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-A PINTURA DE SAO BRAS

--

Formedos a duas filas entram as ~igurantes ao tabolado
fazem a giro habitua~~m~t.~amx.xK. corte jam e recolhem cada urn
no seu logar
Aparece e fala s6 a dec lamar 0 pro logo e diz
f'a La so e diz
Olal tanta gente a minanha beira!
Correu tudo com cobi9a!
Por ser Domingo gordo q
Quereis tirar-me a chouri9a?
Tire uma 6runde chcuri9a do bolso mostra ao publico e diz
Anda bern arrecadada !•••
Se me a viereis tirar eu sinto
Para nao ficar ma.xix••mxIia talvez aem ela
Vou mas e prende-la ao cinto
Prende-a e continua
Agora ja nao ha perigo
Por quinhentos e cinquenta mil
Eata a petisco arrecadado
Foi contratado 0 servi90 todo
E eu estou em condi90es
o pint or pegou no santo
Para dar 0 meu recado
Levou-o para cas a logo
Meteu entao 0 santo em obra
Se vos pois quereie ouvir
Ficou lindo! mesmo pimpao
Com apetite e saiiefa9aO
Aprontou santo e vidra9a
Eu yOU ja principiar
Para
a pascoa de Ressure i9a o
Prestai-me a vossa ten9aO
Como a conversea e comprida
Dia de sexta feira santa
Que isto leva urn bocado
o pintor uma carta escrevia
Com ligen9a meus senhores
Mandou-a por Gloria Ribeira
Deixem-me prime ira beber urn trago
o santo marchava outro dia
Bebe e continua
Cumpriu a eua palavra
Agora ja mulhei a boca
Por isso 0 eanto, a vidra9a eo
Refresquei 0 paladar
resto
Vou dar-vas urn previa anuncio
Dia
de
sabado
aleluia
••
t~. .
Do que vamos representsr
Entrou na igreja de Cercio
Neete povo de Vilar Seco
Temoe nos urn tal pintor
Depois de colocada a obra
Aguardaram 0 dia inteiro
t a autor desta obra
De que eu eou recitador
o pintor e mais a mulher
Para receber 0 dinheiro
Trabalhava em Cercio ha dois anos
Onde tern trabalhado ~anto
Nao apareceram mordomos
E disse urn dia a ums fulanos
Nem devotoe nem beatoee
Que eram mordomos de urn santo
Andariam a cumprir a penitencia
Ou a rezar ae ora90ee
Deveie pintar 0 Sao Braz
Esta com grande neceeeidade
Como era fim de quareema
Tern a cabe9a como urn botelo
s6 ieeo deveria eer
?alando bern a verdade
Mae quem pagou ae coneequenciae
Foi 0 pint or e maie a mulher
Aseim se juntou 0 peseoal
Todo unido em boa gra9a
Nem dinheiro nem mordDmoe
Trataram de pintar 0 santo
Ali nao apareceu nada
E fazer~lhe uma vidra9a
E 0 pint or e a mulher
ficaram la aquela noitada

A mulher veio embora
Dia de Pascoa muito cedo
Mas 0 pintor ficou la
A cumprir 0 seu degredo
Os mordomos haveriam-se perdido
a terra os tinha tragado
Ali nao apareceu ninguem
Desde que chegou 0 santo pintado
Entao 0 pint or muito zangado
Por Ihe pregarem aquele mono
Pediu ao Manuel Calejo
Para the indicar 0 mer-do-so
Ou

Bateram a porta de ~ateus dos anjos
Para ver se largava a maspa
Apareceu a bisca de mai
E atendeu os com pouca gra9a
o mateus nao aparece
Nem alguem conta que 0 vira
Trataram entao de busca-lo
Na quinta de Val de Mira
Apareceu Alipio Pimpao
Homem de contas mui fiets
Tambem tinha restos do santo
Ao tudo cincuenta milreis
Apresentou logo 0 dinheiro
M090 por deus aben90ado
Deus Ihe de muita saude
E 0 fa9a bern afortunado
Em Val de mira nao acharam
o tal mordomeiro Mateus
Mas por onde
que andara
Que sera dele? meu deus

e

Voltaram os dois para Cercio
Com 0 cora9ao mui aflito
E la encontraram 0 tal amigo
Agarrado a jogar 0 fito
Chega-se a ele manuel Calejo
Chamando-o a partie primeiro
Mas 0 figurao descarado
Recusa-se a dar 0 dinheiro
Mas Manuel calejo e homem
Que se Babe apresentar
Deu-lhe ali quatro palavras
E fez-lhe a casaea virar
Por fim promete da-lo
Fica 0 easo eombinado
Para 0 dia tres de Maio
Ter 0 dinheiro arranjado
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o Mateus mostra juizo

E promete a sua palavra
Dizendo que antes desse dia
Poria em venda uma cabra
o pint or saiu embora
Com boas dispoSi90es
Mas pouco the roub8riam
Se Ihe apaercessem os ladroes
o mateus ficou descontente
Apreenssivo e arreliado
Porem a noite sabre urn canto
No escuro apareceu-lhe 0 diabo

Diz-lhe que nunha venda a cabra
Que nunca pague 0 pintor
Olhai 0 anjo das trevss
Quanto e enganador

o Mateus reconfortado

Com a leria do tal fadista
Da a palavra ao diabo m-XKimxp
De nao pagar ao artista
Meus senhores pe90 desculpa
Agrade90 vossa aten9aO
E a segundB parte da obar
Darei logo satisfa9aO
Vou guardar a chouri9a
Que estou a desco.fiar
Tanta gente a olhar para ela
Bern certo rna podem palmar
Corteja e recolhe-se
Aparece 0 pintor no tasco jun
to dele Mateus des anjos
Lizaro freixo firminolobo
e Antonio Freixo e diz 0
PIN'l'OH
Ora gra9as a deus
Encontrei-vos amigos meus
Uma vez aqui reunidos
No goso dos nossos sentidos
Pois ainda e pouca a vinha9a
Nao leveis isto em chala9B
mas atendei caros amigos
Tendes na igrejo 0 sao Braz
o sante da moeidade
Mas falando quanto e verdade
Nao esta em eondi90es
Tern muito fracas fei90es
E urna cabe9a ! valha-me deus
Sem nitto ofender os ceus
Nem ao respeito ao santo faltar
urna cabe9a de alguidar
Que esta mesmo a meter medo

A mulher veio embora
Dia de Pascoa muito cedo
Mas 0 pint or ficou la
A cumprir 0 seu degredo
Os mordomos haveriam-se perdido
a terra os tinha tragado
Ali nao apareceu ninguem
Desde que chegou 0 santo pintado
Entao 0 pintor muito zangado
Por Ihe pregarem aquele mono
Pediu ao Manuel Calejo
Para Lhe indicar 0 rnor-domo
Ou

Bateram a porta de ~ateus dos anjos
Para ver se largava a maspa
Apareceu a bisca de mai
E atendeu os com pouca gra9a
o mateus nao aparece
Nem alguem conta que 0 vira
Trataram entao de busca-lo
Na quinta de Val de Mira
Apareceu Alipio Pimpao
Homem de contas mui fiets
Tambem tinha restos do santo
Ao tudo cincuenta milreis
Apresentou logo 0 dinheiro
M090 por deus aben90ado
Deus Ihe de muita saude
E 0 fa9a bern afortunado
Em Val de mira nao acharam
o tal mordomeiro Mateus
Mas por onde e que andars
Que sera dele? meu deus
Voltaram os dois para Cercio
Com 0 cora9ao mui aflito
E Is encontraram 0 tal amigo
Agarrado a jogar 0 fito
Chega-se a ele manuel Calejo
Chamando-o a partie primeiro
Mas 0 figurao descarado
Recusa-se a dar 0 dinheiro
Mas Manuel calejo e homem
Que se Babe apresentar
Deu-lhe ali quatro palavras
E fez-lhe a casaca virar
Por fim promete da-lo
Fica 0 caso combinado
Para 0 dia tres de Maio
Ter 0 dinheiro arranjado
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o Mateus mostra juizo

E promete a sua palavra
Dizendo que antes desse dia
Poria em venda uma cabra
o pintor saiu embora
Com boas disposi90es
Mas pouco Ihe rouberiam
8e Ihe apaercessem os ladroes
o mateus ficou descontente
Apreenssivo e arreliado
Porem a noite sobre urn canto
No escuro apareceu-lhe 0 diabo

Diz-lhe que nunha venda a cabra
Que nunca pague 0 pintor
Olhai 0 anjo das trevas
Quanto e enganador

o Mateus reconfortado
Com a leria do tal fadista
Da a palavra ao diabo iaXKimxp
De nao pagar ao artista
Meus senhores pe90 desculpa
Agrade90 vossa aten9ao
E a segunde parte da obar
Darei logo satisfa9aO
Vou guardar a chouri9a
Que estou a desco.fiar
Tanta gente a olhar para ela
Bem certo rna podem palmar
Corteja e rpcolhe-se
Aparece 0 pintor no tasco jun
te dele Mateus des anjos
LAzuro freixo firmlnolobo
e Antonio Freixo e diz 0
PIN'l'OH
Ora gra9as a deus
Encontrei-vos amigos meus
Uma vez aqui reunidos
No goso dos nossos sentidos
Pois ainda e pouca a vinha9a
Nao leve1s isto em chala9B
mas atendei caros amigos
Tendes na igrejo 0 sao Braz
o sante da mocidade
Mas falando quanto e verdade
Nao esta em condi90es
Tern muito fracas fei90es
E urna cabe9a ! valha-me deus
8em nitto ofender os ceus
Nem ao respeito ao santo faltar
urna cabe9a de alguidar
Que esta mesmo a meter medo
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Tervo-lo ia dito mais cedo
N.as so agora calhou a geito
Olhai la?
A esse respeito,estamos agora aqui
E quem sabe?
Se amanha seremos defuntos
Podieis tratar do concerto
Eu•• nao puxo para mim e certo
Mas sempre tive propense8o
Que viesse a rninha mao
o dinheiro dos santinhos
Conhecern a minha op1niao
E conrranqueza •• e com razao
Ja que vos tendee d1nheiro
Isto eem mostra de 1nveja
Ponde-o Is onde se veja
Quem vos ra~a quere-voe tanto
Mandai-me la pintar 0 eanto
Tenho gosto que ieto ee ra9a
Fazer-lhe tambern uma v1dra ya
E de Cercio da nobre cidade
Ficaria bern na veadade
Maie luzente que Berlim
Conven-voe a VDS e amim

4

juntos
Ninguem e galego alugado
Cs no noeeo Portugal
Quando nao olhai 0 ditado
Que diziam noesos avoe
Em vez de comerem-lo oe padres
Melhor e roermo-lo nos
Mas iato e de brincadeira
Porque em vos bern 0 sabeis
o que eeta na rninha mao
Nao quero ricar com cinco reis
Se resolveis pintar 0 santo
Eu nada dele cobiyo
e dinheiro que me sobejou
Dou-o para eese servi90
UtZARO FREIxe

Entao juntaremo-noe todos
E reunidos e que se trata
Quere-se que a obra riquc boa
E sabre tudo •• que seja barata
PINTOR
Pois entao e melhor
Eu no domingo venho cs
E ee ha-de ser mais tarde
g melhor que seja js

Esse santo tao reetejado
No dia tres de Fevereiro
Dara eco ao rnundo inteiro
E dos m090s desta terra
dirao todos is por rora
ieto e que e gente de guerral
Condoei-voe do sao Brsz
Olhai!
Que mesmo no ceu coitado
Isto e destenganar
No meio doe outros santos
Nada ha que sobre por
Deve andar envergonhado
Porgue vos ricareie muito bern
E x•• x- eu ainda ricarei. muito melhor
'EABERNEIRO
Toda a gente de born tom
Pus ee 10 habeis de dar a otro
Certo diz que s1m que gosta
Senor Basilia ja esta agui
E por ieso eu entao
Trabaja como nunca vi
Espero b vossa reaposta
Entonces que estais aguardar
Diz Antonio Freixo
Tratai ya de 10 ajustar
Dinheiro ainda deve haver
E no resgateis 10 dinero
Mae esta por varias maoe
Estamos por rim de ebrero
Firmino Lobo
E sin mas ontra discursion
Mae nao custa nada ajun&ar
Que 10 traga mjo e pronto
Porque eets em rapazea BaaS
En la pascoa de ressBre1cion
Quando nao dizei-me ca'
PINTOR
Todo 0 que tern eido mordomo
Bebeia pinga e vamos Is
Ou que eeta Benda mordomeiro
Nao esquecais pois 0 assunto
Ainda nenhum paeeou
Que eu domingo volto cs
Pela alcunha de caluteiro
Quero ver 0 pessoal junto
iillTOI'!IO FREIXO
LATEUS DOS ANJOS
Pois
entao e para domingo
Que alguem como alguma coiea
pelo
meio dia
Ai
Neo voe deve parecer mal
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Juntar-nos emos os rapazes
Na 19reja ou na sacr1st1a
Adeus que haja saude
Que am4m mu1to me apraz
Viva a nobre rapaz1ada
E a p1ntura de sao Braz
Apertam-se a mao e saem
Aparece e fala sa
Nao ouv1ram a conversa
Do nosso p1ntor sagraz
Tantas volt1nhas Ihe deu
Que va1 pintar 0 sao Braz
A n1nguem deve parecer mal
E eu dou-lhe os parabens
Po1s todos andamos no mundo
Para ganhar os se1s v1ntens
Chega 0 pintor aparece no
tasco e ~±x encontra-se com
Antonio Freixo e o1z 0 nintor
Bons d1as senhor fre1xo
Como va1 do outor !1a
ANTONIO FREIXO
Mu1to bern e vossa senhor1a
PINTOR
Eu tenho andado mal
Para nada me s1nto capaz
E se nao fosse 0 sao braz
D1go-lhe 1sto mu1to forma~
Nao v1r1a hoje ca
Nem por todo 0 portugai
J,WrONIO FR~;IXO
Po1s nao e 1sso nada born
PINTOR
Tambem eu digo que nao
Mas vamos ao reste entao
Onde esta 0 pessoal?
AN'rONIO FRi<;IXO
Estaram a1 por esse vale
onde Ihe chamamos as e1ras
Andam jogando ferro e f1to
E outros d1zendo asne1ras
Para 0 taberneiro diz 0
PF,TOR
6 senhor Antonio branco
Bote uma p1nga para ca
Para a 'freixo
Para que nao haja demora
Bebemo-la e vamos ja
Beb em e 58-em enc orrt r-am-e-e
com Lazaro ~reixo F1rmino
Lobo e outros mais

Caminham tOd05 para a 1~reja
cumnrimentando-se deste modo
PIN'1'OR
Bons d1as senhores lobo e fre1xo
Como estao ? passaram bern?
];'IiHNO LOBO
Perfe1tamente e e senhor tambem?
PINTOR
Ando urn pouco achacado
Mas vou indo obr1gado
LAZARO FR IXO
Entao vamos ao sao Braz
Que Ihe parece senhor pint or
PINTOR
YXK Vamos se fazem favor
Uma vez que estou aqu1
Prove1tare1 a ocas1ao
Logo que BllxqaXJllaIUIIl vos 0 quer
e1s pronto
Na pascos da reS8ure1~ao
[~IR:;INO LOBO
Entao vamos cam1nhando
Sao baaz que1ra que 8ss1m seja
Os de ma1s ja pra a1 vern
Juntamo-nos todos na 19reja
~ntram na 19reja fazem 0 sinal
da cruz e d1z ca fora 0 Fala s6
C que grande devotos llilllxlIlK q
Sao os "uatro mocetoes
Vao passar a c1ma do ceu
Com tao largas devogoes
Le varrt am-cse cnegam
junto do
santo e d1z 0 PINTOR
Louvado seja1s sao Braz
Mal sabes quanto eu te quero
Para que me 11vres a garganta
dos ossos de algum botelo
Vejam la meus amigos
Se e como eu Ihes ha11a d1to
Esta mesmo numa m1ser1a
o glor1oso santo bend1to
t prec1so muito trabalho
Para 0 por em cond1~oes
De poder fazes m11agres
De ouv1r vossas ora~oes
T:m uma,grande cabela
Nao esta em propor~ao
Vede po1s se tenho razao
E vos mesmos me have1s de dar
Tern muito que desbastar
Po1s a mitra e a cabe~a
Nem que avos vos nao parela
Da lenha para ma1s de urn mes
E aprove1tando os cavacos m1udos
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Chegaria ate para tres
LAZARO FREIXO
Precisa nova bengala
Anda com outros arranjos
Urn Baculo bern lavrado
Foi com as vacas para 0 lameiro
Na volta bern ornamentado
Ate a noite nao vem
Como ungido do senhor
Esta la a namorada tambem
A pintura deve ser a primor
Mas por esse nao ha novidade
Nas cores que 0 habi to pede
Por q ue ja :t'alou a verdade
P
i
i
E dd aee que dava 0 dinheiro
or sso meus am ~os vede
E ele nao e caloteiro
Quanto trabalho da
E ainda de mais a mais
So 0 santo sem a vidra9a
E
E se vos quereis que ela se :t'a9 a u e ele somos iguais
Tern de ser a correspondencia
Mordomos ambos de um ano
Con:t'io no tal :t'ulano
Fica em :t'rente da creden9ia
Vamos 0 ajuste tratar
Onde a luz da muito bem
Que 0 dinheiro que ele tern
Tem de ser bonita tambem
De certo nao ha-de :t'altar
Caixilhos de boa madeira
PINTOR
Que nao seja obra de :t'eira
pois olhai quinhentos mil reis
Vidros de boa qualidade
Bern vedes que
pouco dinheiro
E caros que estao na verdade
Se quereis um trabalho porreiro
Urne pintura enrriquecida
Que se possa apresentar
Com dourados a capricho
Dareis seiscentos mil reis
Uma obra de criar bicho
Eu mais nao posso maixar
E fazer morder de inveja
AN~ONIO FREIXO
A todo e qualquer que a veja
Pois ~u vou :t'azer 0 ter90
Nas condi90es que atraz disse
Aten9ao rapazes de Cercio
Nao me leveis isto a mal
E que todos mui bem sabeis
Olhai la?
Junto a vidra9a e mais 0 santo 0 que eu digo val?
Tudo por sete centos mil reis 0 senhor pintor ha-de entrar
Aproximam-se mais alguns interessanoe Pelo ter90 que eu vou :t'azer
E diz Firmino Lopes
PINTOR
Nao demos isse la chegar
Entro sim se me convier
Por tudo isso poderiamos dar
ANTO~IO F~;IXO
Ainda que isso
bem puxado
Convem sim senhor eu seio
Olhai vos outros que dizeis?
v
ti
t
i
Por quatro centos e cincuenta milo~~eF r a con a ao me 0
Toda a gente muito atento
PINTOR
pouco..
Sao quinhentos e cincuenta
Nao senhor I isso
Mas olhai!
Falei ou nao com razao
Senhor pint or
Nao quero que digais sabei
Que eu tenho palavra de rei
De ca a sua mao
Que a obra :t'ique boa
Sao seiscentos e cinquenta
Sabeis que tudo se sustenta
E tudo qu.int o eu reparo
Cada qual daquilo que :t'az
Servi90 pronto dinheiro a :t'remte
E por tanto meus amigos
Os rapazes solteiros sao gente
Nao nosso vir mais atras
Nao e 0 andor de santo amaro
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FRECIXO
Ainda e~tamos muito longe
Enos nao podemos dar mais

~a~O~ei:~~ ~~~i~~sC~~~~~~:iS

Damos-Ihe quinhentos mil reis
Tudo pronto no altar
Em condi90es de 0 venerar
FIRL.INO LOBO
Fal~a ca Mateus dos anjos
Que tambem tern algum dinheiro

'.

~~~T~~s:t'a90

da sua pal avr-a
Por ajudar-Ihe a sua devo ao
Mas vamos la ver entao
9
Ja qu~ a sua pa~avra val
Quem e que me da 0 sinal
FIRrHNO LOBO
Darei eu cem mil reis
Ja nao fico tao carregado
Depois de largar os papeis
Ficarei mais descansado
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Da-Ihe uma nota de cern escudos
Aguardai pOr mim urn pouco
Depois de reeeber diz-Ihe 0 Dintor
Nao me deixeis para traz
Pois bern venha ea 0 santo
Que eu nao quero ir embora
Que 0 leva ja eomigo
Sem ir ver 0 sao braz
HoI glorioso santio amigo
PIN~OR
Sao Braz do meu cora98.0
Sim senhor fieo-lhe muito obsoga
La para 0 dia de paseoa
o santo ja esta pintado
Vais fiear urn pimpao
Pronto a por no aitar
Embrulha 0 santo num pane
~ aquele que alem ve
mete-o num saeo e leva-o debaixo o br-ace Chegue-ee a ele pode entrar
LARIA DOS B~IS
saem t od.e da igreja e diz 0
Entre
senhora gloria
PINTOR
Ha-de
ver
que lindo santo
Fiquem certos meus senhores
voltae
a memoria
Levou
Que ai pelo domingo de ramos
Mae
fieou
que
e urn encanto
Eu e sao Braz aportamos
GLORIA
RIB1HRA
Portanto digo-vos adeus
Sim eenhor eets bonito
Respeitaveis amigos meus
Lindo
que e urn primor
Fieai na paz do senhor
Tern ainda mais enfeitos
A eainho de Vilar Seco
Que urn pauliteiro dan9ador
La vai 0 santo e 0 pintor
PINTOR
Separa-se deles levando 0 santo
toea a musiea Fala s6 dan9& pelo t abu .do C senhora gloria ribeira
no final diz Fala s6
GLaRI~O~It~r~lee urn favoa
Sao Braz e mais 0 pint or
Fa90
eim eenhor
Sao amantee da maroteira
La foram dar urn passeio
se nao for muito pesado
PIlHOR
A volta da penha mingueira
Passaram pela ~ormiga
So era levar urn reeado
Pela quinta de cordeiro
Por escrito aara a sua terra.
E pelo caminho inteiro
Para os mordomos de sao Braz
Animada tropa de guerra
Nunca Ihe doeu a barriga
Diga-lhe desta mane ira
Isto ~ que e uma eantiga
Esta pronta a obra toda
Sao Braz COll,O urn anjo do ceu
Sao Braz e mais a vidra9a
Lida-se bern com 0 pintor
A banquets e nossa senhora
Tambem aesim faria eu
Amanha l~ vai 0 trabalho
Tirou-lhe de madeira~ quatro arrobas E quero ver ali a gente
Da cara da mitra e da teeta
Eu eontio bastante neles
E vestiu-lhe roupa nova
~ urn pessoal excelente
Que pimpao para 0 dia de festa
MARIA DOS HEIS
Ab~e 0 pintor a casa onde se ve
Sabe 0 que senhora gloria
Pronto 0 sao braz apareee
o
recado mais verdadeiro
Gloria Ribeira e diz para 0 pint or
Ernbora eles nao apare9am
e mais a mulher
Que tenham pronto 0 dinheiro
GLORIA RIBElRA
PIUOR
Bons dias senhor pintor
Tern jUizo mulher
E senhora Maria doe reie
i. ARIA DOS RInS
o dinheiro eerto eeta
GLORIA RlBEIRA
bons dias. senhora gloria
Por ea hoje que fazeis
La por isso nao descoBfiem
GLORIA RlEElRA
Que 0 dinheiro roda por la
Viemos passear urn bocado
o recado eu Iho darei
Urn recado assim a farta
Dar por ca quatro senten9ae
Como
dia de endoen9as
Embora eu nao me esqne9a
Tarnbem fizeos 0 confessado
Deixe-me ver para ca a carta
Eetava-moe eu e minha irma
Dando-lhti pint or
Com a eenhora Bovineira
Ai tern senhora Gloria
E eu disse-lhe desta maneira
Oferecernos-lhe de comer
Logo eedo de manha
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Gloria Ribeira
() Maria !
Obrigado I
Parecemos uns ciganos
Confessei-me logo cedo
~
urn quadro bern bonito
E nao quero 0 Jejum perder
Quem nos vir com esta troxa
~IARIA DOS R!~IS
Pens sa que vamos para 0 igipto
Pois entao boa viagem
MARIA DOS R~HS
Ate amanhasenhora Bloria
Eu acavalo na egua
uLORIA RI.D~': IRA
Tu a frente ai ao pe
Adeus senhora Maria
Eu pare90 nossa senhora
Levo 0 recado na memoria
Tu pareces sao Jose
Mas olhal
Separam-se e diz fala s6
Falta uma coisa
o santo la vai para a terra
Sabes 0 que e '?
o servi~o pronto esta
t 0 menino
Mas para fazer as contas?
Se me tens lembrado em casa
Teria trazido 0 Herminio
Ai Jesusl como sera?
Coitado do nosso pintor
Ghe~am ao tasco de Gercio aneia-se
Tao pobre como sao Francisco
Maria dOB rais descarregdnd~ 0 saco
Passou a quare sma tona
e diz 0 !:'Iii'EOR
Como diz, a trabalhar para 0 bispo
() senhor antonio Branco
Abra a por~a se faz favor
Ole, I
i
Anareeendo
a tabern~ira
Dinheiro? 8~Ogrilol
Senhr
Basilio
que ha Ihegado
Ai meu pobre pint or coitado •••
Yha benido mui templano
Melhor gejuaria na quaresma
Go~ POI' alIa todos biem?
Se passa ao menos deitado
_. PIN'rO~
Toca a rrnlsica
Todos bern e POI' cal
aparece 0 pintor ea u.u Lhe r- e di z
a resto da Familia
iiiARIA DOS REIS
AB"RNii:U{A
Sao horas de ir-mos embora
Todos roui bien gra9ias
Que temos muito que andar
La senhora Waria tambien esta buena
A besta esta aparelhada
hARIA DOS Rt<;IS
E 0 tempo ssta a passar
Mui bern e voce mec3:
'rAB~;RilTr;IRA
PINTaR
lIui
bien gracias
H8 ja muito que eu estou pronto
Ya
traem
el Sao Braz?
E os santos ha mUitp tempo
PIN'rOR
Aguardando s6 que viesses
a Sao bras e os demais
Tu com esse penssamento
Que isto nao e de brincadeira
ARIA DOS R",IS
Oficio de taberneira
Vamos boter com os alforges
~ melhor do que a pintura
Tern conta com 0 Sao Braz
Ai! quem me dera ser cura
Nao passe algum desarranjo
Que e oficio mais descanssadoB
Que tenha de vol tar atras
TAB};RNEIOJA
CarreGam dois alforbes
Esso 10 ei yo penssado
monta a m Iher a eavalo
Mas n6 passo de mirar-lo
e diz 0 Dintor
Bibiendo com mucho trabajo
Nao te ponhas a mexer
Antonio ayer ha dicho carajo
Aguarda nao vas embora
Que bida esta tan mala
Chega-te ao cabo da albarda
Aquellos que andam de bengal a
Para levar na frente a senhDra
Bien limpios e regalados
MARIA DOS R;£IS
Com
los bicios bien olgados
Nao me arranjo com a tenda
NOEiE!
recordam de los de mas
Que tudo me calha mal
Mesmo
aqui es urn descarro
Bota ca entao a senhora
No
pagam
ni urn cigarro
~as leva de redea 0 animal
Que
son
mismo
caloteros
o 1intgf eerrega urn saeo .mxm~~mM Estos mochachosunos
solteros
na t'rs e Deba na vidra9a ao ombro
E los padres 10 mismo da
o anir.al a redea caminhando Iiliz
Y senor BasiliO hoy tanpoco
o PINTaR
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No llevara dinero de ca
PIN'I'OR
Nao me de esses ~nuncios
Que eu preciso bern de massa
Por isso eeee conssolo KiE
Nao me 0 de nem por chala9a

Adios Senor Basilio
E mas la senhora Maria
Entonces no quierem comer?
E ba a llamar-los todavia
hARIA DOS RJ<;IS
Pois entao aqui nos tern
Findou a nossa manobrs
'l'AB~~RNEIRA
Falta-nos
receber 0 dinheiro
Pues esso 10 digo yO
Porque
ja
concwuimos
a obra
E cierto Ie ba passar
,1N'l'ONIO BRANCO
Porque el dinero de Sao Braz
El dinero r.,
Ainda esta por coroner
Era buena~
PINTOR
Esso tambiem queria yo
Nao nos meta tanto medo
Pero
10 dinero de san Br:z
Nao nos fale desse modo
Inda no se fabrico
Vamos levar os santos a igreja
Lo digo yo es verdad
Adeus patroa ate logo
Esso 10 puede ostedcrer
Pe",um no santo e vidru9a e
Quando no, vamos aver
levam tudr' i igreja colocan~o
Alcabo
osted 10 dira
o taabalho no seu 105sr
saem e ~iz 0 pintor pura a sua mulher
Saben que mas?
PINTOR
Bamos a comer
o servi90 esta pronto
E a despues se vera
Mas a rnB9a quando yew?
Como la quenta ba a ser
Mal rais parta os mordomos
Bern pouca vergonha tern
'.ntram para derit r-o rfCcolhem-se e dI z
FALA SO
Nao aparece aqui ninguem
Ola gente da festa?
E os mordomos sao dantos
Que vos parece agora desta ?
Fazem pouco todos dos santos
Coitado
do nosso pint or
Andam todos a trabalhss
Esta agora foi a pior
E outros fugindo da gente •••
Isto nao vai de repente
o Sao Braz ja esta pintado
Sabes 0 que me esta a lembrar
~as 0 dinheiro ninguew 0 da
A barriga ja da horas
Nem as duas nem as tres
Vamos saber do jantar
Sabeis 0 que era melhor
Despinta-lo outra vez
l{ARIA DOS HEIS
Olhail ••
Eu tambem tenho apetite
Se em todas as obras
Mas ainds queria primeiro
For assim afortunado
Ficar-mos ja prontos disto
Pouco tempo vai durar
Receber-mos antes 0 dinheirc
PINTOR
E ha-de morrer bern Delgado
Toca a must c a
Pois olha
Andam no :&1:1UO t r-aba Lho
A. Dorta c,a taberna ap ar-ec e 0 p i n t or
Ate.a noite ha que aguardar
e a mulher e (liz 0 nintor
E depois quando eles venham
Estamos mal com esta vida
Trataremos de nos chegar
o dinheiro niguemE 0 da
iu,RIA DOS illiIS
Urn desculpa-se com outro
Eu queria ir para cas~
E debalde aguardamos por ca
Que ficou a familia so
Hoje ja nao vamos embora
PIN'rO'~
Por
for9a temos de ca dormir
Bern me lembro eu dos pequenos
So amanha por oito horas
Tenho deles bastante do
t que poderemos de ca sair
Mas que Ihe havemos de fazer?
.,:ARIA DOS HEIS
Anda que vamos a noite
Valha-me deus que vida
Depois de receber 0 dinheiro
Por causa destes trapaceiros
Eles a noite devem da-lo
Nao digo que sejam caloteiros
Julgo 0 caso mais verdadeiro
Mas pouco Ihs pode faltar
vao para 0 tasco onde enco~tram Se nao tratam de nos pagar
o taberneiro e ~i~-lhe 0 Dlntor
Eu mostro-lhes a cara das festas
Boa tarde senhor Antoniot
PINTOR
TABERNEIRO
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toque ests pior
pos-te
pimpao
Ora uma destas!
Mas
morde-lhe
0 cao
MARIA DOS REIS
Aquem ?
E 0 teu mordomeir~,nao larga dinheiro
A esses escariotas
1a do ceu soberano
PINTOR
no santo sobre humane
Poie sim 1
Olho ca para nos
Tu ves POl' cs axlK8KK algum
OYSa este martirio atro s
Todos nos rogem a legua
Condoi-te do nosso pintoI'
Como os lobos dOB archoteB
Que tambem e rilho de Eva
Ja ralei ao Antonio Freixo
Neto de nosso senhor
Disse-me que ele nao tern nada Lembra-te qu e te pintou
Cincuenta mil re1s que tinha
E tao mm-xXKxtismI lindo te deixou
~ue os entregou ao camarada
OlhalSao Braz bendito
ru de noite nao vais embora
Se soubesses como anda aflito
E eu denho de ca ricar
Poa nao receber OB ~inheiros
Para vel' Be os pOBBO juntar
Converte os teus mordomeiros
Amanha ao ir a miSBa
Que nao sejam caloteiros
Que sejam bons pagadores
Nao perdirei a cobi9a
Bern Babes que os pintores
E 0 dinheiro hao-de larga-lo
Tu logo cedo poes-te a cavalo Podem ser honrradoE e nobres
Mas todos eles sao pobres
Vais para casa e eu rico
Para vivver honestamente
Nao encontro outro bico
Do seu trabalho decente
o que nos resta e ricar
E como ieto ja e tarde
Para viverem com alegria
Sabes 0 que?
Precisam de receber
Vamo-nos deitar
o pao nosso de cada dia
Meus eenhores!
~ 0 melhor caminho Maria
Povo nobre e honrrado
Descansa deBsas arliSoee
Isto verdades sao
Deixa-te de imagina90es
E
ca
ao
nosso Fala So
Que amanha e outro dia
Saiem-lae do cora9ao
lARIA DOS RCi.:IS
Recolhe-se e ana r-ece 0 pin.tor a poz-t a :10
eu nao durmo nem descanso
t as.« e eli z
Tudo em mim sao wembran9as
PINTOR
Pensando nas duas crian9as
C maria poe-te a pe
Que deixa-mos la em casa
Que esta 0 dia a raiar
Tenho 0 peito numa brasa
Desce la para a coBinha
POl' causa desseB desalmados
Que vais tratar de alm09 ar
Que deveriam ser castigados
Aparecendo .,aria dOB reis
Se fosse de vingan9a 0 ceu
POl' mim nao Beja a ralta
Porque eles tern tanta religiao Js ha muito que eBtou a pe
Como dinheiro tenho eu
Entao Be vou almolar
Estou ardendo em chamas
Que tal
almo90 e
Estou capaz de me matar
PIN'fOR
Apenas dois ovos estrelados
Dormir sei que nao derma
E urn bife de carneiro
Mas enfim •• vamo-nos deitar
Cnme breve epoe-te andar
Recolpem-se e niz Fala 80
~)ao Br-a z
Que a besta ests no palheiro
Aonde estas ?
Eu vou tratar da vida
Olha que passas pOl' cs
Haver se recebo 0 dinheiro
o corre do teu dinheiro
ElK recolhe-se e 0 pintoI' se~~e pelo
POl' onde e que andars
Tabuado fora encontra-se com I,'anuel c
Quem 0 agarrou Kim
Calejo e diz 0 pintor
Nao mais 0 largou
1!eu c ar-o a7,iig'o Celedo
E quem Ihe custou a ganhar
Se soubeesee como me vejo
Neo e capaz de Ihe cobraI'
Toca-me POl' cs cada sopa
o nosso pintoI'
Nem no nosso tempo de tropa
Aquern?
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Vejo-me ca em tais trabalhos
6 Calejo estes cercios
Sao uns bandalhos

Sogeito aquem nao tern p~essa
Isto faz-me doeja a e abeca
Que nem pOBSO erguer a frente
Minha mai ficou doente
Alimentando apenas esperanyBs
:..JiliU/!;L C"r,EJO
Que iriamos tratar das crianoas
Entao Basilio que te passa?
Pelo menos ao anoitecer
Socedeu-te alguma desgraya'
Ve-la se e ou nao sofrer
Para andares tao zangado
Se e preciso nm fUlano ser forte
PINTOR
Para caminhar por ca sem norte
Ando doudo e desesperado
Como quem vagueia no eBcuro
Olha!
Tacteando Qm fraco presente
Ajustei a pintar 0 Sao ~raz
E antevendo urn mau fQturo
Ao ajuste que sei eu quantos fomos Reflete caro amigo
Nesse dia todos eram mordomos
E pensa 0 que eu te digo
Digo-te a boa Fe
Os meus pequeninos filhinhos
Olha se reparas bern
Entregues somente aos visinhcB
Hoje ninguem 0 e
minha mai
Mx.~x que so tern no mundo 0 meu
Hoje nao e ninguem
amparo
Eu preciso dessas migalhas
Vela
tu
•
faz
nisto
reparo
Mas estao em maos de UBS canalhas
Que voltam a cara a gente
Faltou-lhe ele ficou deBe~~:iB
A pobre velha ficou d••• ~
anaRna
Ando triste e descontente
Nao esperava esta bofetada
Julguei sempre esta gente honrrada JUlg~r-se ha num abiBmo profundo
Que e 0 unico pensamento
Mas hoje meu caro calejo
D~ quem se ve so DO mun~o
Sabes qual e 0 meu desejc?
Ve-la
~scuta la amigo meu
Que triste situayao
Desta me tomara eu livre
Urn homem
Que doutra •• me livrarei eu
Ao abandono como urn cao
l,lANU sr, CALEJO
Onde uns Ihe voltam as costaB
Nao te zangues caro amigo
E outros Ihe negam a razao
Espera que eu te aigo
Sai de minha caBa
Os mordomoS sei eu quem eao
A
procura do sustento
Vamos ver onde e~tao
\ara os ente caros que la deixei
Urn e 0 Mateus dos anjos
E ando por aqul. e r-r-ant e sem alento
Que anda 18 com seus arranjos
Desanimado da vida que nem sei
Cada qual gira em seu eixo
Ve la
Se
e ou nao ingratidao
outro e 0 Lazaro Freixo
Prestei
0 meu servi90
Pois nao conheces 0 meu conhado'!
,
ae s t e s fulanos
Sao dos bons rapaze, do povo
E escondem-se de mim
Tam bern e 0 Firmino lobo
Cobardes desomanos
Que foi quem te deu 0 Binal
Alrnc s sem vida
NLo te apures por quanto val
Coppos
sem'cora9ao
o santo e mais 0 dinheiro
r~AN'JEL CALEJO
Todo aquele que for mordomeiro
Vamos la Basilio amigo
Ha-de dar 0 que tiver
Vern ca dai comigo
Mas tu tens que te entreter
Deixa-te
dessa cantiga
E passar por C8 0 dia
Vamos
tratar
da barriga
Hoje e dia de pascoa
Nao
te
estejas
apoquentar
Dia de borga e alegria
Vamos para minha caBa
A comer do meu folar
PINrOR
Para mim e dia de tristeza
Dep~is iremos OB dois
Digo-te com toda a certeza
Os fulanos procurar
Que ando maiES que arreliado
PIN'.'OR
Por me ver aqui demorado
I
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PINTOR
Agraqe90 meu caro manuel
Mas nao posso aceitar
J' mande f fazer de a Lrno can
Mas se prometes de ir comigo
Aceito sim meu amigo
Ofere90-te do meu alm090
Anda dai vamos os dois

Por onde podem andar
8e ele ... la nao estiver
Trataremos de 0 boscar
One gam a c a sa de ».at eua dos_an jos ediz
,,'anuel Calejo batendo nas maos
o de CBsa abram a porta
o amigo Mateus
MANUEL CALEJO
Oe teus ouvidos e os meOuUvsir
Nao foram feitos para
Nao posso tenho de ir ate casa
,,,,is alto
Alm09a e progunta-me depois
Quem
esta ee.
PINTOR
Ninguem
responde
Nao te esque9as do meu rogo
Berrando
MANUi!:L CALEJO
o patroa da casa
Nao esque90
De ilentro !'ARIA VALlmTINA
Adeus ate logo
SeDarBm-se 0 pint or vui para 0 tasco senhor!
u ~alejo para' a non t a do t aba.i ado
i,jANUEL CA~.~~,TO
cnde se recol"e
Cur-arriba
Voce tern ouvidos de ferrador
FALA 80
Aparecendo
Maria Valentina
Dd:z urn adagio antigo
Ai,
Uesus
Quem busca santos encontra deus Eu e s t ava na adega
Mas isso nao vai a vigor
'Eras urn viuc ar-o meo i ado na mao direi ta
Senao reparaa 0 nosso pintor
e um copo ila mdo esquE'rda be be e
Em altos gritos brada os ceus
continua
limpa a boca a man~a
A vozes pede dinheiro
Uma
pinga
e bern que se beba
Mas sem se descobrir primeiro
Hoje
e
dia
de fular _
A mina que ha-de dar
E
a
sagrada
ressure9ao
Metal que ha-de cUnhar
Muito
se
deve
festejar
o dinheiro de sao Braz
Vos
que
quereis
amigos meus ?
Para diante e para traz
l\jANU1£L CALEJO
Gastara as suas solas
Queria-mos falar ao mateus
~as nao ha-de receber
pg~~AoY~~tNgigAesta aqui
Para comprar umas eastanholas
Desde
cedo que nao 0 vi
Toca a musiea
;<ANUEL CALEJO
Sai 0 pint or da taberna
Pois olhe
encontra-se com i,'anuel cale(jo
Esta aqui este sugeito
e diz
MANUEL CALEJO
Coitado bern contrafeito
Ja vinha a tua procura
Bern farto de passear
Vamos 18 a Ba~er dos rapazes
Para diante epara traz
Aestas horas sao capazes
E sem nada adiantar
De estar em arrecado
€ 0 Pint or de 8 ao Braz
Queriam,- s falar ao mateus
Por isso primeiro que tudo
Que tambem foi mordomeiro
vamos buscar meu cunhado
Que tambem tem algum dinheiro
PINTOR
E
e preciso fazer as contas
Teu conhado nao tern Cinheiro
"A~IA VALEN'rINA
Esta em mao do camarada
Valha-vos deus cabe9as tontas
Com teu conhado nao e nada
Podeis
tirar isso da mente
TUdo
com 0 eompanheiro
Porque
0 caso e mui diferente
Mas aindami.i 0 nao Ii
Olhai!
Nern sua morada sei
o
dinheiro do santo gastou-se
Foi por isso que aeeitei
Agora nao 0 tem nao 0 da
8er acompanhado por ti
Acabou-se
MANUEL CAI.EJO
Portanto olhai!
~ melhor nao 0 pedir
Pois vamos entao a casa
Do tal Mateus doe anjos
Ao menos ivitai de 0 ouvir
Nao sei estes marmanjos
Ele anda meio arreliado
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E se voces Ihe falam niseo
Manda-os mogo para 0 diabo

Sim senhor
Fico-lhe muito obrigado
WMAN~'L CAL~JO
~ assim que deve fazer tmmmx_xkmmKm
Pois olhe senhora Maria
Todo 0 homem honrrado
Be ele procede desses modos
ALIPIO PIMPAO
Bern gostaria de ser sempre
Eu bern Iho pagaria todo
Mordomo dos santoe todos
Se estivesse na minha m~
MARIA VAL~NTINA
Dou portanto 0 que qenho
Sabes 0 queo Calejo
~ a minha obriga9ao
Lerias nao adubam sopas
MANUEL CAI.EJO
o Mateus quere 0 dinheiro p.~.~m~JIKx.~X_~.
•
Nos voltamos para traz
Para comprar umas opas
0 Mateus nao ests. cs.
PINTOR
Valfia-nos deus e sao Braz
Voce
que vestiu boa opa
Urna saia bem rodada
Por onde e que andara
Se nos vamos feitos na fita
Voltam-se e separam-se no Alipipa
Levamos boa talhada
pimpao e diz 0 pintor
Babes 0 que eManuel Calejo
Senhor Alipio Pimpao
j,:ANUEL CALEJOVamos embora
Fico-lhe mui to obrigado
PINTOR
Para aquilo que aa poder
Manda a mulher para 0 diabo
Tern-me sempre ae seu ~andado
ALIPIO PlhiP;;:O
Vamos saber do tal Mateus
Ora essa?
Ou isto
obra do diabo
Nao tern nada que agradecer
Ou sao os pecados meus
Odinhero e do santo
liANTJ:<:L CALEJO
Eu nao 0 podia cpmer
Nem no baile nem nos jogos
PIN'l'OF
Nao se encontra 0 ti~ amigo
~ homem de boas contas
o que muito me admira
Nao 0 digo por estar presente
au e sta com algurna femia
lias 0 senhor nao Ii da que Le s
Que voltam a cara a gente
Ou foi para Val de mira
Que 0 havemos de encontrar
Adeus sen h or Pi mpao
~
Yao para Val de mira encontram-se Fico em tudo ao seu dispor
A11pio Pd.mpjio e diiz
ALIPIO PDPAO
h:ANUEL CALEJO
Tambem ao mesmo me of'er-e co
Olha IS. 0 Pimpao
Adeus senhor pint or
Nao viste pQr ai 0 Mateus
Separam-se e (liz l,anuel Ca Le j o
hl,IPIO PIlvIPAO
Olha e s t a ali 0 mateus
Em val de mira nao ests.
Bern nos custou a encontrar
hlANUEL CALl<~JO
Anda no jogo do fi to
Que seria dele meu deus
Aguarda que 0 vou chamar
AlipiOj)impao
-"'yO pintor fica 0 calleja avaniJ& c heg a
Que Lhe querieis ao r-apaz
&0 r.at eus e diz Manu81 Cale jo
h:ANUEL CAL],;JO
Boa tarde amigo Mateus
Queriamos que e Le larga-se
Ma I sabes o s trabalhos meus
o din~eiro que ele deve ao sao Braz Que tenho por causa de ti
_
i\,A'ri~US DOS ANJOS
Alipio p inrpao
Entao eu no que te ofendi
Pois olhai
i,'ANli:L CAIJ;~JO
Tambem eu tenho urn resto
Amim nao me ofendeste nada
Posso da-lo se 0 quereis
Mas tenho andado na pingada
~ 0 que me sobejou da festa
Todo odia a procurar-te
Sao so cincuenta mil reis
Ests. ali 0 pint or a procuaar-te
~ pouco mas e 0 que tenho
Que precisa de dinheiro
Nao sou a mais obrigado
MATF~US DOS ANJOS
Em saindo da minha m~o
De dinheiro ? qual dinheiro 3
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Ja fico desencarregado
'1eceLenoo os c i nqie n t.a mil r-e s s
diz 0 pint or

MANm~1 CALI~ ,TO

0 dinheiro de sao Braz

2!
14

Bern ves que ja 0 pintou
E bern bonito que 0 deixou
MAT"WS DOS ANJOS
Eu nao 0 mundei pintar
Nao tenho nada que pagar
Nem istou jisso encarraegado
Bern sabes que diz 0 ditado
Quem te mandou paegar frade?
Quem te rnandou que te pague
Eu nao estive ao ajUBte
Nern para iSBO fui chamado
N,ANU~,L CALEJO
Charnou-te sirn rneu QunhadoJ
Mas estavas fora nao vinhaB
Andavlls por ess&s cortinhas
Piscando fazento fi~as
Narnorando as raparigas
Foste com aB vacas para 0 larneiro
De retou90 0 dill. inteiro
Estando tu ja combinado
Para 0 servi90 ser tratado.
A gente contava EmmxXi~ contigo
Como quem espera urn amigo
Nao vieste foi combinado
Como estava ali meu cnnhado
Foi 0 ajuste tratado
Por quem e s t cva presente
E ficou assim assente
o dinheiro do santo
Nao
seu;
Foi 0 povo que e deu
Portanto a obra que se fa9a
o Mateus Ka-de dar a ma9a
Ele e urn rapaz verdadeiro
E nao anda por caloteiro
!I;},cl'~US DOS_ANJOS
Eu agora nao tenho dinheiro
Nem 0 pe9D ernprestado
_
A tira-lo a juro tambem nao vou
Manda 0 pintor para 0 diab~
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diz que nao tern dinheiro
PI,;rO"
Ora essa '?

~n~~v~oB ftS~ammg~~ZRdido

Pois por iSBO que se apreaente
Que nao volte a cara a gente
'th'l':"rs DOS A.1.10S
~u n~o andavK escondido
J Quem
que 0 tinha dito?
Eu andava a jogar 0 fito

e

Pld'Ocl.

O senhor i'~ateus dos anjos
Todo 0 dill. a procuro-lo
Sem ser p06s~vel encontra-lo
Veja l~?
•
~u fiquei ontem Cll
Para receber 0 dinheiro
Gastei hoje 0 dia inteiro
~ ja noite ea carteira
Nao me rebenta a aljibeira
Isso Il.ssim nao se faz
~ue'e ofender 0 Sao Braz
Pode castiga·lo Nosso senhor
Z tambem the nao gosta 0 pintor
Nem que a voce the nao pare9a
Ponha ;;; car-aouca na sua c abe ca
Proceda como homem sem ronha
Tenha dia reis de vergonha
1,,; ATSU~~

nos

i,.:J,JOS

Pois eu nao 0 tenho acabou-se
Foi-se embora gastou-se
~uando meu pai morreu
Devia mais de cinco contos
Pois cosendo uns e outros
Tudo se virou em prontos
Eu era urn rap~z novo
Mas era firme como urn muro
~e todo esse dinheiro
Nunca paguei nenhum juro
Ainda assim me conserve
, ANUEL CAJ..EJO
E aBsim queDo acabwr
POis por nao teres dinheiro
Ate aqui nao 0 paguei
Nao de~es esc onder a carll.
Tambe~ 0 nao quero pagar
Que um 'boi prende -se ne La a s t.a
PINTOR
E um homem pela palavra
~ bern bonita ooutrina
f.~AT/US "DOA A!'TJOS
Revela muito juizo
PaiS 0 dinheiro eu lho darei
E
0 mestre que a ensina
Mas agora nao tenho nada
Vai
Dassar do paraiso
II,;ANLT~l. Ci;..IJE.TO
Que belo calao'selvagcm
Pois dissemos logo isso
Ga
~estas teerae rurais
Nao escondesses essa carll.
:;"lerem
B. deus para ai
Anda ca tai comigo
E
0 oiabo Dara OS de ~ais
Chega a qUi faz favor
'JIhe la'/ .
Bern dai faz favor
Se nao tern d1nheiro hoje
Combina tu e 0 pintor
Di6a s6 quando
que 0 da
E curnpre a pala vra depois
F1camos certos em urn diu
Vao os do t s [Jura jun t o do otn t or- e di~ Em the oando cumprimentos
1,;l-\.l'WEL GALEJO
Findou a nossa porfia
Ora ate que enfim BaSilio
Ca esta 0 mordomeiro
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Eu quando receber 0 ~inhei~o
t que ficarei descansado
E 0 devedor ficara
Ao tempo limpo e honrrado
MATJ<;U8 'J08 AlI\WS
Eu so posso arr&nja-lo
L~ para 0 fim do mes
PHY;'(JR

Inda ficam para tras
~'AB1'~ q"!EI

RO

Poes no 10 habia dicho yo
Que esso estavlil. tardio?
Ai senhor Basilio amigo
Que bida los dOB traemos
A hosted no 10 pagam los santos
E a mi los q~artilhos menos

Sim senho~ serve bern
L\ anuel
CAL~·JO
Seja para 0 dia tres
Jli. 0 recebe no dia tree
Mas veja 1& nao se esque9a
Nao
la 0 ~razo tamanho
t dia de santa cruz
rAJ:j" RN',I R.A
Tenha 0 dia na memoria
Nel dilil t r-es '? e de que mes
Depois da senhora da luz
Si 10 recebira de !;loy a urn ano
MATEU:" 'lOS ANJOS
PI'~ COR
Eu 0 dinheiro bern 0 arranjo
Desculpa amigo Calejo
Quero vender uma cabra
Vou
me embora para casa
Por duzentos e cincuenta mil reis
Por
ver se espalho estas pUixoes
pego tiO comprador n~ palavra
1"'AN8EL
~A;n;~;JO
PINTO'.J.
~ntao ficamos certos
Tern la conta pelo caminho
Pode ir tratando d~ cabra
Nao te saiam os ladroes
Que eu dia tres venho eli.
P!'~l'OR
Quero ver se tern palavra
Nao me estejas a chatiar
f"AT,,;US DO(3·,i,T,TOS
Nao me mace s mais a testa
Pode ir descansado
Nao me fa9as quesiliar
Que eu n ao f'a Lt o >10 prometido
QUI! algum dia sera de festa
PIN'l'CF,
A deus meu e ar-o cale jo
Pois a deus senhor Mateus
Adeus ate 0 dia tres
Tenha t s s o no sentido
Adeus ae nho r-a pa t r-oa
Seguen ou r-a 0 t a ac r 0 o i n t orSenhor Antonio, ate out r-a vez
e 0 calajo e dI z n o i n t c-rrd;prneioos em cora
Meu car-e amigo c a Le jo
Adios que h"d ja aaI ude
Quanto trabalho tens tido
Parte 0 pintor para vilar seco
Todo 0 dia a andar comibo
FALA SO
A busea destee trapaceiroE
Bern me custa a deter
Ja sao uzeiros e vezeiros
Por tanta maroteira ver
Nell'
Me 'levo admirar
Ver 0 pobre pintor coitado
Creio bern que no dia tres
Dia e noite enc o nodado
Ainda me nao ha-de pagar
Para receber 0 seu dinheiro
,ANU ~L:::.'\.I.';;JO
E ir-se embor-a para c asa
Paga que tern boas contas
Teso como urn ~inheiro
E quando paga ari~ntado
Olhai la que vos parece?
~ tido po r born pagador
Aque Le que a raziio conhece
Nao fica desacreditlildo
E tern esperan9as nos ceus
PIN10R
Pensara que os clilloteir08
Varr.o s bebe r un s c cop 0s J!llllIll:XXCMIIIIXIlX(1!;lIltI!:JlJUlIXlI.lll:alltll
'7
Que tenho a garganta seca
Podem ter perdao de deus.
Estes labregos da breca
Sabeis do ~ue eu Bo~onhO
~
Doe calotel~os de sao braz
Dao-me cabo dos miolos
t que logo depois de morte
Ainda me venho a virar tolo
Serao entregues a satanas
DIZ PAIill 0 t.abe r-ne t r-o
i>.Darece 0 diabo a. U\!)i ~~breug j~ hb\.M
6 senhor Antonio Branco
Iddo e diz Fala so
q
m
De i xe ver uma p Lnga maLs
~"a:"a so fo,,;e e s ouvo r-Ldo pJlltllXJlXlll:lll~:t
o tabe~neiro lanya 0 vinho c diz
~:Illx:tJlmllllxllg~ t~xando a espreita no
TABi·:RHEIRO
extremo do P'ta1'ltilado e nquarrt o 0 d i abo
J
En,t,o,. nces las cue nt a s de sao Br-az
0 df'a
lanaa bu ac
- a a mateus !los anjos
PI,,,rOR
que enc orrt r-u no meio do t abu Lad.o e
As eontas de sao braz?
diz-lhe 0 DIABO
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Fala so que ecteve ao cabo do tabuado
e sc u t unrto e f'a zendo cra;,;eitos diz
v~li 0 "
Movido pe La razao Jil[xXI[ll!xJiixJiaxxxaxltJIlll!a
FA1,A SO
qIll9: 0,.
De tel' do d a t ua c abr-a
Ja ae 1'oi 0 tal fUla"no
o·
J:.. '.
De certo me nao conheces
Tinha leria de cigano
• (L',
q 08
Mas olha que sou teu amtgo
Com modos de cidadao
'l.JOq ~
Ei-de sempre proteger-te
E andav~ bern pimpao
$~ ..
Enquanto tu fores vivo
Bota preta sem igual
~aJ
Tu disto guarda segre~o
Parecia urn general
SO ~t ,.~,~:
Que te 'Oe90 pOI' 1'avor
TI'unfa cornada cadeia na mio
t 5V '3)·;
Ouvi-te dizer ha boc~do
E que linda cinto trazio
1l JOI ,., :~
Quando falavas com 0 pintoI'
Era mesmo urn figurao
.' .d'L" )"~
Que querias vender a c abr-a I
~'iT "'u ')rilTleira p ar- t e
,sl()'D
Nunca ma i s soltes e e sa pa Lavr-a
t r-ca a tnusicQ
,
Enquanto eu e tu for-mos vivos
SEGU'mA PAciT~~
"~, ,j i..
Ha-de ,a cabr-a criar chibos
Anar-ec e Pa La so nr-oc Larr.unde a segun
'J" :':; .~
E
tu
born
amigo
~ateus
aa parte do D'ologo
U~ ,'(
Atenta
bern
nos
modos
meus
FALA SO
Jl )
Que
te
f'a
Lo
com
arnor!
Povo
honrrado e mui seleto
y: '
Manda paI'a 0 diabo 0 pintoI'
Em I'esumo vos venho anunciar
iJU" '1,
Que 0 leve belzebu
A segunda parte aa obra
I '.J~) r
E
0
dinheiro
de
sao
BI'liS
Que se esta a representar
lJ~ OJ;
tu
Nodia
tres de maio
Cornio
mas
o)'"I ."
Rep~ra
que
te
digo
bern
De
mil
novecentos e vinte seis
'Ii. " "
Falo-te
como
ninguem
Foi
0
nosso
pintoI' a cercio
eh'),:J..
Ve la sera verdade?
Par... receber quatro centos mi Lr-e s s
"1!rj :'
DiscorI'o ou nao com razao
Gomo tinha sido combinado
f:,,,,"' 1
Anda
fala
diz
a
tua
opiniao
Julgava que recebia
Ji ,;j .. :
S;A.Eu
digo
que
falas
bern
Mas nio recebeu urn centavo
, "liD"
amigo
como
tu
Pasaando
porIa noite e dia
E
1:"1'1:
Ainda
nao
encontrei
ninguem
Nao
Ihe
poude
sacar nada
Jj"
Palas-me mea'lO ao cora9ao
Aoa tais m090s da bofanda
9 r;'
Segundo a minha opiniao
POl' isso mandou pagar-lhe
J:", _J ~ "
Maxx~aKIXmXXl[mxMmm~x.am~ll!
Ao senhor guerra de miranda
Qw.'Jia.lttl[
0 que restavlO combinou
m~~ ~ara te poder conhecer
AgulJ.rdar-lhe ao fim d.o verao
•b""::
Queria 0 teu nome aaber
Mandou la nesse tempo a mulher
1,
Recuando
0
Diabo
Urn disse-lhe Logo que nao
01 :"!
~o 0 meu nome , ,
Foi 0 tal ~fJateue dos anjos
0 tal quae negou 0 dinheiro
Eu sei la
Chamo-me
Felizbelo
Desculpe
chamar-lhe nelo nome
~c
Que
Urn
nome
lindo
verdade
urn
grande
caloteiro
~LrU
Voltou a mulher para casa
bl
Nao vaia pOl' certo rete-lo
Da sua vida desconsolada
'11,
Sou princepe num grande I'eino
~uando encontravam 0 caloteiro
O.
Profundo eBcuro e bern quente
Nao Ihe podiam sacar nada
BJ ._,1/
Onde
1'eliz toda a gente
Em Novembro do ano findo
j :) JJ~
E tu tambern 0 has-de ser
Foram a Cercio trabalhar
o.r i
Se quizeres obedecer
0 pintoI' e a mulher
. -0:,:
Mas guarda isto de CDI'
Trataram lo~o de 0 aviatar
Nunca p~gues ao pintoI'
Dinheiro nem urn centavo
, :on1,
Cumpri~as a tua pal avril.
Saia com mil trapalhadaB
Olha nao vendas a cabra
Que queria vender urn... v ...ca
F~cha oa olhoa tapa os ouvidos
La para a 1'eiI'a de rnalhadas
;"i "
'100 oU9as pintores nao oU9as pediaos
Anda poia dai cpmigo
Mas isto era ao leria
"d.ri ',
Vamoa os dois paasear
Esquecia-ae do aantinho
,,,oi i"'-,'"
Ternos muito que conversar
E 0 pintoI' pediu-lhe Ii conta
l '
Que eu eempre Beret teu amigo
Que Ihe deaae uma carga de vinho
o diabo tom,,-o oelo bra90
Nem vinho nem aguardente
e r-e c eorhem-cee o s d o t s
Nem c ous a a Lgurna de trincar
:'t sup

~;.

Ola amigo Mateus

Hi muito que te procurava?
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ouco Brvia apura-lo
e nio tinha intenyao de pagar
ntio 0 pintor mui arlito
unca alguem tanto se veja
e the havia de lembrar
ira-lhe 0 santo da igreja
pint or levou 0 santo
Sem inten9~0 de lho roubar
Foi para obrigar desse modo
o caloteiro a pagar
Mas aquelas almas danadas
Sem vergonha nem podor
Em vez de pagar 0 santo
Vao dar parte do pint or
Quando iam no vilarinho
Em frente dos arcos do cano
Eis que the sai 0 diaba
Maligno tentador desomano
Chegam a miranda daD parte
Com perverso furor raivoso
Em seguida e 0 pintor chamado
A Administra9ao 6e Vimioso
S ouvido fala a verdade
Como a sua consciencia m'.ndli
E PliSSlidos diliS lipresenta-se
Na lidministrli9ao de Miranda
Mas 0 senhor administrador
Com probidade e competencia
Manda ir ali os queixosos
Chamados com toda a urgencia
Na presenya dos RueixosoB
S interrogado 0 pintor
E ouvido com aten9ao
Pelo senhor administrador
Logo ~ue ele compreend~u
Quem e que tinha a razao
I,ianda por ali 0 santo
8em nenhuma detenyao
E manda por ali 0 dinheiro
No praso de dois dias
Por isso marcham para cercio
Ambos cheios de agonias
Obrigam Mateus dos anjos
A apresentar 0 cinheiuo
Juntando-se para obrigar
Em Cercio 0 povo inteiro
Mlil que ele largou 0 dinheiro
Correu pelo povo 0 eco
E part em logo dois fulanos
Buscar 0 santo a vilar seco
Era meia noite em ponto
Nao se sentia algum rumor
Quando batem os tais moyos
A porta do nosso pintor
Levantou-se 0 pintor da cama
Foi ver se conhecia as fardas
E viu entaD doi6 fulanos
Sobre uns burros sem albardas
Entraram, pagaram 0 santo
Nao ficaram devendo nada

Apresentam-se com ele em Cercio
A.s duas horas da madrogada
Findou 0 meu razoado
desculpem as palavras mas
~ pe90tambem desculpa
Ao bendicto e glorioso sao bras
Por isso vos pe90 ligenya
Que me YOU ja aetirar
Prestai a vossa aten9uo
Que a obra vai continuar
Cortej,. e recolhe-se
'WC1rece 0 pintor encontrando-se com
Manuel calejo e ~i~ 0 PINTOR
Gra9as a deus Kanuel calejo
Sou reliz porque te vejo
Os olhos mos guarde santa luzia
~ m mesmo lOti ate aD rim da vida
MANIJEL Cr.LEJO

cEomo vais tens saude?
PINTOR
Saude m~is que 0 diabo •••
Dinheiro nem urn centavo
'id,-IolUEL CAJ",JO
~ntao

zangas-te por esse motivo
PINTOR
E se te parege meu carD amigo
Andar urn homem sempre debaixo de urn pero
Sempre a gemer e sempre teso
kAt-lUEL CALEJO

EntaD ainda as contas de sao bras
PIN';'OR

Deixa-me
Que as leve satanaz
t 'i

!vu\NUEL CAU;JO

"Ji;ntao 0 Mateus ainda n&o pagou
PIWfOR
Nem pagou nem pagara
Nero 0 diabo 0 quer ja la
,:ANUl,E C"Lti:JO

Entao que resposta te deu
PINTOR
Ail deixa-me pelo ceu
Ainda nao fui capaz de 0 ver
Como Babe que estou ca
De certo de pos a me xerNao aeme a deue nem lOrna a Jesus
Senao de certo se lembrava
Do dia de santa crus
Olha c a Le jo a.rn go f'r-anc o
Vim de manha fazer urn trabalho
Ao nosso amigo Antonio ~anco
Pois olha,
Nem ele nem os mais vi
Gra9as a deus 1ue te encontrei lOti
Que es 0 balssamo das afli90es
Que de resto 6 calejo;
Iato sao uns maganoee
EQ ja nem 0 dinheiro es~ero
So quero contigo deeabafar

I8
a' O:lIJO
Porque esse gr-ande safado
•
osrr '"
pensa ern me intruj~r

)' ohn So
la corn um raio
r i1~nu Deixa-o
Que
se
farte
~e dinheiro
IIfI 311
Que
roia
as
tripas
do santo
rL- "'J.t
E que ponha as ~ele de fumeiro
i;trrl q oj
III iT1~d MANU 1 Cldc,£JO
i1q io''{ Ve la!
oL.:.. 0 Nao fales ~e~sestmoQos
P.Il 6" ,1 Olho que 0 itmiI1iiix~~o
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Ainda nao
mau de todo
Vamos la folar com ele
E a Lgurna co t sa na-ne o i ze r
Tarnbem com a nOSSil visita
Bern pouco pode perder
Olha!
Ai vern ele se me n~o engano
6 rnateus dos an yo s
l,iAT;;;;JS DOS ANJOS

PINTOR
Pois sim ,
o pobre pintor que Qguarde
Nem que seja Q vidil inteirQ
Eu preciso do dinheiro
Agora neetQ OCQsiao
Ja sabiQ que tinhQ de 0 dilr
"'ao quer; digQ logo que nao
No seu servi90 gastei 0 meu tempo
GQstei os meus materiais
E Qgora paril paga-los
Precisa dos meus cabed.is
Comprei as vidros em ~iranda
Aqui junto dQ eu" terra
Estou-os aindil devendo
Quero ~Qga-los ao senhor guerra
Se voce quer ficar nisso
PocJemos "ssim cornbinar
Deiil-lhe duzentos mil reis
MilS nao pode muito tardar
E as outros cincuentil mil reis
Veja ee eu son formQl au nao
Os outros cincuenta mil reis
Espero-lhe ate 0 fim de verao
i'A'fE'!S DS AN.JOS
Pois entQo eu fico nisseN
Pode-se ir descansQdo
Que dentrc de DOUCO tempo
Ser' esse dinheiro pago
PINl'OR
Veja la no que se mete

Para 0 ,,,,,,teus
Vern ca a amigo Mateus
Os teus trabalhos e os meus
Trilzem-nos iltrelildos
Naldito aZilr dOB nossos pec"dos
Olh. Ia?
Nao ves ali 0 pintor
Deus me villhil jesus
Ho je
diil de santa crus
Nao te Lembr-as 0 ~lateus
Que hil alSum tempo atras
_"A'l\~,J~; DOS i\N,TOf3
Prometeste de pagar hoje
ember-a, que l,;lilteus dos an jos
A pintura de sao bras
NuncQ
filltQ ao que promete
FATl£l'S DOS AN,JOS
PIN'i'OR
Pois lembro sim senhor
~ntao Qdeus, nQO pode faltar
~as nao tenho hoje dinheiro
..
AT\'~US DOS AN,JOS
Que aguarde milis 0 pintor
Vft
desclinSado
PIN'I'OJi
Nao
se ha-de queixQr
o senhor Milteus dos ilnjos
Separam-se
)' Dorta diz ~ateue doe
~ essaa sua pil16vr~
anjos
Nac se lembra' que prometeu
Se outro nao come res
Que iil vender uma cilbra
Antes
destes receberes
ic'AT',';US DOS AJlT,TOP
Pouco vais engordar
Queriil vender il cilbra
Cede hQs-de morrer
MilS a cilbril nao se vendeu
Para 0 caleio PINTOR
E ilgoril por esse motivo
Adeus
Cill~jo ~rnigo
Nao me filyO em dinheiro eu
Eu jQ teria emiouquecido
PINTaR
Se tu nao ilndilsses cornigo
Vej" IQ homem
Vou -me ember-a que e jil tarde
Que est amoS nos a ma9 a r
Por tudo amigo Cale:o deus te guarde
Digil ilO menoS de umil vez
Adeus!
Nao pilgO nao quero pagilr
Desculpa por tilnto te mQ9ilr
h,M.'r~US DOS ANJUS
Como sempre ao teu dispor
t que eu quero pilgilr
ParQ tudo 0 que eu prestQr
PINTOR
,'.;Al~m·a, GALE.JQ
Ai sim , quer pagar?
Basilic Qmigo adeus
!{il s quando '?
Nlida
tens que QgrQdecer
Ii ATF;US DOS AN,JOS
carteiril
Ate
urn dia ee deus qUiser
Quando tive. dinheiro nQ
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Separam-se 0 pint or vai para
onde Ihe diz ANTONIO BRANCO
senor Basilio ha d.emorado
Bien carregado de dinero
My parece que no talolY mucho
Que ha entrado mui somero

0

tasco

PINTaR
Eu nao sei que diga a i sto

A tao longa penitencia
Em cercio nil.o ha dinheiro
au acabou-se a conscienci~
TA:EERNEIRA

Entonces 10 san braz
Ainda no se 10 an ~agado

Mateus dos anjos que enquunto
Ihe ~ coloe.'do a placaolhu tiO lon
GO do tabuado de perfil ao publico
cortej~ pede licen~& ~eus senhore§
Com licen~& e volt~ as costas
ao 9ublico por forma que todos vern
novamente ~olta-se corteja e volta
se e recolhe-se
Chega 0 pintor a casa e diz
para a mulher 0 Maria
Abre-me a porta
Que venho cheio de afli90es
i'diRIA DOS RnS
,Sntao que desastre te pa a aou
Sairam-te talve~ os ladroest

PINTaR

PINTOR

No no me 10 an pagado
Somente me trazem empalhado
Mae olhe que esta brincadeira
De em andarem a empalhar
Por certo nao dur-a aempr-e
Nem born resoltado bern dar

Qual ladroes nem que diabo
Se eu nao recebi urn ecntavo
Olha J~ari.
Poe aten9ao .110 que te digo
Que falo sem reticen 9ia
Em Cercio nao ha dinheiro
Ou acabou-se a consciencia
Para te dizer a verdade
Nao recebi l~ urn pataco
Ja teria morto de .rrelia
Se precisa-se de compr~r tabaco
Voltamos .110 tempo antigo
o tempo de tr09as na terra
Duzentos mil reis de sao bras
Mandei da-loB .110 sen hor guerra
~u n60 queria dever-lhe
o dihheiro Dor m~is tempo
~ como eles 0 nlo largavam
Veio-me isso ao penssamento
Fico .110 menrs descansado
Com aquela conta paga
Como Ihe disse que pagava logo
De continuo nela pensava
.:ARIA DOS R.".:mS
Mas nRo ricaram liquidados
Porque 0 dinheiro era mais

IINi:ONIO HBAl'lCO

El dinero si se 10 da
Que no es mal pagador
PIll70R
Ja mo devia ter da do
Sem Ihe ricar em favor
Depois de 0 haver ganhado
Adeus que me you embora
TABF~RrE:IRA

NOH no se baia a esta hora
PINTOR
Vou sim senhor , adeus
Nao findam os trabalhoS meus
Adeus ate outro dia
TAL,,:m'EIRA
Pus bueno adLo a

Recuerdos a
PINTaR

1.11

senhora N.aria

Farei presente, obr'gado
Parte 0 pint or para Vilar spco
FAlA SO
Ha muito que 0 nosso pintor
La por cercio trabalhauli.
E naquele povo confiava
Erlol gente de por .IIi alem
Que pagavlol uito bern
Se nao erli. no seu dia
Era quando 0 devedor podia
~as agora 0 tam Mli.teus
Ja me nao esta a cheirar bern
Porque e muito trapaceiro
Mas sem direito de autor
A ordem do nosso pintor
Quero colocar-lhe nas costas
o nome de caloteiro
Che~a-se l:ateus Ros ~ljos c
FalaSo co]:oca-le corn dois ganchos
Un.a p i e c a de quarenta centimetros
Com 0 non-e em grande s letras
CAI.OTl!:IRO

PINTOR

Pois sim. mas .110 outro parceiro
Fiz-lhe (Jutroe tratos iguais
E 0 tal Mateus dos anjos
Ainda nRo ricou limpo inda nao
Ficaram-~he cincuenta mil "eis
',las aguar-dando ao fim do verao
h'.hRIA D '8 P,E$:E

Aguardando ao rim do verao
E tambem ao fim do inverno!
Esses mamditos caloteiros
Ja deveriam estar no inferno
Recolhe~-se oparece Fala HO e ~iz
FAL, SO
Os caloteiros no inferno?
Essa bern bonita esta
["as nem de '-'erao nem de inverno
o diabo nao os quer la
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a diabo tern bo~s contas
Sairei amanha para fora
e !u trata dessa cobran9 a
A quem 0 serve paga bern
Nao a percas da lembran~a
Por isso so quer no inferno
Arranja-te como poderes
Quem nao deva nada a ninguem
Toca a musica anarece a pintar e a m~lher e
ea corn os teus afazeres
diz 0 pintor
Olha la nao ponhas isso ern banda
o fim de verao ja passou
La
irei eu a Miranda
estamoB fim de sementeira
~ pago a conta a senhor guerra
Parece que nao sera asneira
E~ por estar fora da terra mimxma
Ve la que dizes Maria
n~o me esque90 da vida de ca
Sabes a que me Parecia
.Ia te disse no domingo vais la
Escuta que dizer-te vou
Que
eu tenho de andar Dor fora
Desde que np mundo estou
Esta
0 caso combinado .
A toda a gente que me conhece
Anda
dai
vamos embora
Ouvi dizer a este rifao
Recolhem-se
aparece Fala S6 e diz
Quem nao aparece esquece
FAJJA
SO
A esse respeito entao
Que enganada anda a gente
Parece-me que e melhor
Por
este mundo de cristo
Agora ja nao faz calor
Que
vos
parece agora disto
Nem a frio produz afrontas
At
Valha-me
nosso sen hor
Vais a Cereio no domingo
Ai
coitado
do
pintar
A cobrar aquelas contas
Quanto trabamho gastou
Tu sabes bern quais sao
Para fazer 0 concerto
Nao Benda assim nada se faz
Do tal sao bras de Cer'cio
Apeita corn a do Sao Bras
E bern pouco aproveitou
E as ontras a prOpor9ao
Vai de ca para la
o resto de sao Bras sao
E de la para ca
Cinquenta mil reie sonente
Ninguem Ihe da dinheiro
Tu nao abaixes a frente
Gri ta que nem u-o azei teiro
Que trate de te pagar
Sar MArix DOS reis v~i u cercio
a dinheiro
do santo
~ncontrando-se com ~abtusdos anjos
Te", obriga9ao de 0 dar
Junto ao t~sco e diz-lhe Karia dos
r"ARIA DOS REIS
Reis
mais dinheiro
Do sao bras
Bons dias senhor MatelIs
Porq~e a maldito caloteiro
Ora ate que enfim
Que e a nodoa daquela terra
aa~ fs~ ~i~o~e~~osgBAo~e~ef~!tos ~ra¥as a deus
Ha ja urn grande bocado
Assim mo disse ha dias
·Que liar si tenh preguntado
Qu~ndo eu estive la
ffiAT~US DOS ANJOS
Nao estavas tu par qa
Pois agora ja ca estou
Dizendo-me que ha dias atras
Veja la entao que query
Viu passar 0 tal rapaz
I1;i\.'!rA DOS R':rs
Depois de 0 chamar Ihe falou
a senhor ja 0 deve saber
porem ele 0 inssultou
h:AnmS
DOS AN.IOS
Dizendo-lhe que nao devia nada
Nao de certo eu nao Bei
Uma fer a desmascarada
[dARlA DOS AN.IOS
Quebramiu corn ira e furor
Pais entuo eu Iho direi
A voce nao Ihe devo nada
I,.as nao se fa<,'a esquecido
E outro tanta ao pint or
Porque eu tenho entendido
PINTaR
Para diante e para tras
Pois la do ta 1 caJoteiro
Que 0 dinheiro'de sao bras
Nao conhecia essa bravura
~
0 senhor quem 0 deve
Apur.-o la corn fartura
Portanto
deia-o ca de breve
Faz-lhe pagar sim senhor
Cumprira 0 seu deve•
Que 0 ponha ali a pohfnha
Pois eu vim para 0 receber
.Ia nao faz grande favor
KATEUS DOS Ju'.IOS
Custou bastant.& a ganha-lo
Nao devo dinheiro algum
Mas ainda custa mais a cobra-lo
Eu tenho de ir embora
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Nao tenho n~d~ que d~r
'Est~ ~ida tao comprida
Pelo c~minho dnnde veim
Esta maldita cantig&
Pode torn~r a vol tar
Que nada enche ~ barriga
MARIA DOP REIS
Somente atrap~lha ax vidu
Voce nem dl ba Lsao
Nunc a ma t s ha-de ac abarQue deeonrra esta terra
Aond e e que ira par-arS mui to l"icou de pagar:isee traplillhao r-ap az
o d.inheiro a o ae nnor- guerra
Caloteiro de 19;;'0 Br-az
E agora vern nega-lo
::;.,s ve de a Dobra mulher d
Dizendo -ue nao deve nl<da
Do nosso pintor coi t~do
Ponha em vista 08 seus deveres
Que Baiu daqui a cer-c t o
Tenha ver~onha neesa cara
~m busc a daquele desalmudo
~or que la esses eeis vintems
Como foi de afortunada
Nio os papara. como 1'igos
Dt nhe t r-o delel'l n&o vi') na d a
Voce mestra que n~o tern ver60nha
Depois de 'trabalhrs tantos
Nem carr.. de gr-nade e ami.;os
Deve-lhe ficar a boca doce
Retirc,ndo-se ",ateus d os anjos
Para em Cercio p i rrt ar- santos
Eu ao guerra nada Lhe devo
'I'oc a a musnc a
E a voce nao Lne devo nada
Apl-lrece ern cercio 0 pintor enc ont.r-an
Nao dou 0 dinheiro dle sao Bras
·10·se com I,.anuel dos an jOf'
A nennum filho de muIher- hcnr-r-ada
'e ni~ 0 ointoa
Seguindo-o l-:a!"i'" cu: !"ei8
Bans dias senhor lvlateus
Pois nllo the ficara no bo lso
Como vamo s de saude ?
Garanto-lhe Que aha-de laT'g&."
Ar:,;I]S "JOS j·,HJOS
Ja lance) MATEUS JOS ..\NJOS
Bern como tern pae sado
Pois 8im embargue-me os machos
PINtaR
vii-me mandar obri6~r
Vou indo pelo crs tume
Recolhe-sc co continua f'A"L\ D03 R::IS MA'l't!:US DOS .,NJOS
Oprigildo va t s ser
Entao agor-a por cw.
:g bern c er-t o 6 mar-man 40
PINTaR
Ha-de chegar- 0 jjempo
~ verdade !
P'lra te tratar do arr~njo
Por uns dias
Junto a tab('-rnd oiz-lhe u. t"bF:"'l'?nei."""l POl" 2.qui sera
Entonces s eriho r-u ".c,ri",
Estamos 1'azendo concerto
No 10Huy q'~eY'i"(' '}"'o<lr
Ao altar do senhor do ampar-o
I!.ARIA DOS R',:IS
Oomecamo s ontem a obra
t 0 mesmo ! estes m: rm~njos
Leva tempo 0 tal reparo
Hli rnesinq~ para os curar
Talves ao cabo de dez d1'lS
as outros forwm prodentes
Apresente-mos obr~ pronta
Liquidw.ram 0 seu dinheiro
J'a ve que durante esse tempo
Mas ha remedio p~r. cur~r
Tern de nos pagar a conta
~ste maldito caloteiro
E
n~o
sem tempo
l'AlJoRN;!;IRA
a senhor pr-ome t eu-me no ria s o
iJ.y sennor-a ''''ilria
Qu"ndo eu c a vi sse.. , pagar
Que mui ~al la hOi tratado
Vim ea 0 tr:ablillho ajustar
b~sta eel' mal p~6&dor
E ate hoje nada recebi
Que tambiem ser ~al c~iado
E por isso hoje que estou w.qui

ja

e
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[dlnIA nos TlI:Tf'

Adeus ate outro oia
Nao sei quando ser~
A cont8P com este valandro
Bern certo nao vplto ca
1'/djQ:,EI 'A
Ad10e senhora Maria
Dios Le de mas dinero
Do que ha quitlildo hoy
Deste malaito ealotero
Seu"rilm-se [',lincjo i:aria d o s reis
Para Vilar 0eeo
FALA 80

E demcr-o c a nns d La s
~ forco50 dar-me 0 dinheiro

Isso par todas aB vi~s
Ja vai flilzer dois &nos
Que Ihe pintei b sao D~aZ
t ver-gonha nao e st ar liquidado
E sempre de dililnte para tr~z
Ii.A·.r:~US DOS hNJOS
Pois veremos nos Iii vel'
[!;u nao tenho d1nheiro iigora
Quer1a vender uma vae a
Vamos ver se a ponho ~or~
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Pois veja la
Lembre-se d1sso
Que sao contas mui atrasadas
MATEUS DO]; "N·JOS
Pode s~r que venda a vaca
Para a f' ira de malhadas
Se a vaca ~e vender
Talvez se arranja modo
Veremos la nos haver
~'ique em paz atea logo
SAFA-Sl£
o pintor segue p~ru 0 tascr

Pagar dividas s;o virtudes
Deia-nos cinco ou seis almudes
Falando as c<'usas e que se trata
Uroa conta outra mata
o senhor paga a sua divida
Enos «iIim±m dirigimos a nossa vida
',A.!';'~US DOS ,,;'!JOS
o ana passado vemai algum
~:ste ano nil.o vendo nada
Para quanto nos colhemos
Gasta-se bern em casa
Adeus ate logo que me vou
e 1'11ate'lS 1-"08 O:.i.njoe 9arb.. S IU c u sa
.\.RIA DOS RJ I~'
E vai dizendo A pbrte l."teus dos anjos E bern contente que me deixou
o dinheiro de sao Braz
1etira-se late lIS d06 anjos encontran
Juro nao pode vencer
rio-se com manuel ctilejc que Ihe di"
h!NUI!;L CALE.JQ
Por mais vezes que 0 pe9as
Nunca 0 has-de receber
Eu e tu chegamos bern
Queres vir ate 0 tasco
Recolhe -se
Se queres vir andac~
FALA SO
l\iAT}~[J:'" DOS AJOS
As amostras nao sao mas
Do tasco venho eu
Nao vistes 0 mordomeirc
1"ilA1'\J1J~L CAil~J(l
Do dinheiro de sao Braz
~~o viste 0 pintor l~
t urn autentico caloteiro
":Ar~[JS DOS A'JOS
E pouca diferen9a Ihe faz
Apar-e c e no t a sc o i.:&.teuR d o s ,,-njos
Foi a casa ainda n~n voltou
I'.:ncontrando-se com MariQ dlos reis JLN''JEL CAl. i!:JO
e diz-lhe 'atens c90s anjos
Pais ent~o ja m~ n~o vou
Boas noites companhia
o outro dill. fa~ou-me em ti
I mais a senhmra &aria
Por causa daquele restinho
Ista boa?
Podias-lhe vender algum ginho
Vou indole a sua pessoa?
,~ue el di sse -'oe que ac e I t ava
MAT,,;US nos ANJOS
~~ ate a Lmnor-t anc t a que fosse
Ainda estou melhor do que carece
Ficar te ill. a conta paga
A senhora nao me conhecel
~liA'r'·:Us DOS ANJOS
nr!ARIA DOS ~"~IU
Olha ls 6 Calejo
Nao eonhe90 •• haver se me indeiro Odinheiro nan e teu
lI.A'l'IW::; DOS A":'!JO~:
~ 0 vinho que eu colhi
Sou 0 que Ihe devo 0 dinheiro
Quero mas e bebe-lo eu
[,'ARIA DOS R,CIS
o pintor tera de aguardar
Hh ja sei •• 0 oinheiro de s:o Bra" ~u quando tiver dinheiro
Se soubesse que falta nos faz
: que Ihe poderei nagar
Agente anda atrasada
'1"0 c ami nhando u t e uo e, t r-erno flo t ab-i
Com a vida atrapalhada
Lc.d o e vu i cJiZf'ndo.anuel Cale .io
Tu bern sabes que ja e t.ernoo
Olhe que as coisas estao feias
o pint or ja aguardou bastante
E 0 dinheiro em mios alheias
Ja vai completar Mzii dois anos
N~o remedeia a nossa vida
'AT:':U'; nos A\:.JOS
MA~iWS DOS ANJOS
Pois que aguarde 0 restante
Pois sem 0 ter nao 0 posso dar
.m 0 tendo poderei pasar
Ainda tern que aguardar
,. ARIA DOS R'T1
Per-que eu sem t e r- dinheiro
Olhe la senhor l:ateus
De certo nao hei-de oagar
Falou-se aqui ha urn bocadinho
Recolhem-se a 80"ta do t~b\llado
Que 0 senhor vendia vinho
Anarece Fala So e c9iz
Tanto faz que seja ninheiro
A pedra dura mal se fura
Como coisas que encha a tripa
Assim
0 tal Mateus
Precisamos encher uma pipa
So por divina gra98
t urn adagio verdadeiro
Poderia abranda-lo deus
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arece 0 pintor e a mulher
Pois olhe andava agora a raze-lo
ra do tasco e diz 0
Se sao ser-v i d. s vamos come -10
INTOR
r,':ARI,~ DOS REIS
eto esta-me a chatear
Obrigado born prove ito
continuo a trabalhar
PIN",OR
a vida cada vez pior
o senhor ~ateus dos anjos
alha-me nosso senhor
],;ARIA
VALF;N ,TrfA
dar para diante andar para traz
Olhe
ajuntaram-se
a outros marmajos
a cont a de sao Braz
Eexercitaram-se
de
maneira
o ha meio de me Vir amao
Que
roi
a
ribeira
de
angueira
az-me doer 0 cora9ao
PI1\f:i.'OR
o despreso com que sou t r-a t arto
Po i.s que r-La-rno s Lhe f'a Lar
or is so ando dsesperado
ARI1~ VAljl1;;~'~'INA
sabes 0 que me lembrou no entanto
Os
senhres queriam dinheiro
amos levar com nos 0 santo
Mas
0 tern nao 0 pode~ dar
se encontrando sem ele
E
os
eenhores tern que aguardar
erto vao a procura dele
PIN'rOR
para 0 voltar a levar
Valha-me deus
ao Lho dou sere mo pagar
Quanto
eu tenho aguardado
e te nar-ece '?
Com
bern
pouco resoltado
esta bern p en s aado ?
Olhe
nem
so com dinheiro
MARIA 1)OS REIS
~ que pode pagar a conta
Esta s tm !
De-nos pao centeio ou trigo
Acho que esta muito bern
Castanhas ou ate bolotas
Foi urn acordo Ce pori-alem
l,la S que nao se ja'[l marne t a s
PIN'rOR
Porque
nos tudo aceitamos
POis o Lha
Iv:ARIA
VAL:£N2INA
~nha vamos embora
Pois nada disso nos Ihe damos
Bairemos cedo a boa hora
Aquilo que colhemos bern 0 gastaloe
Quenos nao vejam levar 0 santo
PINTOR
Mas ainda quero no entanto
Mostre a sua boa vontade
Falar ao tal mordomeiro
::le-nos
metade de urn toucinho
Aver se da vinho ou dinheiro
Ou
dua
s
c ""rgas de vinho
Vamos a casa procura-lo
j\;ARI..:i.
VA.I;,,~\T 2INA
Que a~ora e racil encoutra-lo
Vinho agora nao node ser
ARIA DOS EIS
Porque
0 nosso esta a rerver
Urna vez que estamos ca
Andamos
bebendo a do avo
Pouco nos pode custar
Mas
e
rraco
nao val urn bilho
E se nos der rna resposta
Ai
pela
resta
de sao Braz
devemos estranhar
J a' nao
~ais adiante
ou
mais atraz
PINTOR
Dois
ou
tres
cantaros
possolhe dar
Pois anda dai comigo
Quando
muito
se
la
chegar
Vamos ver 0 tal amigo
PIN'l'OR
Que ja disse para 0 obrigar
Pois bern entao adeus
Teremos muito que gastaa
Seja como a senhora quiser
E eu sern gastar um centavo
kARlA VALI';NTINA
Quero que me pague pocinha
Adeus ate nos voltar-mos aver
Ainda que berre 0 diabo
Saem e di 4 0 ointor para a u.u Lhee
Che~am a casa dele e diz a pint or
PINTOR
'
Ola 0 senhor Mateus
Aparece a rnai mapia Valentina
Sao bicndos como canarios
toda e sguc o i Lhada ve s t i du cam u r: s a t o t e Estes pulhas saarrarios
o dinheiro hao-de larga-lo e
e diz L'ArtIA VA:um'l'!Cl"
E
para que 0 caso assim seja
Ail ••• era 0 Benner pintor
Vamos la ate J igreja
PINTOR
o santo que va embrolhado
t verdade somas nos
Tens um Dana asseado?
Se nos que dar de a Lmo car
;,'ARIA
DOS R ~IS
Poderemo-lo aceftar
Tenho
sim bern arecadado
,,,ARIA VALENTI"",
Vamos tirax-lo do altar
i-
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E trataremos de 0 ernbrolhar
Entram na igreja , benzem-se
e eliz 0 p i n t or-

o Baculo'fica

Pois eu quero ir vel'
Senao nao 00S80 oizer
Ainda nao vi pronto 0 galo
, vi de manha desenha-lo

ca
cajata que 0 santo tern
PINTon
Leve-la nao nos convem
Nos saiamos de vez
Porque a poderemos quebrar
;,ias se oue r- voltamos os tree
E depois 0 nesoltado
«us olhe sabem 0 que e
t termos 6e a concertar
esta-me a troxa a pesar
MARIA DOS HEIS
vao os dois ver 0 altar
Desce Ie 0 santo depressh
Como e noite e faL escuro
D que estas fazendo entao
Acendam vela ou janterna
Aguardas que alguem venha
Que eu YOU indo para a taberna
E nos lance a absolvi9ao
,J-\.J(!i, DOS w"rs
DESC ,~NDO
SA.~'l'O
Vamos senhor l.,anuel Jose
PINTOR
Vel' 0 servi90 em conjun!.o
D santo
que vai absolvido
Foi areciso trabalhar muito
Para- chegar-mos a conclusao
Bern contente e sasisfeito
Dlha que ele esta benzido
has ficou com perfei9aO
2.intr8t:l ( UJ umianl con. un.a v e la
NBo Ihe faltes ao respreito
ll'iete-o no alforge ernbr-o Lhado
c diz 0 ~anuel.jOee ~boateiro
Sim sentlor esta bonito
Que va bern ac aut.e f ano
Deixo-lhe 0 baculo na vidra9a
i"esmo 0 g a Lo
11m pimpiio
E ponho-lhe POl' chala9a
Urn trabalho de ilei9aO
De papel este linguaoo
Capela e altar tudG novo
Que escrevi a urn bocado
Deve ficar a Bosto do novo
Isto lernbrou-me a",im
\~rnos la pais ernbora
pe~ 0 papel diz assim
~ico contente com a obra
Sao Braz Envergonhado
1\0 BAIR
POl' causa ae urn caloteiro
A porta fica fechada
FU6iU do tal trapaceiro
'A.RIA DOS REIS
Bern triste e desconslado
Fica sim flenhor
POl' se encontrar empenhado
Tern a fechadura desarranjada
Com dividas oe dois an08
kanuel jCF~ Sanateiro
Se ouver alguns fulanos
Pois nao fica muito bern
l;,jue 0 desejem de 0 encontrar
"ao saindo
Tratem de 0 ir buscar
Pode entrar de noi~e alb~em
o caminho bern 0 sabeis
Mas aqui nao ha que roubar
Devendo porem levar na mao
Kais que os santos do altar
Os santos ninguem os 1 quer
Du entos e cincuenta mil reis
~mla9a 0
apEl nG bacu~o coloca esteSe fosse doisa de comer
Posso dizer com fartura
na vid~a9a e ~1~ D~ra a mllher
~ue nao ficaria mui segura
o contrato fiCa feilo
Che6am junla da taberna e separam Be
Saiamom daqui para fora
~ntranao Nari~ dos reie no taser
Quando ~e lembrarpm do Banto
Apar-e c e l"ala so e d iz B'aR:a So
Je nos temos ido embora
O'sao brtiz esta emp~lmado
l.'ARli\ nos R'elS
Mas esta bern arrecadado
Vou satisfeita gra9as a deus
Ola Mateus dos anjoS
Acompsnhada de sao Braz
Hao- de nos ajuoar os ceus
:~ncomend.a-te aOB . ar-c an jo s
. i'; os mar-nan j 08 tn ve r a e
J-\. vel' Be te dao favor
Se trata de nos pagar
Mas creio que sa te resta
Ate os os mais ao-de obrigar
Pagar 0 santo ae pintoI'
Mas trambico ute com esta
vao s a i, ndo e e nc on t r-an. se
Nao 0 mandes trazer ca
"Com. aue L Jose sa(Ji>iteiro
Po~ que ~ tOBzer-to nao vern
e diz-lhee Manuel Jose 8uouteiro
~ Bern dinheiro nao tu da
Entao ja vao embora
'I'oc a a Tnllsica aoar-e c e junto do
PI\ITOR
rasco 0 pintoI' a t~ulher ~anuel ca~ej
Sim senhor acabou-se a obra
"ANUr,L JOSE SAPA'r;',IRO
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80 horas de partir embora
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e ~iz Manuel Con9alo
or isso vos digo ~deUB
o sao bras nesapareceu da igrsja
ogai pOI' nos aos ceus
Se 0 nao levaram foi-se embora
le noasa viagem boa
Creio que 0 roubou 0 pintoI'
deus sennor-a patroa
Que havemOB de ~azer agora
deus senhor Antonio ~ranco
Lazaro Fr'ixo
esculpem 0 habalho tanto
Ao pintar deviam-lhe dinheiro
deus a:nigo Cale jo
Pois havia 0 eanto pintado
ita saude te desejo
S nuo bastou nao 0 terem dado
aberneira
Que ate je. 0 tinham negado
dios senhor Basilio
Poe i sso se Lev ou 0 santo
la senora I.aria tambim
Teria carros de razao
Al'/llliL CAL'EJO )lX,,"
~ quem Ihe negou 0 dinheiro
deua Mil filicinades
Ou e caloteiro ou ladrao
quarrt.o eu vo s dse jo
Joao alfredo
nao esque9ais 0 calejo
haf tu estas a fa~or do pintor
arregam na eb~a nns alfrges e
Qneres talves erdail!'lhe os bensr
Una sacoe em c ur-ga levam junto "eles ~s parente
do calejo k&mx~B.W•
preso urn carneiro
Bern pouca vergonha tens
o pf.nt or- c onduz
Ac;ua c a mu Lhe n
Po f s oLha que nao se lir'pa
o car-ne i r-o e ,11z
Tambem como ele pens8u
MARIA DO S Rf'. I S
Ainda ee ha-de arre~ender
Adeus a geri t e amf ga
Do santo qus nos roubou
Pirrniti-me que voe (11ga
Eu digo que se toque 0 sino
Que leva s auda de e de vos
Para juntar a mocidade
Deaculpai-rne os encomodos
E com t oda a brevil!!ade
Que aqui vos causamos nos
Vamos juntos a VilarSeco
E se nao voltar-rnoe pOI' ca
Este ronbo ha-de dar eco
Ide-nos le. aver vae
Fazemos-lhe aar 0 santo
Partem para Vila' seco
Dinheiro I
durante 0 ca inho diz 0 pintoI'
Nem preto nem branco
o maria
Ali naovse paga nada
Se vie seem sobre nos
Quando virem a gente armada
Qual
que largavae primeiro
Todos noa daram razeo
o centeio as azei tonas
Ate com meco t r-erner-ao
o santo ou oxcarneiro
Spor-ee ao a resar 0 ter90
MARIA DOS REIS
Enos valemo-noe.da ocasiao
Eu nao largania nada
Trazendo 0 santo para Cercio
o que que havia de_larg~r?
MAT~':US DO:::' ANJOS
Largarei sornente 0 sao bras
Iseo assim nao vai bern ~eito
Quando me 0 venham pagar
Ainda que era de direito
Chegam a VilaI' seco e aiz 0
Mas palpitou-me na mente
PIN'rOR
E lembrou-me de repente
Gra9as a deus e sao bras
o santo nao saiu de ce.
Chegarnos a casa em bern
o santo em cercio esta
est amos a bontade
Nem queria dizer-voB tanto
Eo nosso santinho tambem
Ou 0 tern Manuel calejo
Recolhern-se com todo 0 carregarnento Ou 0 tern Antonio Branco
Aparece e diz Fala s6
Porque sao amigos do pintoI'
o S8.0 bras mudou-se c"e c a sa
Fazern-lhe capa sim senhor
Bern alagre e satisfeito
ANTONIO BRANCO
--, ,,'1'1,:, IS
Ora esteve urn chaio bern feito
Que estas dicendo?
Todo aquele que nao qneira pagar
Qui niem te puedo estar oindo
Cura-se desta maneira
La c a aa mia es chiquita
De certo Ihe ha-de lembrar
A dar-le uuelta de siguida
Esta li9ao a vida inteira
E los tos ojos no se abriram
Recolhe-se
Para los santos que alla estan
Aparece em cercio Manuel calejQ
Mateus go nca Lo joao alfredo e to"OB MATEUS DOS "NJOS
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do ro~l-o s0ubeste

ao poderas nsgar nao

6 mereciaF eom urn casete

a Lhr-a te como quem malha urn dio
reba~ando 0 br~90

Se .uem
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Ii.mos la a minha easa
da la amieo ~ateus
uro-te a pe de deus
e deus nosso senhor
~o deverias negar ao pint or
dinheiro de sac bras
empre diante para trs.S
pobre pintor ss.nteira
E tua pouca vergonha
ega . ne garo-Lhe 0 dinheira
ATEUS T)OS A',,,TOf'
11.0 digas i sso cars. de mosco
e nem ao menos te toeca
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minha cars. e a tua
ost a s no meio d... r-ua
nde se ve jam bern
preciadas por alguem
~ juizo verdadeiro
otara-Ihe grande diferen9a
aD
car-a de caloteiro
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'rias nao adubarn sopas
eja 0 caso como for
santo levou-o 0 pintor
sto da para uma demanda
amos daqui a Miranda
o sennor administrador
li.r parte do pintor
aD
coisa que se fa9a
irar
santo da vidra9a
deixar escrito dobrado
Ii. cajata urn papel enla9ado
ue.crte 0 ha-de condener
5e me quereis a companhar
ordomo da igreja eu sou
dar Darte a Miranda eu vou
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Dis aguarda ai raD~z
u sou mordomo de suo bruz
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melhor entrarmos em C&SB
Vestir-mo8 a r-ou oa n.e ir-or
Podemns levar u~a ~inga
~eje a conta do,pintor •
;ecoln ",-S8 e d i z Falaso
Fultaram-me os camaradas
Foram a mndBr as farpelas
~u como so tenho esta
:O:stou sempre pronto uar ... t. guerra
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80 me puxa po; caba9a
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Gatunos nem caloteiros
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Be mais crime nio fizer
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For9udo e contrarp.ito
Encarre6udo de nagar
Para a conta liquidar
Ern r-e SUTr,O
Somando as contas rieis
Faltam duzentos e cincuenta mil reis
11 bern pouco Ciinheiro 0 total
Mas ne gar-arn-n.o ttf'ina.l
Vendo-me assim despresado
F~lei em manfiar obriear
o tal m090 do dinheiro
.,as 0 aetuto caloteiro
N~o se quiz amedrontar
Ilizendo que para 0 obriGar
~m selos proceFsos e D&peis
Gastaria quinhentos mil reis
~scarnecido e envergonhado
nO vea-rne a as tr. uviltltdo
Nao razia senao Densar
Tirei Ihe
santo do altar
l,eveio a minha morada
Ag~ardando a che~ada
~o tal m090 ~o dinheiro
~is 0 caso verdadeirm
Tal qual Bem tirar np.m ~5r
o senhor administrador
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E ~ntrego 0 santo lOGO
Diz Dura 0S de cercio
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~nresentam aqui a ~inheiro
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,', s e nao quer- encornodar-e-ae
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~ em Vimioso 0 recebera
;',sta 0 c a s o ar-r-umado
Poden, se ir embora ja
V"i pe,ra se retirar late lS bon9u
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Retira-se 0 a~1~iniBtra'~or T1B
frp~te u seb~lir 08 ~e ~pr~io e
'cc;0is (, 'li"fltor
r ,~n inistra·10r rrcolnem-se
p c s ,-le cercio '~Ie fOf'b. 'li.t.:prn
nara o o i nt.or
.,.. ~tTlj~US GON'jL~I,O
senhor pintor,ista ussim nao
Dode ricar
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Mas ~ para a seu altar
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Vos desconriais da autoridade
~ue desta terra A governo
Que eu levarei 0 santo ao inferno
Se a autoridadd rr.o ordenar
Manda porem truze-lo aqui
illnanha ndo ha-de faltar
,JO,~(J D,·; "LFRl,DO
J.':u j& nem posso »ar-arVamos dar parte a outro lugar
pIN'l'OH
Ide 10. ondR qUiserdes

Vas tornareis u voltar
Para entreterdes 0 tempo
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podeis-vos ir pa8sear
Retira-se chega a casa encontra
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ulner que Ihe diz
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010. ! ja yens tao cedo
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Por quem navia de aguardar
Depois de me despachBr
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Aria !'os r-e i s
e com a ilem',nda
Pint or
Amanhe. v a i, 0 santo a !"iranda
I,Aria o os r-e i s
Para testernunha?
Pint or
Qual testemunha
Para nao Ihe norem a unha
Gem largarem a ba6alho9a
o s aenhor- adl!Jinistrador o s c o ca
~ caladinhos nem urn pio
Vamos la para casa
{~ue t r-ago bastante frie
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0 ciebo nem nosso senhor
Me obrigam a pager 0 -pint or
.Toao de alfredo
~as obriga-te 0 aii administDador
Ole e e Le quem manna
So tern dois dias de pre so
A POl' 0 ninheiro em miranda
Deix8s 0 dinheiro e trazes 0 santo
Que ha-de est&r ne amministra9Bo
~em
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Rei-de eu ir a buscer 0 santo
Antes eu que ria ser cao
:uzuro frltixo
As coisas arranjam-se por bern
E cu julgo que se~a rnelhor
Ir pelo santo a vilar seco
Dar-lhe 0 dinheiro aomixR~ pintor
porque se vamos a ~iranda
Reparei la vede vos

',ateus bon~~"lr'
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Quem Ciiria que 0 880 bras
NOB nio ~avia de ajuilar
.Toue de lHfreoo
Amim bern me custa rap~~
I~ uma
bran(h~ ve r-gorihe
Que nos obriguem a p a 6 Ur'
R fazem c890aila rte nos
I," •• t eu s ",on','"lo
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Prometemos uma promessa
Poi s 0 santo de '''1anha c e do
Que nos valha nosso senhor
Ja vai para a administra9ao
.JO&O a Lf'r-e do
nm,F,O lOBO
Nao v"lem santos nelli promessas
~ntao vtii-se jU buscar
Con, este administrador
Sern nenhuma deL n9ao
~m cercio entrum ~o t"8cO
Os ce v~l de mira ai vern
E.. diz Lhe Antonio tir-anc o
rO~08 a rralhar com nos
Portanto reparui vos
Entunces
•
Senor Basilio ya esta preso
'illial.Jillt Vedc em vossos cora9oee
Ja pOl' todss a8 povoe90es _
J,iATMTS UON'iALO
era boaesta presQ
Nos exk«x enchern de trap"lhoes
Esta-nos a olhar com despreso
Nos enchem de celoteiros
~ateus dos anjos nio esteve aeui
e de outras cExaaK nomes tent~s
POl' nao pagar-mos os santos
,;.N'rmaO BRA~CO
L,&.ip1lr: ,'<, 8 anj0s
yo no se 10 bi
Que queriades tratar
Pois eu dinheieo nao tenho
.Tdle r.e a Lf'r-eoo
Nem ao pintor Iho dou
,AT:i~US GON;;jlJ.O
Que trata~e de largar
e nao faz grande favor
Largu la 0 ilinheiro da mao
o ilinheiro de sao bras
E ja a questao acabou
Para pagar 0 ointor
Laza1"o f'piX0
~Ateus eon a Lo
Tu larga so 0 dinheiro
Vamos embora que sRo "oraS
Que 0 Panto vai-se buscar
~ tudo 8e nos vai em ~emoras
Fateus i1C8 ","joe
oaew E: lebO encontral:1 I, at.E-US ~'[)S anJos
~u dinheiro e que nao tenho
~ diz-lhe Jo;o alfredo
~uem mo-~o he-de em~re8tar
Ent ao tu estavas a qui
a t e.rr. t....>0nlfalo
Enos procurando po r ti
l1u te empresto cem mil reis
~ateuB oos unjos
~
0 'lae tenho aQui
Entao h~ a16uma novidude?
,ateus dos un jo s rcrebenlo
1. C1 t.e u s
oonyalo
Ainda me raltam cincuenta
H" sim viemoS da cidai1e
~ao ha m~is algum POl' ai
~ temos 0 ne60cio desarranjado
.m t on i o br-a ne o
o pintor levai10 do diabo
Yo te do los cincuenta
E em resume ••• 0 primeiro
"um que ya It:e debes mas
t largares 0 dinheiro

No

j

so

e

·

'

Creo aue al poc o tempo
Lazar-o Fr-e f xo
Todo ~e 10 pagaras
~ 0 glor10so SQO Bras
liATEUS DOS ANJOS
Que nOB tras ~L·.a..IOOCYJUO!.K por fora
?01 s a1 tendes 0 d1nheiro
PIFl'Oi,
_~~is ~a ate ja me sua a testa
Pois e~trem cB Dara dentro
1 •. " -'.l1'fl.ha 1nten(;aO de que r me e-Lo
Trata deles (, 1ca r i a
,
Na r-ua nan se dernor-o-n
E!1l; foguetes no di& de festa
Que A",ta [t roi te mui to fria
f Enit'f'",,,, 0 inMfrn a h.ateus ~('n<,.alo
e diz ~ateus ~cn~a:o
~'l vou tratBr das bestas
( Vamos buscar 0 sao Bras
,;\ae nao e ste jan, ar-o roc e r
Eem ne nhurna deten9~0
110'1 'mete '-lEI s na I.oJa
Se aguardamos ama nhji
_
deitar-lhe de c one rLa vai para a aorm m s t.r-e cao
1-I,'tirc,-f'C' 'JeT"" ,'etr'::s 10 t.a t.o La do
Aver se a Lgum se oferece
,-,inA ~)OS ;~"IS
Para 11" bUBcar 0 ,'unt~
Entrem c, pera denteo
Eu como flii dar a parte
~ dirao 0 que de ae jam
Agora envergonho-me tanto •••
Xu rua nao este jam
·~ue 0 santo perto e e t a
- -, "ZARO FREIXO
Como Deixem 0 d Lnne Lr-o
~ Ms o Lha vamos eu e tu
Le v em 0 santo pur-a lii
Quees 0 ,;;ordomo da igre ja
Vamos e viemos de noi te
-,"ntrbiii o s t r-r s ve». C' pintor e (liz
Sem que n r nguem nOB veja
PIiGOR
Mateus Uon~&l('
fui tratar aus beAtas
Pois sao dez ho r-a s da noite
[.:eus car-es amt go s ve Lho o
Nao podemo s mai s demorar
Venho mui to arreliado
Vamo-nos ja montar nas bestas
Roub8ra~-lhe 08 aparelhos
E pomo-nos ja andar
Urna queria pr-e nde La
Mondla Lazar-o Freixo u-ia gementa t.oa
lie"', uo rnen -s t1nha corda
sem ree.ea, uo.a manta s ot.r-e 0
Pe gue i numa inouerideira
lombo ~'a teus c.nnC;alo 111,& be' e n t a r-uf m ~)nen,%a a ar-go La c' a po r t a
Naca de aDare1h0s a oe ns s n.ua c or-c a a o ]Jese e ;0
no n 1"1" UI c
,
'1
'r" ro' l'O~'1""'11"
cobertos os
do} S CO';-: c a oa s oe
J1
·"i 'l..L
•
Fala GO Ge~ae cow eles e diz
P£r lssr nao,se a~lilli
FAJ,A SO
j~uo quebr;o nl~c n " c abe oa
Agona vamo s de v Lagem
:i'rouxe",o,,:-us clesapar<>lharlEls
A c a su do ae nhor' pintor
,'cr'iue s a i mo s a pr-e s ea
:',mos buscar 0 sao Bras
1)IiH~3
~ ,~ honrra de nOB so senhor
~ 'Jno~o com essa presss
E para oue nos leve so ceu
C que (,vind;~S a qu i fazer
Vou-lhe t.o o ar- 0 t.amborul.T·',!J", L;OtI..ALO
_
Marcha entoando
Vie~os bUSCBfi 0 sao 3rhs
Rum pum Dum
Para ~enos ve~boDha Bofrer
Rum pu~' purn,
PINTO,!
., Rum pum purn
?oi s lr.sc que voce S pa';'.lem
F'I ndou a no a ca ~err.l,;nda
ehe WI! ~ c a sa do pLn t o r
bat:!I, u aorta e di_ Lb~aro FrciKcas c.s~nto ~~ta JU nr('nto
4 0 senhor pintor
I
Para lr amanna a 0irsndL,
Abra a po~ta por favor
'1':"0010 beber uma ,J1n,.>'"
De (lentro
,Dintor)
:c'lnd"rcc.-n t odo s os r-anc or-e s
Quem chama a esta hora·?
~-:.. 3c....·-.J.je C'C f'UO bro.s
Lazaro Freixo
,..: -uat s ""os bon~ ~a0ut3{)ree
Somos n6s
Hebele tnC08 ,atels ~on~alc nucha do din

Ja

e

1"l.

PINrrOR
Ha l soa s vas I

'Fa<;:am favor ce OL.'H>rdar
Que me vou j~ levantar

,.:.J.

A\.

heiro e aiL;

°

l~'l'~JTn

GON /1.0

AO'li tern 0 seu dinheiro
.:'110 Ee z angue do no s s o morto
Que 8e nos fowns nar 7~rte

Sai 0 p t nt.or e a 'I:ulher e IJi.:..; c

Foi par CQ'-,:pr;;L."er o rio sno yOVO

PIN70R
Faltam cdez par~ & meia noite
Como veem a esta hor-a

Pintar
Ine em paz vas e 0 santo
''ipe eu nii o fico (lescontente

,~'

64

10"1

Ja me pagaste§ a conta
Todo 0 resto e,ne indiferente
Bebei mais uma pinga
Aquecei 0 interior
Quaro que liqueis contente
~ No nosso amigp pintor
--. Jti
tarde a esta hora
, Nao vos de~xo ir embora
Dormis aqu~ sossegados

e

LAZARO J:<'RJ;IXO
:
•
f
V

'lB

Ji.

"°d..

'

senhor
; Nao
Nao ficariamos aescanearos
PINTOR
Entao de ac onf'La t s <ie mil,,?
LAZARO FRJ!:IXO
Ora Inao ! n~o 6 3ssirn
Nos saimrs ~ora 0Q hnra
Para nao ser-U:08 vistas fora
-, , 0 senhor !?intor ao ponha
""-...J Que i s t,o e uma ver",cnha
S urn aesereaito atroG
Fazem ca90a~a ce nns
Be nos virern levur 0 8t~nto
E logo entao port unto
Viemos de noite
De noite voltamoS
E urn vergunhs90 pou,:Jamos
o meu eunhado Calejo
Quan~o soube estas novas
Logo disse desta mane ira
Vai-vos flizer uma s t.nov a s
. PINTOfl

't,:·•,

>

I~ , ..
r
~

,

l.

L
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jC,AT~US

OheiSo.m a cercio e o on t t r.u.,

Findou a nossa jornada
ChegamoB a povoa9ao
i,e abou a mt nha tare fa
De cantar Kirie laison
",peiam-se c o.Ioc ar- 0 santo na igre j '"
V~o

pard SUuS casas

r-ec o Lheu.e-ne no

In,;ar que lhe convenha e dei"ancin ficar
f'n~0 V2l1 i ;
3n O·lP ~iz
OB Pulanos f'oram-se embona

Deixando-me na rua encerrano
Sem

Ole

pagar-em a geira

De o e haver ac or.ro anharlo
As duas r.oras da·madru~ada
Ai valha-me no s so se nhor

'fal me f"izeram mx arrri m
:fi ze r-arn GO p t n t orSe rup r-e me pr-e g ar-a .: urn ealo te

CO-TiO

Nem que se ja urr.a comedia
Deus sabe 0 que faeemo8 nos
Mas sempre ~eri a "~iss
Entrando nelas eu e vas
lazuro Freixo
De-noe entao ca 0 santo
~. Como 0 havemos de levnr
PINTOR
Isso la vos 0 direis
'rrazeis em r;t::c c '''j') r-u i nar
l'

Recolhem-se 0 rintor e a mulher vao se
e nbor-a Fr-e i xo e 0 Gon~,al()Fala so
ac onmanha-eo s e diz
PALA SO
As bestasK vac sem albardas
Ora aqui e que sao elas
Ou 0 burG da cabo do espinha~o
Ou 0 santo esfola as costeles
Ceo:7; t1lQO 1s. vai contente
Olhai 0 "r3nde pimpao
u.u YOU acompanhando-o
Cantando 0 kirie leison
Kirle laison
cdrie 1ai son
Kirie laison

GON?ALO

Esqueceu-noe por sair a pressa
6 sao Bras nos valha
PINTOR
Por iso nao se apoquentem
Dou-lhe urn saco e uma toalha
Embrulham 0 santo metem-no ,"0 saeo
e diz Mateus gon9alo
Vamos embora depressa
Nao tern senao desculpar
Por Ccpois de meia noite
o vir-mos a encomodar
Montam :.. cavalo
PINTOR

Vao para casa sossegados
Eu nao reparo outro tanto
Recomendem me ao Calejo
E tambem ao Antonio Branco

o

triste da minha vida
Findou a nOS8a"fun~io
Vou vos dar a (Jespedida
'IM
::.Jsbuel', c o«.o e de costume trovas de ,:es
pedida alusivasaB varias povoa;6eG em
v' Ita

