) 
Pelos filhos dos meus filhos e os filhos 
dos seus filhos  
(A Deus eu peço) 
Que a guerra não derrame o sangue 
dessa gente inocente  
(A Deus eu peço) 
Que o mal caia por terra e o bem se 
faça presente  
(A Deus eu peço) 
 
Um minuto mais de vida pra te dar  
E de coração inteiro me entregar 
Um minuto mais de vida pra te dar  
E de coração inteiro me entregar 
Um minuto mais de vida oh  
(A Deus eu peço) 
 
Que se eu morrer que seja de amor  
E que o meu amor seja todo seu 
Iluminando a nossa paixão 
Todos os dias (A Deus eu peço) 
(bis) 
 
Que mis ojos se despierten con la luz 
de tu mirada yo 
(A Dios le pido) 
Que mi madre no se muera y que mi 
padre me recuerde 
(A Dios le pido) 
Que te quedes a mi lado y que mas 
nunca te me vayas mi vida 
(A Dios le pido) 

Que mi alma no descanse cuando de 
amarte se trate mi cielo 
(A Dios le pido) 
 
Por los días que me quedan y las 
noches que aún no llegan yo 
(A Dios le pido) 
Por los hijos de mis hijos y los hijos de 
tus hijos 
(A Dios le pido) 
Que mi pueblo no derrame tanta 
sangre y se levante mi gente 
(A Dios le pido) 
Que mi alma no descanse cuando de 
amarte se trate mi cielo 
(A Dios le pido) 
 
Un segundo más de vida para darte 
Y mi corazón entero entregarte 
Un segundo más de vida para darte 
Y a tu lado para siempre yo quedarme 
Un segundo más de vida yo 
(A Dios le pido) 
 
Y que si me muero sea de amor 
Y si me enamoro sea de vos 
Y que de tu voz sea este corazón 
Todos los días (A Dios le pido) 
(bis) 
 
A GENTE VAI CONTINUAR 
Tira a mão do queixo, não penses mais 
nisso 
O que lá vai já deu o que tinha a dar 
Quem ganhou, ganhou e usou-se disso 
Quem perdeu há-de ter mais cartas pra 
dar 
 
E enquanto alguns fazem figura 
Outros sucumbem á batota 
Chega a onde tu quiseres 
Mas goza bem a tua rota 
 
Enquanto houver estrada pra 
andar 
A gente vai continuar 
Enquanto houver estrada pra 
andar 
Enquanto houver ventos e mar 
A gente não vai parar 
Enquanto houver ventos e mar 
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Todos nós pagamos por tudo o que 
usamos 
O sistema é antigo e não poupa 
ninguém 
Somos todos escravos do que 
precisamos 
Reduz as necessidades se queres 
passar bem 
 
Que a dependência é uma besta 
Que dá cabo do desejo 
E a liberdade é uma maluca 
Que sabe quanto vale um beijo 
 
A SAIA DA CAROLINA 
A saia da Carolina 
Tem um lagarto pintado 
A saia da Carolina 
Tem um lagarto pintado 
 
Sim, Carolina, oi-ó-ai 
Sim, Carolina, o-ai, meu bem (bis) 
 
Tem cuidado, ó, Carolina 
Que o lagarto dá ao rabo 
Tem cuidado, ó, Carolina 
Que o lagarto dá ao rabo 
 
A saia da Carolina 
Não tem prega, nem botão 
Tem cautela, ó, Carolina 
Não te caia a saia no chão 
 
A saia da Carolina 
Uma barra encarnada 
Tem cuidado, ó, Carolina 
Não fique a saia rasgada 
 
A saia da Carolina 
É da mais fina combraia 
Tem cautela, ó, Carolina 
Que o lagarto leva-te a saia 
 
A saia da Carolina 
Foi lavada com sabão 
Tem cuidado, ó, Carolina 
Não lhes deixes por a mão 
 
A saia da Carolina 
É curta e das modernas 
Tem cuidado, ó, Carolina 
Que ela não te tape as pernas 

 
ALEGRIA 
Não há ninguém 
Capaz de me dar alegria 
Alegria, alegria 
Não há ninguém 
Capaz de me dar o que eu queria 
Alegria, alegria 
 
ANDA COMIGO VER OS 
AVIÕES 
Anda comigo ver os aviões levantar voo 
A rasgar as nuvens 
Rasgar o céu 
 
Anda comigo ao porto de Leixões ver os 
navios 
A levantar ferro 
Rasgar o mar 
 
Um dia eu ganho a lotaria 
Ou faço uma magia 
E que eu morra aqui 
Mulher tu sabes o quanto eu te 
amo, 
O quanto eu gosto de ti 
Nem que eu morra aqui 
Se um dia eu não te levo à América 
Nem que eu leve a América até ti 
 
Anda comigo ver os automóveis à 
avenida 
A rasgar nas curvas 
A queimar pneus 
 
Um dia vamos ver os foguetões 
levantar voo 
A rasgar as nuvens 
A rasgar o céu 
 
Um dia eu ganho o totobola 
Ou pego na pistola 
E que eu morra aqui 
Mulher tu sabes o quanto eu te 
amo 
O quanto eu gosto de ti 
E que eu morra aqui 
Se um dia eu não te levo à lua 
Nem que eu roube a lua, 
Só p'ra ti 
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Um dia eu vou jogar à bola 
Ou vendo esta viola 
Nem que eu morra aqui 
Mulher tu sabes o quanto eu te 
amo 
O quanto eu gosto de ti 
E que eu morra aqui 
Se um dia eu não te levo à América 
Nem que eu leve a América até ti 
 
ANEL DE RUBI 
Tu eras aquela que eu mais queria 
Para me dar algum conforto  
e companhia 
Era só contigo que eu sonhava andar 
Para todo o lado e até quem sabe, 
talvez casar 
 
Ai o que eu passei só por te amar 
A saliva que eu gastei para te mudar 
Mas esse teu mundo era mais forte do 
que eu 
E nem com a força da música ele se 
moveu 
 
Mesmo sabendo que não gostavas 
Empenhei o meu anel de rubi 
P'ra te levar ao concerto que havia 
no Rivoli 
 
E 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 p'ra gostar e 
foste embora 
Contigo aprendi uma grande lição 
Não se ama alguém que não ouve a 
mesma canção 
 
Mesmo sabendo que não gostavas 
Empenhei o meu anel de rubi 
P'ra te levar ao concerto que havia 
no Rivoli 
 
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 

AQUI AO LUAR 
Ela sorriu 
E ele foi atrás 
Ela despiu 
E ela o satisfaz 
 
Passa a noite 
Passa o tempo 
Devagar 
Já é dia 
Já é hora 
De voltar 
 
Aqui ao luar 
Ao pé de ti 
Ao pé do mar 
Só o sonho fica só ele pode ficar 
(bis) 
 
AQUI NO MAR 
Querer o que não é nosso 
Não dá para ser feliz 
Não queiras ir lá p'ra cima 
Vê bem, sou eu quem o diz 
Olha o mundo em teu redor 
Aqui no fundo do mar 
Tanta coisa e tanta cor 
Mas, que mais vais tu desejar? 
 
Aqui no mar, aqui no mar 
É melhor cá, é pior lá, posso jurar 
P'ra além do mar a vida é má 
Escravatura é o que há 
Nós flutuamos o tempo todo aqui 
no mar 
 
No mar todos estão contentes,  
a nossa vida é brincar 
Na terra é bem diferente,  
servimos só p'ra fritar 
Às vezes no aquário, não tem muito 
que saber 
Se sou bom, pelo contrário, é a mim 
que vão comer 
Oh, não! 
 
[Aqui no mar (Aqui no mar)] (bis) 
 
Não somos fritos nem nos 
cozinham em fricassé 
Fazemos parte do seu rol 
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Mandam-nos sempre o anzol 
Eu bem vos digo: cá não há perigo 
[Aqui no mar (Aqui no mar)] (bis) 
Da boa vida nasce a batida, canto 
p'ra ti 
Até a raia e o esturjão virão tocar 
uma canção 
Tudo a tocar tudo a dançar 
Aqui no mar 
 
É flauta sem pauta, é carpa com harpa 
O baixo a compasso dão sons fatais 
Dão ais os metais a tuba derruba 
E este é o duque do soul 
A raia faz pois então percussão 
A truta é biruta mas canta rock 
E mesmo o salmão vai na sua mão 
E este aqui soprou 
 
[Aqui no mar (Aqui no mar)] (bis) 
Se a sardinha vem toda em linha, é 
p'ra dançar 
Se eles têm areais por cá há 
bandas originais 
As castanholas não são tão tolas, 
aqui no mar 
E uma lesma traz outra lesma, aqui 
no mar 
O caracol não usa cachecol 
Ai é quente o ritmo, aqui é quente 
Que confusão, que reinação, aqui 
no mar 
 
CANÇÃO DA BEIRA BAIXA 
Quando eu era pequenino (bis) 
Acabado de nascer (bis) 
‘Inda mal abria os olhos (bis) 
Já era para te ver... (bis) 
 
Quando eu já for velhinho (bis) 
Acabado de morrer (bis) 
Olha bem para os meus olhos (bis) 
Sem vida, hão-de te ver... (bis) 
 
CANTIGA DA BURRA 
Deram-me uma burra 
Que era mansa que era brava… 

Deram-me uma burra 
Que era mansa que era brava 
Toda bem parecida 
Mas a burra não andava 

A burra não andava 
Nem prá frente nem pra trás 
Muito lhe ralhava 
Mas eu não era capaz 

Eu não era capaz 
De fazer a burra andar 
Passava do meio dia 
E eu a desesperar 

E eu a desesperar 
Ai que desespero o meu 
Falei-lhe no burrico 
E a burra até correu 
 
CHICLETE 
E como tudo que é coisa que promete 
A gente vê como uma chiclete 
Que se prova, mastiga e deita fora, se 
demora 
 
Como esta música é produto acabado 
Da sociedade de consumo imediato 
Como tudo o que se promete nesta 
vida, chiclete 
 
Chiclete, ah ah ah ah ah 
Ah ah ah ah ah, chiclete! 
 
E nesta altura e com muita inquietação 
Faço um reparo e quero abrir uma 
excepção 
Um cassetete nunca será não, chiclete 
 
Pra que tudo continue sem parar 
Fundamental levar a vida a dançar 
Nesta vida que tanto promete, chiclete 
 
Chiclete, ah ah ah ah ah 
Ah ah ah ah, chiclete! 
 
E como tudo que é coisa que promete 
A gente vê como uma chiclete 
Que se prova, mastiga, deita fora, se 
demora 
 
Como esta música é produto acabado 
Da sociedade de consumo imediato 
Como tudo o que se promete nesta 
vida, chiclete 
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Chiclete, ah ah ah ah ah 
Ah ah ah ah, chiclete! 
 
Chiclete, chiclete, chiclete, chiclete 
Chiclete, chiclete, chiclete 
Chiclete (prova) 
Chiclete (mastiga) 
Chiclete (deita fora) 
Chiclete (sem demora) 
 
CHUVA DISSOLVENTE 
Entre a chuva dissolvente 
No meu caminho de casa 
Dou comigo na corrente 
Desta gente que se arrasta 
 
Metro, túnel, confusão 
Quente suor vespertino 
Mergulho na multidão 
No dia-a-dia sem destino 
 
Putos que crescem sem se ver 
Basta pô-los em frente à televisão 
Hão-de um dia se esquecer 
Rasgar retratos, largar-me a mão 
 
Hão-de um dia se esquecer 
Como eu quando cresci 
Será que ainda te lembras 
Do que fizeram por ti? 
 
E o que foi feito de ti? 
E o que foi feito de mim? 
E o que foi feito de ti? 
Já me lembrei, já me esqueci 
 
Quando te livrares do peso 
Desse amor que não entendes 
Vais sentir uma outra força 
Como que uma falta imensa 
 
E quando deres por ti 
Entre a chuva dissolvente 
És o pai de uma criança 
No seu caminho de casa 
 
DE MÚSICA LIGEIRA 
Ela deitou e seu calor se espalhava 
Eu despertei e ainda sonhava 
Algum tempo atrás escrevi numa carta 
Que nunca escolhi as armas do amor 

E aquele amor de música ligeira 
Nada nos livra 
Nada mais resta 

Não lhe enviarei mentiras nem rosas 
Nem penso evitar o seu toque secreto 
 
DUNAS 
Dunas, são como divãs 
Biombos indiscretos de alcatrão sujo 
Rasgados por cactos e hortelãs 
Deitados nas dunas, alheios a tudo 
Olhos penetrantes 
Pensamentos lavados 
 
Bebemos dos lábios,  
refrescos gelados 
Selamos segredos,  
Saltamos rochedos 
Em camara lenta como na TV 
Palavras a mais na idade dos 
“porquês! 
 
Dunas, como que são divãs 
Quem nos visse deitados 
De cabelos molhados, bastante 
enrolados 
Sacos camas salgados 
Nas dunas, roendo maçãs 
A ver garrafas de óleo 
Boiando vazias nas ondas da manhã 
 
Bebemos dos lábios, refrescos 
gelados ... Nas dunas 
Em camara lenta como na TV ... 
Nas dunas 
 
EU GOSTO É DO VERÃO 
Na primavera o amor anda no ar 
Na primavera os bichos andam no ar 
Na primavera o pólen anda no ar 
E eu não consigo parar de espirrar 
 
No verão os dias ficam maiores 
No verão as roupas ficam menores 
No verão o calor bate recordes 
E os corpos libertam seus suores 
 
Eu gosto é do verão 
De passearmos de prancha na mão 
Saltarmos e rirmos na praia 
De nadar e apanhar um escaldão 
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E ao fim do dia, bem abraçados 
A ver o pôr do sol 
Patrocinado por uma bebida 
qualquer 
 
No outono a escola ameaça abrir 
No outono passo a noite a tossir 
No outono há folhas sempre a cair 
E a chuva faz os prédios ruir 
 
No inverno o Natal é baril 
No inverno ando engripado e febril 
No inverno é verão no Brasil 
E na Suécia suicidam-se aos mil 
 
FICO ASSIM SEM VOCÊ 
Avião sem asa  
Fogueira sem brasa  
Sou eu assim, sem você  
 
Futebol sem bola  
Piu-Piu sem Frajola  
Sou eu assim, sem você  
 
Por que é que tem que ser assim?  
Se o meu desejo não tem fim  
Eu te quero a todo instante  
Nem mil auto-falantes  
Vão poder falar por mim  
 
Amor sem beijinho  
Bochecha sem Claudinho  
Sou eu assim sem você  
 
Circo sem palhaço  
namoro sem amasso  
Sou eu assim sem você  
 
Tô louca pra te ver chegar  
Tô louca pra te ter nas mãos  
Deitar no teu abraço  
Retomar o pedaço  
Que falta no meu coração  
 
Eu não existo longe de você  
E a solidão é o meu pior castigo  
Eu conto as horas pra poder te ver  
Mas o relógio tá de mal comigo  
Por quê? Por quê?  
 
Neném sem chupeta  
Romeu sem Julieta  

Sou eu assim sem você  
 
Carro sem estrada  
Queijo sem goiabada  
Sou eu assim sem você  
 
Por que é que tem que ser assim  
Se o meu desejo não tem fim  
Eu te quero a todo instante  
Nem mil alto-falantes  
vão poder falar por mim  
 
Eu não existo longe de você  
E a solidão é o meu pior castigo  
Eu conto as horas pra poder te ver  
Mas o relógio tá de mal comigo  
 
FILHO DE HOMEM 
Essa força e poder! 
Sensatez para escolher! 
A seu tempo tudo tu terás! 
Na viagem que é a vida 
Há respostas que vais qu'rer! 
Subirás essa montanha 
Terás o seu saber! 
 
Filho de homem, tu vais ver! 
Com a alma voarás! 
Com orgulho vais viver! 
Filho de homem, homem tu serás! 
 
Sem ninguém que vá guiar-te 
Ninguém p'ra dar a mão! 
Mas com calma e sentimento 
Algum dia um homem serás! 
 
 
Aprendes ensinando  
e ensinando aprenderás! 
Descobrirás a vida e o amor! 
Tantas coisas que sonhaste 
E essas tais visões! 
Esse tempo já está perto 
Chegou a tua vez! 
 
 
Meu rapaz! 
Filho de homem, homem tu serás! 
 
HAKUNA MATATA 
Hakuna Matata 
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É tão fácil dizer 
Hakuna Matata 
Sim, vais perceber 
 
Os teus problemas são para 
esquecer 
P'ra sobreviver, tens de aprender 
Hakuna Matata  
 
Quando ele era pequenino… 
(Quando eu era pequenino…) 
Que bonito… 
(Obrigado) 
Sentiu que o seu cheiro 
era de um porcalhão 
Que esvaziava a savanna 
depois da refeição 
Era só eu chegar e era um tormento 
Via toda a gente virar as costas ao 
Vento 
Ai que vexame! 
(Era um vexame!) 
Quis mudar de nome 
(Que tem o teu nome?) 
Eu não era fraco 
Sentias-te triste! 
Quando eu dava um… 
Hey, Pumba, não à frente das 
crianças… 
*Oh, desculpa! 
 
HOMEM DO LEME 
Sozinho na noite 
um barco ruma para onde vai. 
Uma luz no escuro  
brilha a direito, ofusca as demais. 
 
E mais que uma onda,  
mais que uma maré... 
Tentaram prendê-lo  
impor-lhe uma fé... 
Mas, vogando à vontade, 
rompendo a saudade, 
vai quem já nada teme, vai o 
homem do leme... 
 
E uma vontade de rir  
nasce do fundo do ser. 
E uma vontade de ir, 
correr o mundo e partir, 
a vida é sempre a perder... 
 

No fundo do mar 
jazem os outros, os que lá ficaram. 
Em dias cinzentos 
descanso eterno lá encontraram. 
 
No fundo horizonte 
sopra o murmúrio para onde vai. 
No fundo do tempo 
foge o futuro, é tarde demais... 
 
J’T’EMMÈNE AU VENT 
Allez viens, j't'emmène au vent  
Je t'emmène au-dessus des gens  
Et je voudrais que tu te rappelles  
Notre amour est éternel  
Et pas artificiel  
 
Je voudrais que tu te ramènes 
devant  
Que tu sois là de temps en temps  
Et je voudrais que tu te rappelles  
Notre amour est éternel  
Et pas artificiel  
 
Je voudrais que tu m'appelles plus 
souvent  
Que tu prennes parfois les devants  
Et je voudrais que tu te rappelles  
Notre amour est éternel  
Et pas artificiel  
 
Je voudrais que tu sois celle que 
j'entends  
Allez viens j't'emmène au-dessus des 
gens  
Et je voudrais que tu te rappelles  
Notre amour ette éternelle  
Artificielle 
 
LAMBADA 
Chorando se foi quem um dia só 
me fez chorar 
Chorando se foi quem um dia só 
me fez chorar 
Chorando estará ao lembrar de um 
amor 
Que um dia não soube cuidar 
Chorando estará ao lembrar de um 
amor 
Que um dia não soube cuidar 
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A recordação vai estar com ele aonde 
for 
A recordação vai estar pra sempre 
aonde for 
Dança sol e mar, guardarei no olhar 
O amor faz perder e encontrar 
Lambando estarei ao lembrar que esse 
amor 
Por um dia, um instante foi rei 
 
A recordação vai estar com ele aonde 
for 
A recordação vai estar pra sempre 
aonde for 
Chorando estará ao lembrar de um 
amor 
Que um dia não soube cuidar 
Canção riso e dor, melodia de amor 
Um momento que fica no ar 
 
MUDA DE VIDA 
Muda de vida se tu não vives 
satisfeito 
Muda de vida, estás sempre a 
tempo de mudar 
Muda de vida, não deves viver 
contrafeito 
Muda de vida se há vida em ti a 
latejar 
 
Ver-te sorrir eu nunca te vi 
E a cantar, eu nunca te ouvi 
Será de ti ou pensas que tens... que ser 
assim 
 
Olha que a vida não, não é nem deve 
ser 
Como um castigo que tu terás que viver 
(bis) 
 
NA RI NA 
Na ri na, oh na ri na 
Na ri na, nu ta brinca só iá iá 

Eh mocinhos, eh ca nhôs flan nada 
Oxi pelu menus mi`n kre brinka só iá 
iá, eh iá iá 

Mosinhos di Praia Baxu, eh eh ka nhos 
fla nada 
Oh oh ka nhos buli`n, mi`n kre brinka 
so iá iá, oh iá iá 

A bo mosinhu di Praia Baxu, eh eh si bu 
da`n 
Oh oh si bu da`n, n`ta brinka só iá iá 

A bo Bitori di Praia Baxu, eh eh ku bu 
kaxola 
Oh oh ka da pa nada, nu ta brinka só iá 
iá 

Mosinhus ka nhos fla nada, eh eh Codé 
di Dona 
Oh oh ku si gaitona, nu ta brinka só iá 
iá, oh iá iá 

A bo mosinhu, mosinhu Praia, eh eh 
Praia é sabi 
Eh eh Praia é prigo, bu ta brinka só iá 
iá 
 
NÃO SOU O ÚNICO 
Pensas que eu sou um caso isolado 
Não sou o único a olhar o céu 
A ver os sonhos partirem 
À espera que algo aconteça 
A despejar a minha raiva 
A viver as emoções 
A desejar o que não tive 
Agarrado ás tentações 
 
E quando as nuvens partirem 
O céu azul brilhará 
E quando as trevas abrirem 
Vais ver, o sol brilhará 
Vais ver, o sol brilhará 
 
Não, não sou o único 
Não, sou o único a olhar o céu (bis) 
 
Pensas que eu sou um caso isolado 
Não sou o único a olhar o céu 
A ouvir os conselhos dos outros 
E sempre a cair nos buracos 
A desejar o que não tive 
Agarrado ao que não tenho 
Não, não sou o único 
Não sou o único a olhar o céu 
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E quando as nuvens partirem 
O céu azul ficará 
E quando as trevas abrirem 
Vais ver, o sol brilhará 
Vais ver, o sol brilhará 
 
NAS MANHÃS DE SÃO JOÃO 
Nas manhas de S. João Raparigas tiram 
sorte (2x)  
Folha e meia de papel 
P’ra fazer os papelotes (2x)  
 
Subi ao céu numa escada 
E desci num cacho d’uva (2x) 
 
Não há quem confie nos - 
homens/mulheres  
Que são falsos como judas (2x)  
 
Estas é que são as calças! 
Estas saias é que são!  
 
NÓS SERMOS AS 
BARBELETAS 
Nós sermos as barbeletas das assas 
pretas e risca azuile. 
Abuemos à volta das alempedas 
Queimemos as asas, nã podemos 
abóari! 
 
O ANZOL 
Ah eu já tentei 
Mandar pintar o céu 
Em tons de azul 
P'ra ser original. 
Só depois notei 
Que azul já ele é 
Houve alguém 
Que teve ideia igual. 
 
Eu não sei se hei-de fugir 
Ou morder o anzol 
Já não há nada de novo aqui 
Debaixo do sol. 
 
Já me persegui 
Por becos e ruelas 
De horror 
Caminhos sem saída 
Até que me perdi 

Sozinha sem saber 
De que côr 
Pintar a minha vida 
 
ONDE IREI TER 
Sempre estive perto de água à espreita  
Desde que me recordo  
Mas porquê não sei dizer  
Queria ser uma filha perfeita  
Mas é à água que eu volto  
E nada posso fazer  
 
Cada decisão, cada trilho a andar  
Cada sensação me irão levar  
Ao lugar que eu sei onde não irei  
Onde eu quero estar  
 
Vejo a linha entre o céu e o mar  
A chamar  
Aonde irá? Quem saberá?  
Mas se o vento na vela soprar  
E me ajudar, Eu vou saber  
E se for, onde será  
Que eu irei ter?  
 
Também sei que todos nesta ilha  
Estão felizes nesta ilha  
Tudo tão perfeito, enfim  
Sei que todos os que estão na ilha  
Têm lugar na ilha  
Sei bem qual é o meu papel  
 
Eu vou liderar, fortes vamos ser  
Vou-me orgulhar, um papel vou ter  
Há uma voz cá dentro a discordar  
Que há de errado em mim?  
 
Há uma luz a brilhar neste mar a 
ofuscar  
Quero eu saber onde irá ter  
E parece que me está a chamar 
vem-me encontrar  
Para me dizer que vou encontrar 
se atravessar 
  
A linha entre o céu e o mar está a 
chamar  
Quero eu saber onde irá ter  
Mas se o vento na vela soprar e me 
ajudar  
Eu vou saber onde irei ter 
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PIONEIROS 
Esquadrão de pioneiros 
Seres simples, bem-amados 
Têm sonhos delicados e vontades de 
quem 
Só faz por ser pessoa 
Não temer vida que doa 
Pulso firme no machado a atalhar mais 
além 
 
São fera 
Fé que esmera 
'Pera 
Aberto bem o olho 
Se anda o velho no restolho 
Cabe ao novo florir 
Pôr mais ferro no arado 
Sol na vinha do enforcado 
Cá pular cerca de gado que se apressa 
a fugir 
 
E a banda pergunta à ordem defunta 
E a banda pergunta à ordem defunta 
E a banda pergunta à ordem defunta 
O qué que que qué qué que qué que 
qué 
 
O qué feito dos pioneiros? 
Dos novos pioneiros? 
Desses sempre prontos a agarrar o 
mundo inteiro 
Qué feito dos pioneiros? 
Dos novos pioneiros? 
Dos loucos abençoados que se 
lançam a terreiro 
Onde param os soldados das horas 
primordiais? 
Trim tim tim óai 
 
Esquadrão de pioneiros 
Amam perigos e aventuras 
Não se furtam a agruras 
São a sua própria lei 
Vêem preocupados 
Seus irmãos abananados 
Espalhados sem critério pelas coutadas 
do rei 
 
Pé de cabra na aldraba, abre as sobras 
do tesouro 
Vira prata empenha ouro 
Plos butins do país 

Diz o cego claridade 
Diz o surdo sanidade 
Diz o mudo com verdade 
O que toda a gente diz 
 
POR QUEM NÃO ESQUECI 
Há uma voz de sempre 
Que chama por mim 
Para que eu lembre 
Que a noite tem fim 
Ainda procuro 
Por quem não esqueci 
Em nome de um sonho 
Em nome de ti 
 
Procuro à noite, um sinal de ti 
Espero à noite,  
por quem não esqueci 
Eu peço à noite,  
um sinal de ti 
Por quem eu não esqueci 
 
Por sinais perdidos 
Espero em vão 
Por tempos antigos, por uma canção 
Ainda procuro 
Por quem não esqueci 
Por quem já não volta 
Por quem eu perdi 
 
PORTO SENTIDO 
Quem vem e atravessa o rio  
Junto à serra do Pilar, 
Vê um velho casario 
Que se estende ate ao mar. 
  
Quem te vê ao vir da ponte, 
És cascata são-joanina, 
Erigida sobre um monte, 
No meio da neblina. 
  
Por ruelas e calçadas, 
Da Ribeira até à Foz, 
Por pedras sujas e gastas,  
E lampiões tristes e sós. 
 
E esse teu ar grave e sério 
Dum rosto e cantaria, 
Que nos oculta o mistério 
Dessa luz bela e sombria. 
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Ver-te assim abandonada 
Nesse timbre pardacento, 
Nesse teu jeito fechado  
De quem mói um sentimento. 
E é sempre a primeira vez 
Em cada regresso a casa, 
Rever-te nessa altivez 
De milhafre ferido na asa. 
 
POSTAL DOS CORREIOS 
Querida mãe, querido pai. Então que 
tal? 
Nós andamos do jeito que Deus quer 
Entre dias que passam menos mal 
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 pra merenda 
Sempre dá para enganar a saudade 
 
Espero que não demorem a mandar 
Novidade 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 
Um abraço deste que tanto vos 
quer 
Sou capaz de ir aí pelo Natal 
Um abraço deste que tanto vos 
quer 
Sou capaz de ir aí pelo Natal 
 
PROCISSÃO 
Tens o teu fardo, todo o cuidado 
Tens o motivo e a lucidez 
Tens a atitude, o cartão do clube 
Tens a medalha de empregado do mês 
 
Tens o momento, tens o talento 

Cara e coroa na palma da mão 
Tens o sorriso, o que é preciso 
Consegues sapatear, correr e saltar 
De pés bem assentes no chão 
 
Vê lá, não queiras ficar 
Tão a jeito de acabar ultrapassado 
A via é longa, há muito pra andar 
Ainda a procissão vai no adro 
 
Tens tinta a óleo, tens portfólio 
Cred de rua, recomendações 
Tens apetite, tens o convite 
E GPS com as indicações 
 
Já tens dois pares, vês a sequência 
Vais a caminho de um Flush real 
Tens o paleio, o palmo e meio 
Conheces os corredores, aromas e 
cores 
De norte a sul de Portugal 
 
Vê lá, não queiras ficar 
Tão a jeito de acabar ultrapassado 
A via é longa, há muito pra andar 
Ainda a procissão vai no adro 
 
Vê lá, não te deixes ficar 
Tão a jeito de acabar ultrapassado 
O trilho é escuro, há que desbravar 
Ainda a procissão vai no adro 
 
QUERO SER MAIS QUE 
PERFEITO 
Eu quero ser mais que perfeito 
Maior do que a imaginação 
Apanhá-los é o meu jeito 
Treiná-los é a minha missão 
 
Andarei por toda parte 
Nos quatro cantos da Terra 
Para o Pokémon mostrar a arte 
E a força que ele encerra 
 
Pokémon! Vou apanhá-los todos 
Junto a mim 
Eu sei que vai ser assim 
Pokémon! Tu és o meu grande amigo 
Neste mundo que está em perigo 
 
Pokémon! Vou apanhá-los todos 
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És tão leal 
Contigo eu venço o mal 
Como tu não há igual, Pokémon! 
Vou apanhá-los todos! 
Vou apanhá-los todos! 
 
SENTIR O SOL 
Conto a conta-gotas o tempo que passa 
Vejo o sol lá fora a fazer-me pirraça 
Já são quatro e meia está quase na 
hora 
De fechar a loja para dar o fora 
 
Saio para a rua 
E no vento morno 
Sinto o cheiro a pão 
Saindo do forno 
Oiço as sirenes 
Motores e buzinas 
Junto à paragem 
Conversam as meninas 
 
Sabe-me tão bem sentar na esplanada 
A olhar o mundo sem pensar em nada 
Espreguiçar um pouco, beber uma cola 
Ver a garotada a jogar a bola (bis) 
 
Só quero, sentir o sol (sentir o sol) 
Sentir o sol 
Só quero, sentir o sol (sentir o sol) 
Sentir o sol (só quero, só quero) 
 
Homens ao telefone metem-se em 
sarilhos 
Queixam-se as mulheres, das mulheres 
dos filhos 
Só os velhos sentados à beira da 
estrada 
Contrastam com os passos da gente 
apressada 
 
Eu vejo a turva louca 
Correndo perdida 
Bebendo de um trago do copo da vida 
Do meu lugarzinho 
Onde o mundo abranda 
Onde a pressa some 
E a calma é que manda 
 
SINGUINGAI 

Sobre vales, montes e montanhas 
Sempre ligeiro o meu cavalo vai 
Já conheço bem as suas manhas  
Monto o meu cavalo e canto singuingai  
 
Singingai ai upi upi ai  
Singingai ai upi upi ai  
Singingai ai upi upi ai 
ai upi upi ai ai upi upi ai  
 
Fui visitar minha tia a Marrocos - Hip 
Hop  
Fui visitar minha tia a Marrocos - Hip 
Hop  
Fui visitar minha tia, fui visitar minha 
tia  
Fui visitar minha tia a Marrocos - Hip 
Hop  
 
No caminho viajei de camelo - ondulado 
 
Ao almoço eu comi um bom porquinho 
- Roc Roc  
 
P’ra acompanhar eu bebi um bom vinho 
- Glu glu  
 
O almoço estava mesmo muito om - 
que delicia  
 
No regresso viajei de comboio - Uuh 
Uuh  
 
Da janela disse adeus à minha tia - vai-
te embora  
 
SOMENTE O NECESSÁRIO 
Eu uso o necessário 
Somente o necessário 
O extraordinário é demais 
Eu digo necessário 
Somente o necessário 
Por isso é que essa vida eu vivo em 
paz 
 
Assim é que eu vivo 
E melhor não há 
Eu só quero ter 
O que a vida me dá 
Milhões de abelhas vão fazer 
Fazer o mel pra eu comer 
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E se por acaso olhares pro chão 
Há formigas em profusão 
 
E o necessário para viver também terás 
Também terás 
 
Cuidado com a pata 
Isso vai magoar (Ouch!) 
Pois usar a pata 
Bem, pode picar 
Não tentes apanhar como eu apanho 
Pois se picar, vai doer, pois é 
E tu vais ver que isso é mau 
Não piques essa como um pica-pau 
 
E o necessário para viver também terás 
Também terás 
 
SORRISO 
RESPLANDECENTE 
Teu sorriso é tão resplandecente 
Que deixou meu coração alegre 
Dá-me a tua mão pra fugir desta 
terrível escuridão 
 
Desde o dia em que eu te encontrei  
Lembrei-me daquele lindo lugar 
Que na minha infância era especial 
para mim 
 
Quero saber se comigo queres vir 
dançar 
Se me deres a mão eu te levar-ei  
Por um caminho cheio de sombras e de 
luz 
 
Podes até não perceber  
Mas o meu coração amarrou-se a ti 
Que precisa de alguém  
Pra te mostrar o amor que o mundo te 
dá 
 
Meu alegre coração palpita por um 
universo de esperança 
Dá-me a tua mão, a magia nos 
espera 
Vou amar-te p’ra toda minha vida 
Vem comigo por este caminho 
Dá-me a tua mão pra fugir desta 
terrível escuridão 
 

Haja o que houver eu te amarei 
E quero para sempre ao teu lado estar 
Deixa de pensar em tudo que já ficou 
para trás  
 
Quero saber se é comigo que tu vais 
sonhar 
Se não tenho alguém em quem confiar 
Já não encontro o caminho que me leva 
a ti 
 
Quando enfim consegui confessar  
Todo o meu sentimento e desejo de 
amar 
Não sei o que me parou 
Mas hoje eu vou lutar com todo o que 
sou 
 
SOU TEU AMIGO SIM 
Sou teu amigo, sim (bis) 
Quando a vida corre mal  
E tu ficas só e sentimental,  
Sou alguém que gosta e é leal,  
Tu tens um amigo aqui! 
Eu sou teu amigo, sim! 
 
Sou teu amigo, sim! (bis) 
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! 
Eu sou teu amigo, sim! 
 
Não sou mais forte,  
Nem sou mais inteligente que tu  
Quando estás aqui, não sei…  
Mas mais ninguém é mais amigo  
Que eu e tu, só nós os dois, pá!  
 
O tempo vai passar  
E sem nos modificar,  
A amizade não vai ter fim,  
[Sou teu amigo, sim!](x3) 
 
UM MUNDO IDEAL 
Temos tanto pra ver 
Tudo à nossa volta 
Vem princesa e deixa 
o teu coração sonhar 
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Vou mostrar-te o céu 
vamos viver um sonho 
Vem comigo e com o meu 
tapete vais voar 
 
Um mundo ideal 
Um mundo novo a descobrir 
E tudo o que sentir 
Podemos ir 
E não é só um sonho 
 
Um mundo ideal 
Paisagens que eu nunca vi 
E não vou só voar 
também sonhar 
É um mundo novo para mim 
(É um mundo novo para ter) 
 
Tudo isso vou ter 
As mais lindas viagens 
Ver no céu as imagens 
Que nos vão acompanhar 
 
Um mundo ideal 
(sempre assim para nós) 
Milhões de coisas para ver 
(tudo à nossa volta) 
Vamos sonhar no ar 
No céu voar 
Agora descobri o que vou ser 
(Um mundo ideal) 
Mais ninguém vai saber 
(Um horizonte pra seguir) 
Vive só o momento 
Quero-te sempre assim 
Ao pé de mim 
Vamos ver o mundo tu e eu 
 
Um mundo ideal 
Um mundo ideal 
Em nós cresceu 
Em nós cresceu 
Vamos voar 
Vamos sonhar 
Só tu e eu 
 
UMA NOITE NA TENDA 
A lua cai o sono já chegou 
Está na hora de ir para a tenda 
Querem todos entrar à molhada 
Naquela cena desata tudo à estalada 
 

É uma noite na tenda,  
É uma noite na brolha  
É uma noite na tenda,  
não consegues pregar olho 
É uma noite na tenda  
Não consegues pregar olho  
 
Dentro da tenda é uma destruição 
Há sacos cama com fechos encravados 
Há uma faca espetada no chão 
E um cantil ensopou os enlatados  
 
Houve um janato que ficou soterrado 
Debaixo de um montão de material  
O tecto ficou todo vomitado Aquilo foi 
um grande cagaçal  
 
Quando eles começaram a pensar 
Que estava na hora de ir sonhar  
Ouve-se um grito algures numa mochila 
Era o saco cama que queria ir mijar  
 
O jantar da noite passada 
Não custa mesmo nada adivinhar 
Foi mesmo uma bruta feijoada 
Houve um que se abriu e a tenda foi ao 
ar  
 
Quando o sol resolveu aparecer 
Era só sono naquela bacorada  
Ouviu-se então um ruído horripilante 
Era o terrível assobio da alvorada. 
 
UNTIL THE NEXT TIME 
Now the time has come for leaving 
For here now we shall return 
We were so glad we could make it but 
so sad we gotta run 
 
Well, it might be a long time 
'Til we raise another glass 
You can rest assured that next time 
We'll have ourselves a laugh 
Yeah, we'll have ourselves a laugh 
 
We'll meet again 
Don't know where, don't know 
when 
We all had a good time 
And we're sad to see it end 
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Good luck be with you 
You go your way, I'll go mine 
So until the next time 
It's farewell and not good-bye 
 
Now the show is nearly over 
And we gotta pack it in 
Though we had ourselves a really good 
time 
It must come to an end 
 
So now I say good evening 
As I write another line 
We have ourselves a parting glass 
And wish each other well 
Yeah, we wish each other well 
 
VAI SEM MEDO 
Vai sem medo 
é de novo o começo 
que outra vez acontece 
o horizonte escurece 
faz-se um grande sossego, 
   
Não faz mal, vai sem medo (vai 
sem medo) 
Não há preto nem branco 
Nem há ninguém por perto (vai 
sem medo) 
Que te possa guiar 
 
Vai depressa 
E parte à descoberta 
Porque a noite aparece 
Nem há sombras no chão 
E é tão grande o segredo 
  
Pensa grande 
Num futuro distante 
Em que possas mudar 
Teu amor encontrar 
Num caminho incerto 
  
Não faz mal, vai sem medo (vai 
sem medo) 
Não há preto nem branco 

Nem há ninguém por perto (vai 
sem medo) 
Só quem vais encontrar (bis) 
 
Não faz mal, vai sem medo 
 
VAIS LUTAR 
Vamos ao que interessa 
Derrotar, mauzões 
Temos cá palermas 
Eu pedi, heróis 
Vocês são um bando p'ra esquecer 
Mas podes crer que mesmo tu 
Ficarás um trror, frio e cru 
 
Calmo e sereno 
Mas também a arder 
Encontra o tu centro 
Assim vais vencer 
És patético e vais perceber 
Que tens muito que aprender 
Ficarás um terror, frio e cru 
 
Não sou capaz de respirar 
Lá se vai o meu passado 
Que palerma fui em não ginasticar 
Este tipo é mesmo mau 
Espero que não me descubra 
Dava muito jeito eu saber nadar 
 
(Vais lutar) 
Com a rapidez de um rio em fúria 
(Vais lutar) 
E com o ímpeto de um tufão 
(Vais lutar) 
Com poder de um fogo imenso 
Mistério do lado oculto do luar 
 
A qualquer momento, poderão chegar 
Só das minhas ordens, poderão escapar 
Não consegues nem lutar, então 
Põe-te a andar, pois decidi 
Não darás um terror, frio e cru 
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