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Introdução 
 
 
 
Fruto da imaginação de alguns e do trabalho de muitos, este “Álbum de Recordações” traduziu-se 
num espectáculo através do qual se pretendeu homenagear a terra que nos viu nascer e crescer e 
simultaneamente prestar uma singela homenagem a todos os antigos amadores, nossos conterrâ-
neos, (muitos deles já desaparecidos) e que muito contribuíram para o progresso cultural desta 
aldeia. 
 
Composta por dois actos e vinte e quatro quadros, a peça, de fundo histórico, com base no acervo 
documental possível, foi construída sobre factos, costumes e ambiências vincadamente locais, aos 
quais não faltou uma pequena dose de fantasia. 
 
E é precisamente a velha aldeia de Santo Varão, outrora couto de Sam Veram e mais remotamente 
o lugar de Cervela que, ao longo desses quadros, vai narrando e recordando a sua história. 
 
Espectáculo de luz e som, só possível graças ao entusiasmo, dedicação e colaboração de cerca de 
cinquenta pessoas que, vencendo fadigas, aturaram ensaios, montaram cenários, afinaram luzes e 
som, fizeram arranjos musicais, trataram do guarda-roupa... 
 
Não foi tarefa fácil!... 
Muitos foram os escolhos que encontrámos pelo caminho. 
Muitas foram as horas gastas, muitas foram as barreiras vencidas... 
Valeu a pena? 
Os aplausos do público que encheu literalmente o Centro Beira Mondego (CBM) fizeram-nos crer 
que sim. 
A todos, os que de uma forma ou de outra contribuíram para a sua concretização, o nosso bem 
hajam!  
 
 
 

A Liga de Amigos de Santo Varão 
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Abertura 
 
 

 
 
 

Canção de Santo Varão 
 
 

Santo Varão, minha linda terra, 
Tanta beleza entre si encerra 
Para maior brilho e mais valor 

Aqui nos tens [bis] ao teu dispor. 
 

Aqui tens o nosso amor, 
A nossa alma, 
A vida enfim, 

Tudo isso nos mereces 
Nunca esqueces 

Belo jardim. 
 

Onde brotam flores 
De várias cores 

Que é um encanto 
E p’ra completar 
Tem esta terra 

O nome d’um Santo. 
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ACTO I 
 
 
 

 
 
 

“A velha aldeia de Santo Varão” 
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 Quadro I 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
[surge em palco, lentamente, à medida que as luzes se acendem e dirige-se ao público.] 
 
- Como o tempo passa!... [olha atentamente para a plateia] 
Já fui uma jovem aldeia! 
Hoje, perante vós, tendes uma aldeia velhinha, tão velhinha que já nem eu própria sei ao certo a 
minha idade! 
A minha história (sim, porque eu também tenho uma história...) perde-se na bruma dos tempos... 
Por isso não estranheis que, de vez em quando, sem desprezar a História, deixe falar a fantasia... 
- De mim ainda me lembro ter sido doada, pelo nosso rei D. Sancho, ao seu chanceler, de nome 
Egídio Julião. 
Já lá vão oito séculos!... 
Tinha eu o nome, não de Santo Varão, mas, imaginem... de Cervela. Porquê? Não sei; talvez por 
ser bela! 
Mas nem por isso deixei de mudar de dono! 
Corria o ano da graça de 1255, quando me tornei couto dos bispos de Coimbra, pela doação que o 
mesmo Egídio Julião de mim fez à Sé desta cidade. 
A minha gente, sujeita ao pagamento de rendas e foros ao bispo, (ele era alqueires de milho e de 
trigo, almudes de azeite e vinho, carneiros e cabritos, galinhas e eu sei lá mais o quê!...) tudo à 
custa do suor da sua labuta diária, a minha gente, dizia eu, mourejava de sol a sol e da terra ia 
retirando o seu sustento... 
E quanta alegria transparecia nesses rostos tisnados e braços possantes quer durante as 
descamisadas, quer durante as vindimas e malhadas, ou até mesmo quando iam moer o grão ao 
moinho, para que o pão nosso de cada dia não faltasse... 
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“Canção do Moinho” 
 
Moinho que estás cantando 
A tua bela canção 
Contente porque vais dando [bis] 
Farinha para o nosso pão. 
 
Gira o rodísio 
Sem descansar 
As velas giram 
Cor do luar 
O milho salta 
Sempre a correr 
E a mó de pedra 
Sempre a moer. 
 
Abençoado e fecundo 
Bem haja o teu trabalhar 
Que dás alimento ao mundo [bis] 
E levas alegria ao lar. 
 
Gira o rodísio 
Sem descansar 
As velas giram 
Cor do luar 
O milho salta 
Sempre a correr 
E a mó de pedra 
Sempre a moer. 
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Quadro II 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
E enquanto o moinho ia dando farinha para o nosso pão, muitos dos meus campos revestiam-se da 
cultura do linho. 
Do linho, sim! Não se espantem! 
Num país de marinheiros, a procura desta planta têxtil para a cordoaria e velame dos barcos, era 
grande. 
E como era lindo ver os campos cobertos desta cultura, assistir às espadeladas, observar a figura 
gentil das tecedeiras curvadas sobre o tear... 
 
 
“Canção do Linho” 
 
Nasce o linho dentro d’água 
Anda sempre regadinho 
Assim meus olhos com mágoa 
Parecem irmãos do linho 
 
Estribilho 
Gira que gira 
Fiando o linho [bis] 
Fuso de lira 
Gira mansinho 
 
O linho verde branqueia 
Logo depois de corado 

O meu cantar não falseia 
Enquanto for desgarrado. 
 
Estribilho 
Gira que gira etc. 
 
Linho verde espadelado 
Oh quem mo dera fiar 
P’ra camisa do noivado 
P’ra renda do meu colar. 
 
Estribilho 
Gira que gira etc. 
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Quadro III 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
Como eram duros esses tempos antigos! 
Muito trabalho, muita fadiga e pouco que comer! 
Não havia casa alguma onde até os mais novos não ajudassem na luta diária... 
Quanto mais não fosse na procura de lenha, por estes montes fora, que os Invernos não eram nada 
meigos... 
 
 
“As Carvoeiras” 
[extracto da Opereta As Filhas de Eva] 
 
1ª - Ai meninas, que fome! Que haverá hoje para comer?  
 
2ª - Que há-de haver?! Batatas... e não hão-de estar más...  
 
3ª - Não, que elas hoje têm tempero. Ontem não prestavam; só tinham azeite...  
 
2ª - Mas hoje têm tempero... uma coisa branca... 
 
3ª - Não sabes o que é, tolinha?...Unto!  
 
1ª - E donde vem o unto? De que árvore se tira? 
 
3ª - Que sonsa! O unto tira-se das vacas.  
 
2ª - Ah! Ah! Ah! Das vacas! Que sonsa! Tira-se do porco.  
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1ª - Pois sim... mas tenho fome. Vamos brincar e cantar um bocado para espantá-la, enquanto se 
não tiram as batatas da panela.  
 
Todas: Valeu! Brinquemos e cantemos!  
 
 
[Música: “Canção das Carvoeiras”] 
 
 
Mãe - Basta de cantar raparigas; basta de dançar! Vamos! É irem imediatamente buscar os molhos 
de lenha, que estão no monte. Vamos, depressa, girar! Girar!  
 
[Saem]  
 
Mãe - Ai João, João! Que desgraça a nossa! A trabalhar toda a vida e não ganhamos sequer para o 
comer... E as pobres das raparigas passam todo o dia a mourejar, quase tanto como nós! E muitas 
vezes descalças, coitadinhas, porque não há dinheiro para lhe comprar uns socos!  
Eu até nem sei o que havemos de comer. João! A broa está pela hora da morte...  
 
Pai - Aí vens tu com a cega-rega do costume. Cala-te e não me faças perder a cabeça, mulher!  
 
[Entram as carvoeiras] 
 
1ª - Aqui está a lenha, meu pai. Agora escusa de estar a ralhar connosco porque já viemos para 
casa e deixámos o coberto cheio.  
 
Todas - Agora já podemos brincar e bailar! 
 
 
“Canção das Carvoeiras” 
 
Coro 
São tão bonitas 
As carvoeiras! 
São tão catitas 
As feiticeiras! 
Oh! Que belo rancho, 
Que formosa idade! 
Dançai, raparigas, 
Viva a mocidade! 
 
Solo 
Mocidade! Mocidade! 
Tempo és de formosura, 

Quem se encontra nesta idade 
É formosa, inda que escura. 
 
Coro 
São tão bonitas, etc. 
 
Solo 
Mocidade! Mocidade! 
Cada uma tem a sua. 
Corre a nossa mocidade 
A vender carvão na rua. 
 
Coro 
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São tão bonitas, etc. 
 
Solo 
Mocidade! Mocidade! 
Quem me dera ter segura! 

O pior é que a mocidade 
Vai depressa, pouco dura. 
 
Coro 
São tão bonitas, etc. 
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Quadro IV 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
Mas basta de lamúrias!  
Eu, a velha aldeia, à beira - rio plantada, tendo a meus pés o Mondego, com seus chorões e 
salgueirais, considerado verdadeira maravilha da Natureza por viajantes e escritores, desde o 
tempo dos Romanos, também tenho saudades do tempo em que as minhas lavadeiras, inclinadas 
sobre as suas águas claras, tagarelando, lavavam e deixavam alvas as areias, de roupa estendida a 
corar. Quantas vezes sob o olhar atento de algum jovem camponês, que aproveitava a ocasião para 
lhes fazer a corte... Eram outros tempos, já se vê!... 
 
 
Canção “Rio das Águas Claras” 
 
Ela 
Ó rio das águas claras  
Que vais correndo pró mar  
Tem pena de mim, tem pena 
Tem pena do meu penar. 
 
Ela 
Ó rio das águas claras  
Que vais correndo pró mar  
Os tormentos que eu padeço  
Não os vou eu declarar.  
 
Ele 
Não declara quem não pode 
Nada ter para declarar  

Pois quem como tu é bela  
Não pode ter que penar.  
 
Ela  
O que eu peno ninguém sabe 
Ninguém o pode saber  
Porque eu peno e não me queixo 
Em segredo sei sofrer  
 
Ele / Ela 
Pois o sofrer em silêncio 
É um dobrado sofrer  
Melhor é contarmos tudo 
A quem nos possa entender. 
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Quadro V 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
Os anos foram passando e, sem eu saber bem porquê, mudaram-me o nome, vejam bem!... 
No foral que D. Manuel I concedeu a Montemor-o-Velho e seu termo, corria o ano de 1516, 
chamam-me, então, de San Verão! 
E é já com este nome que assisto à edificação da minha igreja matriz. 
Ainda me lembro! Foi um dia de festa! Houve arraial e folguedos no adro! Parece que ainda estou a 
ver o entusiasmo da Maria das Festas… 
 
 
“A Maria das Festas” 
 
Eu gosto muito de festas, 
Toda eu com festas me enleio 
E penso que o gostar delas  
Não é gosto mau nem feio. 
 
Se oiço os pratos duma banda, 
O Zé P'reira a zabumbar 
Sinto-me logo imersa  
Numa alegria sem par.  
 
Em eu ouvindo um foguete 
Lá nos céus a estrelejar 
Não sou senhora de mim, 
Fico já toda no ar. 
 

Se vejo dançar o «Vira» 
Eu quero dançar também  
Se oiço cantar, também canto, 
E creiam que canto bem.  
 
Ouvindo falar de festas, 
É como um choque que tomo 
Já não penso noutra coisa 
Já não durmo, já não como. 
 
Quando me cheira a arraial 
Já se vê, 'stou lá caída;  
Se faltasse àquela festa 
Por certo perdia a vida. 
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Quadro VI 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
Fui crescendo... 
Subi aos montes, por entre arvoredos e giestas que, vicejando ao longo dos caminhos, se casavam 
com a paisagem e deixavam no ar uma doce melodia... 
 
 
“Giestas” 
 
 
Sobre a serra sem lamentos 
A giesta vive só 
Sacudida pelos ventos 
E coberta pelo pó 
É bravia, mas encerra 
No seu todo de humildade 
Modéstia desta terra 
Do amor e da saudade. 
 
Estribilho 
Dentre a paz que há na terra 
Quando a noite flutua - BIS 
Brilha a giesta na serra 

À luz branca da lua. 
 
II 
Mesmo quando já não presta 
E o Inverno é de tremer 
Aproveita-se a giesta 
P’ra os velhinhos aquecer 
E as faulhas crepitando 
Na braseira incendiada 
Inda estão como invocando 
Da giesta a flor doirada. 
 
Estribilho 
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 Quadro VII 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
E foi num desses montes, no casal das Machadas, que um tal António Fernandes, nos finais do já 
distante séc. XVI, em cumprimento de uma promessa, mandou erguer uma pequena e humilde 
capelinha, toda feita em taipa, sob a invocação de Nossa Sª do Amparo, a qual em breve se tornaria 
a padroeira das minhas gentes de então. 
Arruinada pelo tempo, foi reconstruída em 1754, sob a forma que ainda hoje apresenta, pelo 
Desembargador Manuel Ferreira de Oliveira, "pessoa poderosa" no dizer do pároco de então (cá 
para nós, estes eram como o cão e o gato; nem queiram saber o que diziam um do outro... mas isso 
são outras histórias... de saias, já se vê...). 
As romarias que então se faziam em honra de Nossa Sª do Amparo, para pagar promessas e 
fogaças, eram conhecidas em toda a região e muito concorridas, por sinal... 
Quantos namoros aí tiveram início!  
Ao som de um harmónio, os ranchos iam cantando, estrada fora, a caminho da capelinha... 
 
 
“Terra Linda dos Meus Sonhos” 
 
Terra linda dos meus sonhos, 
Das serenatas das cantigas. 
Dos prados frescos risonhos, 
E os beijos das raparigas. 
 
Trindades amanheceu, 
Trindades findou o dia. 
Pai Nosso que estais no céu, 

Pai Nosso e Avé Maria. 
 
E esta paixão, 
Que eu tenho dentro de mim. 
Entrego-a à devoção, 
Do nosso amor sem fim. 
 
Estribilho 
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E sobranceira, 
No seu manto azul claro. 
Brilha a nossa padroeira, 
A Senhora do Amparo. 
 
Há touros pelas tapadas, 
Há campos loiros de pão. 
A graça das desfolhadas, 
E viva Santo Varão. 
 

Santo Varão, 
Delicioso jardim. 
Entregue à devoção, 
Do nosso amor sem fim. 
 
Estribilho 
E sobranceira, 
No seu manto azul claro. 
Brilha a nossa padroeira, 
A Senhora do Amparo. 
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 Quadro VIII 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
Aqueles tempos eram, de facto, de grande devoção! 
Mas também de grande ostentação, por parte das famílias de estirpe social mais elevada!  
Se uma tinha a sua capela privada, outra em breve a iria erigir! 
Foi assim que eu vi erguer-se, junto ao solar dos Floreados (ali ao pé da fonte, estão a ver?), a 
capela de Nossa Sª da Tocha. 
Estava-se no ano da graça de 1661, quando Francisco Jorge Floreado e sua mulher Brites Aires a 
mandaram construir. 
Que festança naquele dia! 
Houve missa e procissão; seguiu-se um grande arraial; cantou-se e bailou-se até de madrugada... 
E o fogo? Como ficámos extasiados ao ver semelhante espectáculo... graças ao Tónio dos 
Foguetes... 
 
 
“Tónio dos Foguetes” 
 
 
Chi... pum...! pum! Chi... pum! Pum! [Olhando o público boquiaberto] Então não bão à festa? É para 
ali adiente! Já p'ra lá foi a música, o Manel dos capilés, a Zefa do Casal com o tavoleiro dos vôlos... 
e agóira bou p'ra lá eu! 
 
[Com entusiasmo[ - Benham de aí! Bão ber os valões, as vandêras, o pindão, os injinhos da romaria 
e inté o sôr avade debaixo do pálio. [Aparvalhado] Intão nan bêem? Olhem qu'inté há curête! 
 
[Simulando deitar o foguete] Chim... Pum! [Batendo com os pés]. Catrapaz! Traz! paz! traz! 
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Toca numa harmónica, cómico, e canta a seguir: 
 
Nan há festa ou romaria, 
Arraial ou beberête, 
Que nan chamem, que mania! 
Cá p'lo «Tónio do Foguete». 
Sempre à frente do pindão, 
- Veja bem como se faz! [Chegando o morrão ao foguete] 
Mal se lá chega o morrão... 
Chi... 
[Batendo com os pés] 
 
Catrapaz! paz! zaz! traz! paz! 
 
Refrão: 
Se não rebenta. 
Vai intão um 
Daqueles taludos... 
Pum! catapum! [Batendo com os pés]. 
 
Enquanto lá no curête 
Tá a música a tocar, 
Chego o pavio ao foguete, 
Tás a bêr! - para animar! 
Acompanho a procissão, 
Cá à frente ou lá atrás, 
Co'os foguetes e o morrão... 
Chi... [Simulando deitar o foguete] 
 
Refrão: 
Se não rebenta. 
Vai intão um 
Daqueles taludos... 
Pum! catapum! [Batendo com os pés]. 
 
 
[Do livro "Teatro" de A. Victor Machado] 
 
 
“Vira de Santo Varão” 
[apenas tocado e dançado por alguns elementos do Rancho Folclórico do CBM] 
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Quadro IX 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
Passada a folia, lá se regressava à labuta de cada dia. 
Do nascer ao pôr - do - sol , quer chovesse, quer fizesse sol, grupos de homens e mulheres 
curvados sobre a enxada ou a foice, entregavam-se à dureza do trabalho! 
É que não há rosa... sem espinhos! 
 
 
“Rosas” 
 
Não há rosas sem espinhos 
Nem espinhos sem picar 
Nem amor sem ciúme 
Nem ciúme sem amar  
Por mais tratada que seja  
A rosa tem sempre espinhos 
E na vida cor-de-rosa  
Também há negros caminhos 
 
Estribilho  
Rosa morena não tenhas pena 
De ter espinho; a tua cor 
Recorda amor lembra carinhos 
E nos silvados ou nos vaIados 

Assim formosa assim perdida 
Levas a vida tão cor-de-rosa 
 
Rosa branca qual noivado 
Rosa pura de ilusão  
Encarnada sol dourado 
É da cor do coração 
Ciúme tão mal que soa  
Lembra espinhos e pecado 
Mas de espinhos era a coroa 
De Jesus crucificado.  
 
Estribilho 
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Quadro X 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
E lá se iam passando os dias... 
A minha vida continuava pacata e a harmonia reinava! 
Reinava, digo eu!... 
Uma vez por outra, desencadeava-se um burburinho, as mulheres gritavam num alvoroço doido, os 
homens lutavam rijamente...a confusão instalava-se! 
Ainda estou a ver a Tomásia, essa regateira de uma figa... 
 
 
“Tomásia” 
 
Actor: 
- A Tomásia, não a viram por aí?  
- Ai não a conhecem? 
- Uma tipa já idosa, nariz chato, olhar matreiro, tem a cara cheia de pregas e tem um filho padeiro lá 
para o lado de Xabregas? 
- Não a viram, nem a conhecem? 
- Os meus parabéns, porque gente dessa raça, conhecê-la é desgraça.  
Não querem ver a atrevida, Não esteja prá’i escondida, aquela alma perdida, aquela alma danada. 
 
Regateira: 
- Ò meu valente jumento, eu tenho estado calada, mas se não falo rebento. 
 
Actor: 
- Ai Jesus que ela lá está, ó mulher não é consigo! Não esteja aí nessa guerra! Há mais Marias na 
terra. 
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Regateira: 
- É comigo, é sim senhor, eu conheço-o de gingeira, mas olha que a regateira põe-te essa calva, ó 
laré, eu já sei quem você é, já conheço a sua ronha. 
 
Actor: 
- Ó mulher tenha vergonha! 
 
Regateira: 
- Vergonha não tem você, que deixa andar a sua mulher fora de horas, isto é o que a gente vê, e a 
sua filha é uma delambida, toda se espaventa e vai-se por na escada, até alta madrugada, com o 
filho do sargento. 
 
Actor: 
- Ó senhor guarda, prenda-me aquele obstáculo, que está a interromper o espectáculo. 
 
Guarda: 
- Haja condiscência, mas isto aqui é teatro ou é a Praça da Figueira? 
 
Regateira: 
- Meu grande caloteirão. 
 
Guarda: 
- Cale-se lá, ou quando não, se vossemecê continua, ponho-a já no meio da rua. 
 
Regateira: 
- Mas eu hei-se falar. Que grandes malcriadões. 
 
Guarda [levanta o cacetete]: 
- Ora venha lá para o Estaril. Eu saco do xanfel e aqueço-lhe essa pele. 
 
Regateira: 
- Olha lá! Que se me bates dou-te um murro nos focinhos. 
 
Guarda: 
- Ora vamos lá juntinhos, parecemos dois passarinhos. 
 
Regateira: 
- Deixa-te aí estar meu patife, negrazinha eu seja. Onde quer que eu te veja, faço-te a tromba num 
bife. 
 
Actor [a tremer]: 
- Eu vim aqui recitar um monólogo engraçado, mas o tempo está tão fresco, vou aproveitar esta 
aberta para me por a cavar. 
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Quadro XI 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
E como não há mal que sempre dure, lá chegou o dia em que me consegui livrar da submissão ao 
Bispo. 
Corria o ano de 1753. 
Eu, farta de pagar rações ao Bispo, enquanto donatário da minha humilde pessoa, exigi àquele o 
documento de doação ou foral, comprovativo desta sujeição. 
Ora, como o não apresentasse, a minha gente não esteve com meias medidas! Não mais o 
reconheceu como donatário, nem lhe voltou a pagar as rendas. 
E assim acabou a minha vida como couto do Bispo! 
E, em 1836, por decreto régio de D. Maria II, transformei-me em concelho! Com direito a Câmara, 
pois é! 
Mas não foram tempos fáceis estes, não pensem! 
Os desentendimentos entre o juiz da câmara e o administrador do concelho, eram constantes. Não 
tocavam a mesma música, percebem? 
Contudo, pior que isto, era manter um concelho em que as despesas ultrapassavam de longe as 
receitas. 
Os rendimentos do concelho eram absorvidos no pagamento dos ordenados ao médico, 
administrador, secretários, administrador do correio, porteiro da Câmara, entre outras despesas. 
Os melhoramentos que o concelho necessitava não se faziam...(tal como hoje, não havia dinheiro...) 
E o povo reclamava, reclamava... 
Numa sessão da Câmara, o fiscal desta, o Desembargador Faustino Ferreira de Noronha, homem 
lúcido, até chega a pôr a hipótese de pedir à rainha a sua extinção. 
Eu, a sede de concelho, é que não gostava do rumo que as coisas estavam a levar!... 
E foi assim que, por decreto régio de 1853, a rainha D. Maria II dissolveu este concelho. 
Estava-se no período da "dança dos concelhos"! 
Dos concelhos... e das províncias... 
 
 



Álbum de Recordações – Santo Varão: história e fantasia 
 

 

 
30 

 

“Províncias de Portugal” 
[Letra do Padre Agostinho da C. e Silva e Música de Cipriano Gil] 
 
 
Minho 
Sou a província do Minho 
O jardim de Portugal! 
Da natureza o carinho 
Me fez linda sem rival. 
 
Trás-os-Montes 
Eu de Trás-os-Montes sou, 
E a natureza bravia 
Num trono me colocou 
De serras e penedia! 
 
Douro 
Sou o Douro, cuja fama 
É o vinhedo jucundo 
Que o meu nome proclama 
Sem rival em todo o mundo! 
 
Foi duma minha cidade 
Que a Pátria seu nome herdou, 
E o sol da Liberdade 
Foi lá também que raiou! 
 
Beira Alta 
A Beira Alta sou eu 
Meus bons paios e presuntos 
Só quem 'inda não comeu 
É o que não pesca do assunto. 
 
Beira Baixa 
A Beira Baixa, singela, 
Sou eu, no mapa escondida... 
E a alta Serra da Estrela 
É a minha grinalda querida. 
 

Estremadura 
A Estremadura, a rainha 
Das províncias sou feliz 
É uma cidade minha, 
A capital do país! 
 
Fazem a minha glória 
Sintra, Batalha e Belém: 
Síntese de toda a história 
Que a nossa Pátria tem. 
 
Alentejo 
Sou o Alentejo, a maior 
Das províncias portuguesas, 
Nenhuma me é superior 
Em lezírias e devessas. 
 
Algarve 
Sou o Algarve, a derradeira: 
Na minha folha se irmana, 
Com as folhas da figueira, 
O cristal do Guadiana 
 
Portugal 
Todas vós sois minhas filhas, 
E todas vós irmãs sois. 
No Amor não há partilhas, 
Vivamos juntinhos, pois. 
 
Todas as Províncias 
Tuas filhas te saudamos 
Com amor vivo e leal, 
E orgulhosas nós clamamos: 
Viva! Viva Portugal!
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ACTO II 
 
 
 

 
 
 

“A velha aldeia de Santo Varão” 
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Quadro XII 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
E quando aqui chegaram os Franceses! 
A notícia correu veloz! 
Estava-se em 1810. As tropas de Napoleão tinham tomado Coimbra e aproximavam-se a passos 
largos. 
Toda eu estremeci!  
Tinha poucas riquezas, mas as poucas que tinha precisavam de ser salvaguardadas... Sobretudo as 
pratas da minha igreja! 
Que aflição... 
Contudo, os bravos soldados portugueses correram com eles. 
Aquilo é que era tropa! 
Mas nada que se perecesse ao Alípio! O Esfrega cá do sítio... 
 
 
“O Esfrega” 
 
Sou de S. Paio da Serra  
Todos me chamam Alípio 
Conhecido lá na Terra  

Pelo "Esfrega" lá do sítio 
Desde pequeno é sabido 
Té à vida militar  
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A minha vida tem sido  
Constantemente esfregar.  
 
[Declama] Pois é verdade. Sou um 
Rapaz jeitoso e habilidoso para tudo, 
Mas a minha queda é para esfregar. 
Casa ou objecto esfregado por mim  
Até espelha, até cheira... É que eu tenho 
Uma arte e um segredo que só visto. 
A primeira coisa que faço é:  
 
Ajoelhar,  
Molhar o esfregão 
Espremer e passar 
Com água e sabão. 
Assim, assim,  
Assim sem parar 
E depois por fim  
Esfregar, Esfregar.  
 
Criança, mas já crescido 
O Alípio do Esfregão 
Era sempre preferido  
Para qualquer esfregação. 
E eu de bom grado ia 
Ajudar as raparigas 
Ora,... comia e bebia  
E o resto são cantigas  
 
[Declama] Comia e bebia e 
Não me faltava dinheiro!  
As mulheres que não estavam para se ralar 
Diziam-me assim:  
- Ó Alípio vais-me esfregar a minha sala? 
- Então não vou porquê?  
E ás vezes era cada salão! 
Mas eu lá ia  
E a minha entrada era esta:  
 
Ajoelhar,  
Molhar o esfregão 
Espremer e passar 
Com água e sabão. 
Assim, assim,  

Assim sem parar 
E depois por fim  
Esfregar, esfregar.  
 
A Dona Maria Inês  
Que eu tenho por vizinha 
Pediu-me só uma vez  
Que lhe esfregasse a cozinha 
E eu lá fui ajudá-la  
Com este bom coração 
Foi a cozinha e a sala  
E por fim o Rés-do-chão  
 
[Declama] Nosso Senhor me perdoe 
Pelo Amor de Deus mas... 
Não voltei lá. 
O 1º andar ainda se podia esfregar 
regularmente 
Mas o Rés-do-chão, ai credo 
Em que eu me vi! Fartei-me de suar. 
Para dar conta do recado  
E para que a velhota ficasse satisfeita. Ainda 
Me lembro quando ela perguntou 
Como se esfregaria o Rés-do-chão E eu 
respondi:  
 
Ajoelhar,  
Molhar o esfregão 
Espremer e passar 
Com água e sabão. 
Assim, assim,  
Assim sem parar 
E depois por fim  
Esfregar, esfregar.  
 
A Senhora do Coronel  
De quem eu sou impedido  
Chama-me pomba sem fel 
Mesmo à frente do marido. 
Esfrego a louça e o fogão 
Ao patrão limpo a espada 
E às vezes sem intenção  
Esfrego a paciência à criada.  
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[Declama] Parece que foi ontem  
Quando a primeira vez a patroa me  
Perguntou:  
- Oh Alípio és capaz de limpar a espada do 
senhor coronel? 
- Oh minha senhora isso nem se pergunta 
-Então como é que fazes isso? 
Muito simplesmente:  
 
Ajoelhar,  
Molhar o esfregão 
Espremer e passar 
Com água e sabão. 
Assim, assim,  
Assim sem parar 
E depois por fim  
Esfregar, esfregar.  
 
E agora vou retirar-me 
Porque ali a D. Micas  
Vai lá p'ra fora julgar  

Que eu sou algum maricas.  
 
A tropa já não me dá tacho 
E se licença me dão  
Vou ver se me encaixo 
Em outra colocação  
 
[Declama] Isto da tropa já não dá nada 
Esfregar, há muito quem esfregue,  
Algum dos senhores quer tomar conta da 
pasta? 
É muito simples:  
 
Ajoelhar,  
Molhar o esfregão 
Espremer e passar 
Com água e sabão. 
Assim, assim,  
Assim sem parar 
E depoid por fim 
Esfregar, esfregar. 
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Quadro XIII 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
Alheio a todas estas peripécias, o velho Mondego continuava a correr a meus pés. Umas vezes de 
mansinho, outras furioso, alagando tudo à minha volta... 
E, por ele, deslizando suavemente, viam-se as barcas serranas... 
Parece que estou a vê-las! 
Com a proa e popa recurvadas e aguçadas para o ar, movidas ora à vara ora à vela e puxadas à 
sirga! 
Nelas eram transportados o sal da Figueira (sal ao rio - ouvia eu, então, gritar) e as pipas de vinho 
que, depois de descarregadas nas docas, pelo comboio, seguiam para a capital. 
De comboio, sim, pois na década de 1860 eu já tinha a minha estação de caminho de ferro. 
E como era uma aventura viajar naquelas máquinas "de deitar lume"... 
Que o diga este nosso amigo Zé... 
 
 
“Zé Pacóvio” 
 
Olá!... Ora então muito bons dias, ou boas noites. Sim...porque, eu cá na aldeia nem sei bem às 
quantas ando, porque não me "intendo" lá muito bem com os relógios.  
Pois é verdade: e cá estou de volta das minhas viagens às capitais. 
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Custou-me, mas sempre cheguei.  
Ora eu, como nunca tinha "fazido" viagens, resolvi noutro dia ir até às Lisboas ver o meu primo Zé 
Cangalho, que está a servir numa loja de panos.  
Eu tinha de ir no carro da carreira do Toné Pitangas, mai-los meus vizinhos e principalmente a 
minha mulher ( sim, porque eu sou casado). Mas começaram para lá a dizer que de carro só lá 
chegaria no fim de três quinze dias... 
Oh! c'os diachos!  
Então as Lisboas são assim tão longe?  
São, homem!... De carro só lá chegas no fim de três quinze dias. 
Bem... Resolvi então ir no comboio de ferro.  
E lá vou eu p'rás estações e começo então a passear duma banda  
p'rá outra.  
E vai, chega um homem à minha beira e diz-me assim: 
- Olhe lá! Você já tem bilhete?!  
- Quais bilhete?!... Então ele também é preciso mercar bilhete? 
- É, homem! Chegue-se acolá à bilheteira e merque-o.  
Lá vou eu às tais bilheteiras (que nem era bilheteira nem era nada), era um postigo onde estava um 
homem que disse assim: 
- P'ra onde é que você vai?  
- E você que lhe importa?! (que gente tão curiosa). Dê-me uma classe p'ás Lisboas.  
E pega ele, dá-me um migalho de papelão e diz-me assim: 
- Pegue lá uma terceira e custa vinte mil réis!...  
-Vinte mil réis?! Então uma isca de papelão e demais-a-mais escrito só duma banda, custa vinte mil 
réis?  
- Lá na minha terra, no Zé da Venda, mercam-se as folhas de papelão a cartinho.  
- Bem, pegue se quer; se não quer, prante-se daqui para fora. 
O remédio foi pagar e ir-me embora.  
Começo outra vez a passear dum lado p'ró outro, e zás, abre-se logo um cancelo que dizia assim 
p'ró riba : « Sala d'Esp'rança».  
Oh, que sala!... Que rica sala!... O solho era mais branquinho que a careca do senhor abade da 
minha freguesia, e uns diachos duns bancos, que nem eram bancos nem era nada - era uma coisa 
que a gente sentava-se em riba, ia p'ró fundo, tornava p'ró ar, e eu tanto fiz que, me escorrega o 
assento, salvo seja, e vou dar, com sua licença, c'os focinhos num gigo de ovos que levava p'ró 
meu primo Zé Cangalho, e fiquei com as ventas a pingar...  
Depois, abre-se uma porta e apareceu uma loja toda de ferro, com muitas gaiolas cangadas umas 
nas outras: um fogão, uma chaminé a botar fumo e os cozinheiros a fazer o jantar. Ai, rapaziada!... 
aquela gente começou a entrar p'rás gaiolas, e eu também entrei...  
Dali a uma esquinha toca um sino parecido com uma gaitinha, salvo seja, como os gatos a miar, e 
aquelas gaiolas todas começam a andar umas atrás das outras por ali adiante...  
Boto a cabeça de fora do janelo p'ra ver quantos animais puxavam aquilo tudo; mas,ah! Credinho!... 
Era uma ventania de vento tão forte, capaz de constipar o burro mais valente da freguesia. Chegou-
me até a tirar a suspiração.  
Está quieto! E não foi só isso, cuspiram-me na "fácia" e entrou-me um agreiro num olho, ao passar 
num apeadeiro.  
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Vou a tirar a cabeça p'ra dentro, p'ra esfregar o agreiro, e vai, caiu-me o chapéu ao combóio de 
ferro, e começou a fugir p'ra trás, p'ra trás... 
Eu bem berregava : ó seu maquenista! Páre lá!... Páre lá!...  
Mas quanto mais eu berregava, com quanta mais "velocidez" e mais "rapidade" ele largava. O 
arvoredo andava de roda e as casas à volta fugiam p'ra trás; todas p'ra trás...  
O remédio foi ir em guedelhas.  
Mais adiante, lá parou o bicho; e vai, aparece um homem, que disse assim:  
- Quem vai p'rás Lisboas tem uma hora de demora.  
- Uma hora?! Então eu hei-de estar aqui uma hora sem comer?! -Você se quer comer vá ali ao 
restaurante.  
- E que diacho é isso de "restudante" ou "Restante"? 
- É um hotel.  
- Ah! Isso lá por hotel já me entendo.  
Lá vou eu ao tal hotel ou venda, ou lá o que era...  
Ai, rapaziada! Ali estava tudo na prumada : uma manjedoura muito comprida; lençóis p'ró riba; 
copos; lenços d'assoar o nariz, dentro dos copos!...  
Nisto vem um homem todo vestido de branco e diz-me assim: -O que é que você quer?  
- Eu...eu... Traga-me lá um caldinho verde de nabiças; uma mistura e meia numa enfuza.  
Estava eu a comer o meu caldinho, quando veio um homem à porta, que disse assim:  
-Quem vai p'rás Lisboas, tem cinco minutos.  
Ah, credinho!... Começa toda a gente a meter a fruta p'rós bolsos, eu também queria meter o caldo 
no buxo, mas ele pelava como o diabo, que até me fez vir as lágrimas aos olhos. O remédio foi 
espremer as nabicinhas e deixar ficar a aguada no prato.  
Tornam as gaiolas todas a andar e, na viagem, entra um homem pela porta dentro e, vai, pede-me o 
meu bilhete.  
Eu, com cara de asno peguei nele e dei-lo. Vai ele, pumba, espeta-lhe uma ferradela.  
- Ah! Seu cara de cão! Então você fura-me o papel que me custou vinte mil réis?  
Mas ele... não me disse nada, virou-me as costas e foi-se embora... 
Mais adiante lá chegámos às capitais, lá estava o meu primo Zé Cangalho, que mal me enxergou ao 
longe, deu-me logo um abraço.  
À noite até fomos ao teatro e, cá para nós, vim de lá envergonhado... 
Bem, p'rá outra maré contarei o resto... 
Adeuzinho até qualquer ocasião... 
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Quadro XIV 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
Sempre fui adepta do progresso! 
A implantação da República, em 1910, trouxe por todo o país uma onda de associativismo, 
traduzido na fundação de associações recreativas, dedicadas à cultura popular e ao lazer. 
E eu, que nunca gostei de deixar os meus créditos por mãos alheias, graças à iniciativa de um 
punhada de homens de rija têmpera, logo fundei uma, a que dei o nome de Centro Beira Mondego - 
esta colectividade onde hoje nos encontramos. 
Corria o ano de 1925... 
Desde então os seus associados desenvolveram uma intensa actividade cultural que fazia inveja a 
muitas outras aldeias, maiores do que eu... 
A sua tuna era o enlevo dos seus associados. 
Quando saia à rua em dias festivos, até a natureza parecia sorrir ao som das suas bonitas melodias, 
de que alguns de vós, certamente, tal como eu, ainda se recordam... 
 
 
“Florista” 
 
Meus senhores eu vendo flores 
Mas ninguém mas quer comprar 
São tão baratas, tão lindas 
Mais lindas não pode achar. 
 
Rosas de chá margaridas 
E camélias em botão 
São tão lindas, tão baratas 

Que de graça quase são. 
 
Roxos cravos sempre vivas 
Miosotes flor de lis 
Quem nas compra as lindas flores 
Tão galantes, tão gentis. 
 
Lindas flores quem nas compra 
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Quem nas quer ao peito por 
Uma flor com flor ao peito 
Cresce muito de valor. 
 
A florinha em peito nobre 
Se nos fala quer dizer 
Quem amostra a flor tão linda 

Flor mais linda há-de esconder. 
 
Meu senhor comprai as flores 
Que ventura só vos dão 
E a floreira que as cultiva 
Dá-lhe vida, gosto e pão. 

 
 
 



Álbum de Recordações – Santo Varão: história e fantasia 
 

 

 
40 

 

Quadro XV 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
E o seu grupo cénico! Os seus amadores eram verdadeiros profissionais de que muito me orgulho. 
Com peças que ficaram famosas na época, levaram longe o meu nome! 
Muitos, já não estão fisicamente entre nós, mas permanecem para sempre no álbum das minhas 
recordações! 
E hoje, aqui e agora, eu quero prestar-lhe a minha grande homenagem, à qual gostaria que todos 
vós aqui presentes se associassem! 
E que melhor homenagem do que recordarmos alguns dos melhores momentos da sua actuação, 
não concordam?  
Vamos a isso... 
Quem não se recorda da opereta "Paleio Barato" e da canção da ceguinha? 
 
 
“A Ceguinha” 
 
[Opereta Paleio Barato] 
 
Cena passada num restaurante  
 
Alípio - Boa -tarde! 
Todas - Boa-tarde!  
Alípio - Uma caixa de fósforos e um maço de cigarros antoninos... 
Alípio - Oh! Minha flor! [para Isabel] 
Leocádia - Então, o senhor por aqui'?!  
Alípio - É verdade. 
Passava com um amigo e vim comprar cigarros ao restaurante. 
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Leocádia - E assim, com tanta pressa?!  
Alípio - Eu venho dentro de dois minutos; preciso de dar um recado com urgência  
e não me demoro. Não saiam daqui, que isto é um pé cá e outro lá. Meus anjinhos...  
Leocádia - parece que gosta de ti o rapaz...  
Isabel - De mim?! Ora o demo não tem sono!... 
Leocádia - Pois sim! Faz-te parva! 
Isabel - Deveras? 
Leocádia - Sim, sim deveras; mas sempre te deves lembrar que, serás, pelo menos, a sua 25ª 
noiva... 
Isabel - Noiva? Cuspo-te no agouro; que vá deitando o luzio a outra; se quer casar bem, que arranje 
uma 26ª 
Leocádia - Então, assim o votas ao desprezo?  
Isabel - Bem, bem. Votar ao desprezo, não, mas para que me serve aquilo? À parte a vaidade, 
parece que sempre mereço coisinha melhor.  
Leocádia - Mas dizem que ele tem massa... 
Isabel - Que lhe faça bom proveito... 
Leocádia - E é pessoa fina ...  
Isabel - Nem fina, nem grossa; aquilo é gente de meia tigela; não gosto assim. Ou tudo, ou nada; ou 
fidalgo a valer, ou um simples artista. E, demais, quero um pouco mais ou menos da minha igualha. 
Que não se me ponha olhar lá de cima, como se eu fosse menos do que ele.  
Leocádia - Dizem que é muito generoso...  
Isabel - Mas não ganha quanto come; não vejo em que se empregue; e tenho-o visto comer, parece 
que tem fome canina...  
Leocádia - Dá muitas prendas... 
Isabel - Às tolas! Eu não sou dessas!  
Leocádia - Por esse andar, menina, bem ficas solteirinha toda a vida...  
Isabel - Agora fico! Então não há mais rapazes senão ele? Pois olha que com gentinha desta laia 
não caio em casar-me. Aquilo é lá homem! Só lhe faltam as saias! É um Adelaide perfeito! Muito 
pior do que uma menina da alta roda; gasta horas a compor-se ao espelho e primeiro que saia à 
rua! Traz aquela cabeleira tão lambida, que até mete nojo! Imagina que usa pulseiras! Daqui a 
pouco põe uns brincos nas orelhas! Até parece mal! Quero lá aquilo!  
[Entra Alípio] 
Alípio - Pronto, meninas; fui enquanto o demo esfregou um olho.  
[Entra a ceguinha e a rapariga pede esmola, a que Alípio não corresponde e diz] 
Alípio - Desculpem-me! É só um minuto para ir cumprimentar aquele rapaz que ali vai...  
Isabel - Ora aí tens a generosidade dele! 
[Segue-se a canção] 
 
 
“Canção da Ceguinha” 
 
Sou ceguinha de nascença 
Isto assim não é viver!... 
Minha tristeza é imensa [bis] 

Quem me dera já morrer. 
 
Eu ouvi dizer um dia 
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Que era linda a cor do céu, 
Tentei vê-la não podia, [bis] 
Cobria-me um negro véu. 
 
Não sei a cor das florinhas 
Que há na terra a vicejar, 
Só conheço os passarinhos [bis] 
Pelo modo de cantar. 
 
Os meus pais eu nunca vi, 
Nem mesmo parentes meus, 
Sou filha da desventura, [bis] 

Só tenho a Graça de Deus. 
 
É pior do que ser cega, 
A Graça de Deus perder, 
Coitado de quem tem olhos [bis] 
Mas por culpa não quer ver, 
 
Eu tenho a graça de Deus 
Isso a mim só me consola, 
Para não morrer de fome [bis] 
Vos peço agora uma esmola. 

 
 
 



Álbum de Recordações – Santo Varão: história e fantasia 
 

 
43 

 

Quadro XVI 
 
 

 

 

 
 

Santo Varão 
 
Alguns de vós, os de mais idade, recordar-se-ão, certamente da peça "Corações que Cantam", 
levada à cena pela primeira vez em 1944.  
Dela faziam parte as canções da Espanhola e do Zé Maria.  
Vamos recordá-las, passados que são 58 anos... 
 
 
“A Espanhola” 
 
Sou filha de Buenos Aires 
Honra-me ser Argentina 
Ainda que os meus donaires 
Sejam os de uma espanhola - Olé 
 
II 
Nasci na floresta 
Eu sou da terra Argentina 
Eu sou mulher honesta 

Fidalga e ladina. 
 
III 
Eu canto alegremente 
O sol e a beleza 
Eu canto p’ra toda a gente 
Eu canto p’ra toda a gente 
Desta terra portuguesa - Olé. 
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“O Zé Maria” 
 
É verdade sou Maria 
Tinha pena se não o fora 
Pois também era Maria 
A virgem Nossa Senhora. 
 
II 
P’ra gentes destas aldeias 
Todas as velhas são tias 
E até à luz das candeias 
As cachopas são Marias. 
 
Estribilho 
O meu pai foi Zé Maria 
Maria foi minha mãe 
É Maria a minha tia 
E eu sou Maria também. 

 
III 
Há Marias na Alemanha 
Marias em Inglaterra 
Há Marias por Espanha 
E há cá Marias na terra. 
 
IV 
Vai uma Maria à missa 
Vai uma outra aos trigais 
Uma Maria derriça 
E a Maria vai com as mais. 
 
Estribilho 
O meu pai foi Zé Maria etc. 
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Quadro XVII 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
E a "Flor da Aldeia"? 
Corria o já distante ano de 1935 quando ela foi representada com bastante sucesso. 
É que o Zuquinho era mesmo zuquinho... 
Ora vejam. 
 
 
“Flor de Aldeia” 
[Opereta em um acto – Cena IV] 
 
 
Antónia - O que ele corre, coitado! Lá bom rapaz é ele...Se não fosse aquela cabeça... [olhando]. Aí 
temos o outro...Andas a arranjar uma carga!... 
Zuquinho – [entra em cena] - Pst!...Pst!... [Antónia finge que o não vê olhando para o lado oposto] 
Pst!...Pst!...Ó Antoninha! Antoninha!  
Antónia – [Olhando] - Credo!... Que susto que me meteu!...Pensei que era um bicho... 
Zuquinho - Um bicho... Tem graça... [rindo parvamente]. É boa!... Eu, um bicho!... 
Antónia - Enganei-me. É o Zéquinha, pois não é?...  
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Zuquinha -Também não sou... Não sou Zéquinha... Zéquinha é um casaco sem mangas. Zuquinho, 
Zuquinho é que eu sou.  
Antónia - E bem Zuquinho, lá isso é verdade. Mas o que queria?  
Zuquinho - Eu queria " précurar-Ihe" se tinha por aqui lobrigado a Rosa... a Rosinha a minha 
namorada. Lobrigou?  
Antónia - A sua namorada, tem graça...  
Zuquinho – [rindo] Tem graça, pois não tem?..Não a lobrigou?  
Antónia - Lobrigar não a lobriguei, mas estive com ela aqui há pouco. Ia levar o jantar ao pai.  
Zuquinho - Pois ia...ia... Eu bem sei que ia. Ia muito bonita, pois não ia? 
Antónia – [imitando] ia, ia... ia... Você parece um rato a chiar!  
Zuquinho – [rindo muito] Um rato a chiar... Tem graça Pois a Rosa é a minha namorada.  
Antónia - Então muitos parabéns.  
Zuquinha - É a minha namorada mas ela não gosta de mim.  
Antónia - Mau!.. Como se entende isso? É a sua namorada e não gosta de si? Não percebo! 
Zuquinho - Nem eu. Não gosta de mim porque lhe pedi o jantar e ela não mo quis dar.  
Antónia - Fez ela muito bem. Então havia de lhe dar o jantar que era para o pai? Ora … essa!... 
Zuquinho - É que eu estava com muita fome. Quando estou à beira da Rosa tenho sempre fome. 
Antónia - Tem graça...! 
Zuquinho – [rindo] Tem graça, pois não tem?...  
Antónia – Sr. Zuquinho: isso não é próprio de um namorado. Quem ama não come. 
Zuquinho - Como, não come?..  
Antónia - Não come, não senhor!...Os namorados sustentam-se de ar e vento. Não sabia?  
Zuquinho - Não sabia, não senhora. Será por eu comer muito que ela não gosta de mim?... 
Antónia - Naturalmente. Olhe que não é por outra coisa!  
Zuquinho - Pois então não como. Mas ela passou por aqui, não passou? 
Antónia - Já lhe disse que sim. Não sou relógio de repetição, ouviu? 
Zuquinho - Ouvi, sim senhora. O que eu não ouvi foi o relógio... 
Antónia - Ai que graça...  
Zuquinho – [rindo] Tem graça, pois não tem?.. Mas vou ver se vejo a Rosinha... a minha 
namorada...  
Antónia - Vá, vá e vá pondo as costas no seguro. Se o pai da Rosa o vê e se o Damião o lobriga, 
era uma vez um Zuquinho...  
Zuquinho - Isso é uma história...  
Antónia - Diga-lhe que é uma história e espere pelo fim dela.  
Zuquinho - É uma história é... Vossemecê disse assim: Era uma vez um zuquinho... Isso é uma 
história.  
Antónia - Fie-se nas histórias e verá o que lhe acontece, ou na Virgem e não corra e verá o 
trambolhão que apanha.  
Zuquinha - Não que eu vou a correr. Olhe, vou assim... muito devagarinho... [Sai]  
Antónia - Pobre maluco... E a Rosa, com dó dele, não se atreve a desenganá-Io. Assim, mais 
maluco o põe. Vou ver se lhe falo. E preciso despertar aquele coração e hoje mesmo ficará tudo 
decidido. Meti-me nesta empresa, já agora, não volto atrás. [sai]  
Regedor [entra em cena] - Diabo!... diabo!... Estou a ver que não consigo casar aquele pateta... 
Raios parta o rapaz ter saído como saíu!  
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Zuquinho [entre cenas] - Pst! Pst!.. O pai! ...pai...  
Regedor [olhando] - Olhem que figura!... Olhem p'ra aquilo!... É mesmo azambrado de todo!... A 
rapariga que casar com este mostrengo é porque é cega de nascença...  
Zuquinho - Pst!... Pst!...ó pail...  
Regedor [berrando-lhe] - Que é lá?...Que diabo queres tu?...  
Zuquinho – [entrando] - Lobrigou a Rosa ... a Rosinha... a minha namorada?  
Regedor - Não, não vi. Vi o pai, o Tomé.  
Zuquinho – [vai para sair] - O pai... toca a safar... Não é o pai que eu quero... 
Regedor - Mas já se foi embora. Anda cá. 
Zuquinho [voltando]) - Ah!... isso sim. 
Regedor - Anda daí... vamos jantar.  
Zuquinho - Nessa é que eu não caio!... Eu já jantei.  
Regedor - Já jantaste? Como é isso?  
Zuquinho - Já jantei, já ,sim senhor! Jantei ar e vento!...  
Regedor - Ar e vento?! Tu que dizes, rapaz? 
Zuquinho - E o que eu agora como. E para ver se a Rosa gosta de mim!... 
Regedor - Que estás tu a dizer?!  
Zuquinho - Já lhe disse. Quem ama não come nada. Só ar e vento!... 
Regedor - Hás-de ir longe com essa comida!... [aparte] - Bem diz o Tomé. Este diabo cada vez está 
mais maluco! [Alto] Olha lá, quem te meteu essa na cabeça?  
Zuquinho - Foi a Antoninha. E é verdade. Que eu pedi o jantar à Rosa e ela não mo deu. E como ela 
é a minha namorada, também não come. Não come nem dá a comer.  
Regedor - Valha-te Santo Anastácio , rapaz! Estiveram a caçoar contigo...  
Zuquinho -Então não é verdade?  
Regedor -Não. Pelo contrário. É preciso comer mais para ter mais forças. 
Zuquinho - Então vou comer muito que estou com muita fome! [sai] 
Regedor -Até parece impossível que este parvo seja meu filho... 
 
 
Zuquinho [entra de novo] 
 
Se estou assim tão gordinho 
Não é p'lo muito comer, 
Pois sou rnesmo um passarinho. 
A debicar e a beber.  
E se janto, ceio e almoço,  
É porque menos não posso.  
 
Ao jantar fico servido  
Com um prato de sopa cheio, 
Bom guizado e mais cozido,  
E um frangão, se tem recheio. 
Mas, p'ra não dar mais maçada 
Corno então vitela assada.  

 
Se a minha figura engorda,  
Não é p'la muita comida:  
Só como um prato d'assorda 
E um bife logo em seguida;  
Pão com manteiga, bom chá,  
E o alfioço feito está. 
 
Se há caldeirada ou puré, 
Ainda vai um bocadinho; 
Uma chicara de café,  
E de genebra um golinho. 
Claro: não falo nos frutos,  
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Nem no fuma dos charutos...  
 
Um pouco antes de jantar 
Dois ovinhos estrelados, 
Belo vinho a acompanhar,  
E três pastéis de folhados. 
E..., se a mãezinha está meiga 
Ainda vai pão com manteiga. 

 
Aqui está S Benedito,  
Já vistes o que ele come: 
Só debica, não tem fome, 
E... contudo está gordito, 
Como isto vem a ser,  
Ninguém o pode entender! 
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Quadro XVIII 
 
 
 

Santo Varão 
 
“Santo Varão em Roupa Branca” foi uma das primeiras operetas levada à cena, com a 
particularidade de ser original desta colectividade. 
Estava-se, então, em 1950... 
Dela vamos recordar a canção " A Cigana e o Estudante” 
 
 
A Cigana e o Estudante 
 
Ele - Ciganita, ciganita 
Queira fazer o favor de me escutar 
Uma palavra de amor 
 
Ela - Estudiante, estudiante 
Para que vienes corriendo 
Si no te quiero 
La gitana estás viendo. 
 
Ele [declama] Mas porquê? 
 
Ela [declama] Yo no lo se, yo no lo se. 
Adiós, Adiós. 
 
Ele - Morenita, morenita 
Assim desprezas quem ama, e quem te quer 
Quem por ti de amor se inflama. 
 
Ela - Caballero, caballero 
Cuanto falso, me has sido 
Tus palabras no son firmes de sentido 
 
Ele [declama] Mas porquê? 
 
Ela [declama] Yo no lo se, yo no lo se. 
 
Ele - Teu desdém, a minha alma me mata 
Não sejas ingrata, ó linda morena 
Se outro peito ao meu peito preferes 

Se tu não me queres, eu morro de pena. 
 
Ela [declama] Ese amor que me estás 
implorando 
Con tanta porfía, cuanto tiempo duraría? 
 
Ele [declama] Toda a vida. 
 
Ela [declama] Quiere que le lea su sina? 
Que yo le diga la verdad. 
 
Ele [declama] Ó, mulheres, vá lá, vá lá! 
 
Ela - Corazones de mujer conquistado 
Tu lo has engañado 
Con falsos cariños 
El amor de fuego adorado 
Poniendo de lado 
Quien en el cree. 
 
Ele - Como podes cigana formosa 
Ser tão mentirosa 
Pois isso que lês 
Não é a expressão da verdade 
É tudo maldade 
Porque me não crês. 
 
Ela - Adiós. Adiós. 
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Quadro XIX 
 
 

  
 
 

Santo Varão 
 
Também "O Abraço Fraternal" foi representado com bastante êxito, nesta colectividade, por mais 
que uma vez. Vamos, então, relembrar uma pequena passagem... 
 
 
“Abraço Fraternal” 
 
Cena I 
 
I  
[Canta] 
Dançai, que a dança é descanso, 
Dá-se ao pé, descansa a mão;  
Dançai, velhotas, que eu danço; 
Todas aqui dançarão. 
 
Estribilho 
 
Viva a folia,  
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Dançar, dançar; 
Haja alegria 
À beira-mar. [Dança ao som do piano] 
 
II  
O trigo às ondas balança 
As papoilas com amor;  
O trigo é cor da esperança,  
Elas são da minha cor.  
 
Viva a folia,  
Dançar, dançar; 
Haja alegria  
À beira-mar. [Dança ao som do piano] 
 
III 
Esta noite vi dançando 
As estrelas pelo azul,  
E dançam as nuvens, quando 
Sopra rijo o vento sul.  
 
Viva a folia, 
Dançar, dançar;  
Haja alegria  
À beira-mar. [Dança ao som do piano] 
 
Rosa [declamando] - Eu sempre tenho uma linda voz... As senhoras é que estão sempre a fazer 
escarne e dizem que pelo meu pio sou a cruja cá da casa. Ele há coisas!... Sempre são muito 
embirrentas aquelas velhas !... Estão sempre a petear nas palavras que lhes digo!... Querem por 
força que fale à polítega... mas eu não andei nos estudos... A minha mãezinha, que Deus haja, 
quando me rebentaram os caxais prantou logo comigo, mas foi, a gardar as bacas do meu pai, que 
Deus tenha em bô descanso. Não que ela num queria fedalgas lá em casa... .Ai, meu rico Pai do 
Céu! quem anda a aturar os de fora é que se alembra da falta dos seus!...  
Mas num sei o que sucedeu onte nesta casa, porque as madamas, depois do jintar, ficaram levadas 
do diabo; ninguém pode com elas; começaram às turras uma com a oitra.. com 'ós carneiros... 
[Significando que se não importa]. E lá co' elas...  
 
Cena II  
[Rosa e Maria] 
 
Maria [Entrando aflita] - Isto não pode ser! Já passa das marcas !... [Senta-se].  
Rosa - Que foi, Maria?!... 
Maria - Então não vês a casa toda voltada do avesso, desde ontem, por causa da caturrice das 
senhoras ?.. Safa... Tenho corrido muita terra, mas não encontrei nunca umas velhas tão rabujentas 
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como estas!... E teimosas?!... isso é que elas são! Passam a berrar uma para a oitra: - «é de pau, é 
de pedra; é de pau, é de pedra; é de pau, é de pedra; até que a mais barbuda bate o pé e grita 
furiosa: -«é de pau e tenho dito, é de pau e bem bonito!...» E a gente que as ature!... Verdade, 
verdadinha: -não sei o que fazem cá neste mundo umas relíquias tão carunchentas...  
Já podiam ir deixando lugar para outras...  
 
Rosa [Com manha] - Cala, Rozinha, sofre com paciência p'ró depois cair no papo a libra da patroa... 
 
Maria -Também é isso que aqui me prende. Mas quem espera por sapatos de defunto, sempre ouvi 
dizer que anda toda a vida descalço... (Vai espreitar às portas) Julgava que eram as velhotas. 
(Voltando sossegadamente) .Ainda estão recolhidas .(Continuando a conversa) Como dizia há 
bocado, armaram para aí uma bulha medonha por causa de umas niquices que não prestam para 
nada. No fim do jantar a senhora D. Maria, como é costume, pôs-se a ler a folha, e então a senhora 
D. J oana, que já não vê bem a letra miudinha, pegou numa cadeira e assentou-se à beira dela para 
escutar as novidades. Ora vinha no jornal uma figura de uma estrela com uma cauda deste 
tamanho. (Gesto de grandes dimensões) E vai a senhora D. Joana disse logo: -Olha o cometa!... 
 
- O cometa?!... - respondeu a senhora D. Maria, -quem chama cometa à estrela dos Reis Magos 
não percebe nada de Astronomia... .Aqui é que foram elas. A senhora D. Joana começou logo a 
embirrar que era Astronomia e não Astronómia. A outra teimava o contrário: que era Astronómia e 
não Atronomia. E assim levaram uma hora inteira a gritar uma para a outra: Astronómia, 
Astronomia; Astronómia, Astronomia... Um inferno! 
 
Rosa - Se tivessem o corpo tão enfadado não se alembravam de puxar essas teimices. Deus dê o 
céu a minha mãezinha, que nunca nos deixou perder o tempo com essas pantominas... Ora o 
demo!... .Astro, mia; astro, nó mia... Eu sei cá se ele mia ou se não mia?! Nem sei, nem quero 
saber; qu'até me dá volta ó juizo pensar numa coisa dessas...  
 
Maria-.Arruma a sala, Rosa, e põe a mesa enquanto eu vou lá dentro ver se elas já se levantaram. 
(Sai). 
 
Cena III 
[Rosa Só]  
Rosa - Nossa Senhora permita que as velhas inda estejam deitadas e fiquem na caminha todo o 
dia. (Vai pondo a .mesa) Ai meu rico Senhor, isso então é que era!... pois ando morta por falar com 
a tia Zefinha do Grelo pro môr duns clipes, e como ela vem cada passo à feira, podíamos hoje levar 
p´ra prantar no nosso eldo . Ai! que saudades eu tenho da minha terra!... 
 
 
Canção “A minha terra” 
 
Ó minha terra 
Onde eu nasci 
Quantas saudades 

Eu sinto de ti 
Amor redobra 
Com as saudades 
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Tu és para mim 
O doce toque das trindades 
 

Estribilho 
 
Ai ai 
Ai ai 
Belos caminhos 
Como é bom lembrar 
Ai ai 
Ai ai 
Doces carinhos 
Deixai recordar. 

 
 
Adoro em ti 
Esses tempos de menino 
Pois foi então 

Que Deus traçou 
O meu destino 
Nas horas tristes 
Como mãe a abençoar 
Eras tu, ó minha terra 
Doce afago a confortar. 
 
Eu quero ouvir 
Os teus pardais ao desafio 
Quero sentir 
A sombra amiga no estio 
E teus folguedos 
Reviver com emoção  
Oh pião da minha infância 
Vem de novo à minha mão. 
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Quadro XX 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
E muito mais havia para recordar... e contar! 
Seria um prazer, tudo rever...! 
 
[Entra Nicolau] 
- Dá-me licença, minha senhora? 
- Mas...quem é você?! O que está aqui a fazer?! Não o estou a reconhecer... 
- Eu... eu sou o Nicolau... um criado ao vosso serviço... 
- Ora esta! O que é isso que traz aí? 
- Isto é...um...berimbau...È o berimbau do Nicolau... Dá-me licença que toque? 
 
 
“Nicolau” 
 
Foi um dia em Fanhões 
Trabalhou o varapau 
Houve soco e bofetões 
Por causa do berimbau 
 

Estribilho 
 
Toca Nicolau 
No teu berimbau 
O teu merecimento 
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Qualquer um divulga 
Mas o Nicolau que não é de pau 
Pulga, pulga, pulga 
Assim os contento 
Com o berimbau 
 
Com a idade fui crescendo 
E mostrando o meu talento 
Enquanto ia aprendendo 
A tocar o instrumento 

 
Comecei a ensinar 
Há dias a minha prima 
Que lá por não acertar  
Entristece e desanima 
 
Diz-me então arreliada 
Não me ajeito Nicolau 
E pede-me envergonhada 
Que toque eu no berimbau 
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Quadro XXI 
 
 

 

 
 
 

Santo Varão 
 
E as festas populares do Santo António, S. João e S. Pedro? 
Como eu, com idade já para ter juízo, vibrava com elas!... 
A rapaziada entusiasmava-se com as cavalhadas, com as corridas de bicicleta e de barco e... eu sei 
lá mais o quê! 
E o banho - santo, na noite de S. João, no rio, lembram-se?  
Bons tempos aqueles! Ninguém se deitava... 
Mas o que mais mexia comigo eram as fogueiras, no meio da praça. 
À roda de uma fogueira, um beijo por brincadeira... 
 
 
“Fogueiras” 
 
I 
À roda duma fogueira 
Um beijo por brincadeira 
Não há ninguém que não dê 

Não fui por certo a primeira 
E agora não há maneira 
De me esquecer de você. 
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II 
Diz que é pecado 
Dar um beijo ao namorado 
Pois o valor encontrado 
É tentação do demónio. 
 
III 
Seja ou não seja 
Não me importa que se veja 
Vou beijar quem me deseja 
Em noites de Santo António 
 
IV 

Coração anda a saltar 
Mais cheio do que um balão 
O teu olhar 
Pos-lhe o fogo da ilusão 
Para teu castigo 
Embora queira ou não queira 
Quem me dera ir contigo 
A saltar esta fogueira 
Mas também digo 
Que é bem bela a brincadeira 
Eu hei-de ir ter contigo 
P’ra correr a vida inteira. 
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Quadro XXII 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
Como toda a terra que se preze também vi despertar o gosto pelo desporto. 
E, se na minha infância bastava uma bola de trapos para entreter, no largo da praça, a criançada, já 
crescida, vi nascer o meu grupo desportivo - a União Desportiva Santovaronense - e o seu campo 
de jogos. 
Estava-se então em 1959. 
Olhem, foi uma maneira de tirar os garotos da rua... 
 
 
Canção “O Garoto da Rua” 
 
Vendo jornais e cautelas,  
Não tenho quem mande 
Pelas ruas e vieIas  
Sempre me encontram assim.  
Desconheço a minha idade,  
Meu nome..., não sei qual é!... 
Ando por toda a cidade 
Faço parte da ralé.  
Sou o garoto da rua! 
Quando a lua  
Stá no céu a pratear, 
Ai diz-me a dura almofada  
(Um frio degrau de escada; 
Garoto, vai-te deitar! 
 

II 
 
Trago a roupa esfarrapada,  
Como o rancho dos quartéis. 
E com esta vida airada  
Nunca me sujeito às leis.  
Eu sou a guarda avançada 
Em tantas revoluções, 
A carne sacrificada  
Pelo fogo dos canhões.  
Sou o garoto da rua! 
Falcatrúa  
Para quem quiser roubar. 
E, quando peço esmola,  
Dizem logo: - Mariola! 
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Garoto, vai trabalhar!  
 
III 
 
Vivi sempre entre canalha, 
Nunca tive educação,  
Foi assim que me criaram 
Sem Deus nem Religião.  
Tão pequeno e já vivido  
Um desgraçado vou dar, 

Não surgindo aí quem queira 
O meu mal remediar.  
Sou o garoto da rua! 
Mas estua,  
Neste peito, a referver,  
A minha grande amizade  
 
A quem diz por caridade: 
- Vai a Doutrina aprender! 
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Quadro XXIII 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
Sabem uma coisa? Fez-me bem recordar todo o meu passado. 
É que nem só dos grandes reza a História... 
Por isso não me envergonho nada do que fui...  
Hoje, velhinha, já sinto saudades da mocidade que longe vai... 
 
 
Velhinhos 
 
Estribilho 
 
Ai que saudades 
Ai que saudades 
Nossa alma invade 
Já mais se esvai 
Ai que saudade 
Ai que saudade 
Da mocidade 
Que longe vai. 

 
Eras tu muito moçoila 
Não eras velhinha assim 
Tinhas a cor da papoila 
E tu a cor do jasmim! 
 
Do nosso peito amor 
Toda a bondade e carinho 
A nossa alma tinha a cor 
Branca assim como a do linho! 
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Estribilho 
Ai que saudade etc. 
 
Eras tu muito novinha 
Não tinhas cabelos brancos 
Não usavas chinelinha 
Nem tu usavas tamancos! 

 
Metidos na nossa toca 
Da montanha no sopé 
Tu não fiavas na roca 
Nem tu cheiravas rapé! 
 
Estribilho 
Ai que saudade etc. 
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Quadro XXIV 
 
 

 
 
 

Santo Varão 
 
Não imaginam como estou feliz de estar aqui entre vós! 
Mas como em tudo, é sempre assim, lá chegará o fim! 
O tempo já vai longo e eu com a minha velhice estou a ficar ensonada... 
Só me resta esperar por vós na minha feira de S. Martinho, lá mais para o Outono. 
Apareçam, quanto mais não seja para comprar uns aventais... 
 
 
“Os Romeiros da Agonia” 
 
Morgado: 
Com que então, cara vizinha, 
Passe bem, tenha mui bom dia! 
Sempre quis ver a cidade 
Ver as feiras cá d'Agonia' 
 
Coro: 
Vim feirar, 
Firoliroli, firolirolero, 
P'ra poupar, 
Firoliroli, firolirolero, 
Isso é que é 
Saber bem 
Governar. 
 
O Labrego: 

De madrugada chegamos, 
Que a boa da tia Rita 
Há muito qu'ria comprar 
Não sei quantos vantais de chita. 
 
Coro: 
Vim feirar, etc., etc. 
 
Tia Rita: 
Vim p'ra mercar dois vantais: 
Tinha os oitros em mau estado; 
Mas o Manél támen vêo 
Para ver se comprava um gado. 
 
Coro: 
Vir feirar, etc., etc. 
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II 
 
Morgado: 
Feiraram já? Também eu. 
De Suajo vim hoje a pé 
P'ra comprar por dois tostões 
Esta caixa p'ró meu rapé. 
 
Coro: 
Vim feirar, etc., etc. 
 
O Labrego: 
Mostre-a lá; foi barata, 
Em bô dia você cá veio. 
Por ela dava em Suajo 
Alguns doze vinténs e meio. 
 
Coro: 
Vim feirar, etc., etc. 
 
Tia Rita: 
Também eu nestes ventais, 
Que me vão ficar como um brinco, 
Em os comprar já ganhei, 
Pelo menos, uns dois e cinco. 
 
Coro: 
Vim feirar, etc., etc. 
 
III 
 
Morgado: 
E agora, em qu'rendo, vamos 
A pèzinho, sim, todos três; 
O que se dava no carro 
Chegará p'ra comer um mês. 
 
Coro: 
Vim feirar, etc., etc. 
 
O Labrego: 
A pézinho, oh, já se vê! 
Deu-nos Deus estes pés p'ra andar; 

Carruaje é p'rós pelintras, 
Que o que têm é para o gastar... 
 
Coro: 
Vim feirar, etc., etc. 
 
Tia Rita: 
Alguma coisa me custa, 
Mas que importa, isso nada tem: 
Valeu a pena cá vir. 
Porque, ao menos, feirou-se bem. 
 
Morgado: 
Ouvi dizer à bocado, 
A pessoa que nunca mente, 
'Star nomeado o vizinho 
Regedor cá da nossa gente. 
 
Coro: 
Tem seu ar, 
Firoliroli, firolirolero, 
P'ra mandar, 
Firoliroli, firolirolero, 
Fique em casa 
A reinar. 
 
Tia Rita: 
Disparate! olha o milagre! 
'Stão malucos, que gran tolice! 
É muito pouco p'ra ele: 
V'riador, sim, talvez servisse. 
 
Coro: 
Tem seu ar, etc., etc. 
 
O Labrego: 
Vereador, Deus me livre! 
Quero cá tão pouquinho em ser! 
Senador, ou deputado. 
Té às cambras eu hei-de ir ter. 
 
Coro: 
Tem seu ar, etc., etc. 
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II 
 
Morgado: 
Pois eu suponho, amigo, 
Que seria um azar sinistro 
Ser isso só; qu'ria vê-lo 
C'uma pasta de sôr  ministro. 
 
Coro: 
Tem seu ar, etc., etc. 
 
Tia Rita: 
Tu ministro, ai! eu ministra, 
A corrermos Lisboa toda... 

Que figurão botaremos 
Entre a gente de alta roda! 
 
Coro: 
Tem seu ar, etc., etc. 
 
O Labrego: 
Quem no sabe, qu'rida Rita?!... 
Mas já podes crer, vida minha, 
Que somos mais lá em casa, 
Onde eu sou rei e tu rainha. 
 
Coro: 
Tem seu ar, etc., etc.

 


