Scalabituna a cantar
Instrumental (igual ao refrão)

1º Verso: "Ecoam p'la noite
escura..."

Refrão: "Toca a tuna..."

2º Verso: "Noites e dias
inteiros..."

Refrão: "Toca a tuna..."
Instrumental (igual ao refrão)
Refrão Vocal (só a 1ª vez)

Refrão Normal (só a 2ª vez)
Final

_______________________ 1º Verso:
Sol
Ré
Ecoam p´la noite escura
Dó
Ré
Nossas vozes afinadas
Sol
Ré
Com carinho e com ternura
Dó
Ré
Nascem baladas encantadas
Mim
Sim
Com'a força da mocidade
Dó
Sol
Partimos para a folia
Dó
Sol
Encantamos a cidade
Ré
Sol
Com toda a nossa harmonia

_______________________ REFRÃO:

Dó
Sol
Toca a Tuna pois então
Ré
Sol
Soltando'a su'alegria
Dó
Sol
Enche a vida d'emoção
Lá
Ré
(2a vez Ré Sol
)
Toda a noite e todo o dia
_______________________ 2º Verso
Noites e dias inteiros
A cantar pelas vielas
Somos grandes companheiros
De cantigas e pielas
Tocamos belas canções
Serenatas ao luas
Apaixonamos corações
Scalabituna a cantar

Chuva de verão
Estrutura

Introdução/Instrumental (igual ao refrão)

1º Verso: "Santarém acordou..."
Refrão: "És chuva de verão..."

2º Verso: "Santarém adormece..."
Refrão: "És chuva de verão..."
Instrumental (igual ao verso)

1º Verso (oohhs; até "que o tejo deu")
Refrão
Final

Autor
Scalabituna

Letra / Acordes

_______________________ 1º Verso:
Mi
Sol#m
Santarém acordou
Lá
Si
Entre colinas nasceu
Mi
Sol#m
Sua alma despontou
Lá
Si
Com um beijo que o Tejo deu
Cidade encantada
Muralhas banhadas pelo vento
Sem saber és a morada
De uma alma em sofrimento

_______________________ Refrão:
Lá
Si
És chuva de Verão
Mi
Solm#
Que em meu peito desperta
Lá
Si
A certeza desse instante
Mi
Sol#m
Que corre para parte incerta
Fá#m
Sol#m
E a sina de estudante
Lá
Si
Que em ti vagueia
Dó#m
Sol#m
Não é mais que uma lágrima
Lá
Si
Mi
Perdida numa cheia

_______________________ 2º Verso:
Mi
Sol#m
Santarém adormece
Lá
Si
Com o espirito de um Tuno
Mi
Sol#m
O seu canto é uma prece
Lá
Sol#m
Que corre todo o mundo
Trago a tristeza comigo
Jamais te irei esquecer
Tu que foste o meu abrigo
E me ensinaste a viver

Assim mesmo é que é

Estrutura
Instrumental (Igual ao refrão)
1ª Verso: Lá da aldeia...
Refrão: Ai rapariga...

2ª Verso: Noutro dia a rosita...
Refrão: Ai rapariga...

3ª Verso: Esta vida são dois dias...
Instrumental (Igual ao refrão)
Final: Ai rapariga rapariga...

Autor
Estudantina Universitária de Coimbra

Letra / Acordes

INSTRUMENTAL(=REFRÃO)
_______________________ 1º Verso:
Do
Sol
Lá da aldeia donde eu sou
do
não perdoo as raparigas
Sol
se uma o olho me piscou
do
meto-me logo em intrigas
Fa
dou-lhe dois ou três beijinhos
Do
e vai de bater o pé
Sol
eu nao quero mexericos
Do Do7
e assim mesmo é que é
Fa Sol
eu não quero mexericos
Do
e assim mesmo é que é

_______________________ REFRÃO:
Fa
Ai rapariga
Do
se fores a fonte
Sol
vai p'lo carreiro
Do
que chegas lá mais depressa
Fa
ai tem cuidado
Do
com os rapazes
Sol
Do
doidos por ti ve lá se nenhum tropeça
_______________________ 2º Verso:
Noutro dia a rosita
que é baixinha e intrigueira
foi ao baile com o antónio
andaram na brincadeira
e agora ja namoram
e é tao bom de ver ai é
qualquer dia hao-de casar | 2x
e assim mesmo é que é
|
REFRÃO

_______________________ 3º Verso:
Esta vida são dois dias
diz o povo e tem razao
e se é tao pouco tempo
vou goza-lo até mais não
E se encontro minha amada
sorridente cheio de fé
vou leva-la ao altar
| 2x
e assim mesmo é que é |
INSTRUMENTAL(=REFRÃO)

(=REFRÃO)
Ai rapariga rapariga
rapariga rapariga
rapariga rapariga tem cuidado
Ai rapariga rapariga
rapariga rapariga
rapariga rapariga e assim mesmo é que é

Águas do dão

Intro:
Fá# Sim

Intro (=Refrão)

_______________________ 1º Verso:
Lá
Quando deus criou o mundo
Ré
Por bondade ou brincadeira
Sol
Ré
Fez o céu depois a terra
| 2x
Lá
Ré
|
e a seguir a parreira
|

Estrutura
1 Verso
Refrão

2 Verso
Refrão

Vocal (=Refrão)

Refrão (só desde "Foram...")

Sol Ré Lá Ré
Sol Ré Lá Ré

Lá
É a alegria da vida

Ré
Que agente sente melhor
Sol
Ré
O vinho é coisa santa
Lá
Ré
Não o bebesse o prior

| 2x
|
|

_______________________ Refrão:
Fá#
Ai amor
Sim
Onde é que isto vai parar
Sol
Ré
Foram as aguas do dão
| 2x
Lá
Ré
|
Fiquei de pernas para o ar
|
_______________________ 2º Verso:
E quando falta a coragem
Para a garota conquistar
Há sempre uns copos à espera | 2x
Que nos podem ajudar
|
Em tempo de marração
Quando tudo corre mal
Uma noitada nas aguas
Levanta logo a moral

| 2x
|

