
Bela Rapariga 

 

Estava uma bela rapariga 

No seu Ferrari “assentada”, 

Com o telemóvel na mão 

Fazia uma grande jogada. 

Deitou os olhos à estrada 

Viu vir um belo rapazola; 

Ele meteu-se com ela,  

Ela não lhe deu grande bola. 

Entretanto passou um outro 

Que tinha um ar engraçado, 

A rapariga interessou-se 

e falou-lhe de bom grado. 

«-Diz-me cá, tu, ó rapaz, 

Que andas por essa estrada 

Se viste o meu namorado  

Com uma mota encarnada.» 

-Não vi o teu namorado 

Não vi mota encarnada 

Diz-me tu, ó rapariga, 

O que o caracterizava? 

-Era um rapaz bonitão 

levava um lindo blusão 

Era bondoso e inteligente  

e tinha um bom coração. 

-Pelas informações que me dás  

é claro que não o vi, 



mas que darias, rapariga,  

a quem o trouxera aqui? 

-Daria o meu Ferrari  

Que me custou a pagar, 

- Não quero o teu Ferrari, 

que te custou a ganhar; 

- O que darias mais, rapariga,  

para o teu namorado voltar? 

- Daria até os meus pais  

Que sempre os irei  amar! 

- Não quero os teus pais  

que muita falta iriam causar! 

- Sai da frente indivíduo, 

que te vou já atropelar!!! 

-Não faças esse disparate  

Foi por mim que esperaste. 

-Olha esta tatuagem 

que fizemos numa viagem, 

Repara, é o nosso amor, 

em forma de uma flor! 

-Tanto que te procurei  

tanto que chorei, 

tantos anos sem amor, 

finalmente te encontrei! 

 

Trabalho elaborado por, Ana Cândida Henriques, Letícia Rino, Rodrigo 

Antunes e Fabiana Pinho. 

 



A Bela Jovem 

 

Andava uma bela jovem 

No seu jardim a passear 

Com um lindo pente dourado 

Os seus cabelos a pentear  

Olhou para o mar azul 

E viu grande embarcação 

Decidiu entrar em conversa 

Com o elegante capitão: 

 

-''Diz-me, nobre 

capitão, 

Desse teu barco a navegar 

Se viste um homem bonito 

Por terras de além-mar? 

 

- Encontrei tantos companheiros 

Nas locais por onde andei. 

Diz-me mais, Bela jovem, 

Quem sabe, não me recordarei? 

 

- "Levava um cavalo preto 

Ornamentado de coisas bonitas 

E na ponta da sua espada 

Umas belas quadras escritas. 

 

- "Pelo que me estás a dizer 

Penso que o vi lá na guerra 

Guerreiro, valente, lutador, 

Para defender a sua terra.” 

 

- "Ai que grande tristeza a minha, 



Pois que viúva fiquei, 

E todos os meus trabalhos, 

Como é que os farei? 

 

-“Não fiques preocupada! 

Quem sabe, se te posso ajudar? 

Diz-me cá, bela jovem, 

Estás disposta a colaborar?” 

 

“-Uma pergunta do género 

Não é algo a fazer, 

Eu daria tudo o que tenho, 

Para o meu marido rever.” 

 

- "Estás a falar verdade? 

Gostas dele tanto assim? 

Olha que também sou bonito, 

Repara bem para mim!” 

 

-“Capitão que assim fala, 

Não é digno de uma mulher. 

Chamo já os meus criados, 

E ponho-o daqui a correr! 

 

-“Acalma-te, Bela jovem, 

Estou a gostar de te ouvir. 

Olha lá bem para mim, 

Queres que eu volte a partir? 

 

- "Explique melhor, capitão! 

Eu não estou a perceber, 

Não é, por certo, o meu marido, 

E eu não tenho tempo a perder. 



 

-“ Já vi que não acreditas, 

E é claro que eu vou provar, 

Onde está aquele retrato, 

Em que me estavas a abraçar? 

 

 -“Ó meu querido marido,  

 Que me estavas a enganar, 

 Vou chamar os nossos amigos, 

 Para o teu regresso festejar! 

 

Trabalho elaborado por Mariana Batista 

 

 


