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Tareio de Manhouce 

 
→ Classificação: Quadras. 

→ Assunto: Algumas quadras sobre Manhouce e a sua gente 

 

→ Região:  

• Distrito: Viseu 

• Concelho: São Pedro do Sul 

• Localidade: Manhouce 

 

→ Entrevistado:  

• Nome: Mestre Silva 

• Data de nascimento: 1922 

• Residência: Manhouce 

 

→ Vídeo:  

• Entrevista: Apresentação pública – Estória estória  (Associação Criar raízes)  

• Data de Recolha: 2007 

• Filmagem: José Barbieri 

• Duração: 0:05:38 

 

→ Transcrição:  

• Transcritor: Ana Sofia Paiva  

• Data de Transcrição: Outubro 2011 

• Palavras: 281 



Transcrições integrais / São Pedro do Sul / Tareio de Manhouce 

www.memoriamedia.net geral@memoriamedia.net 

 

Tareio1 de Manhouce 

 

Manhouce, povo antigo 

Manhouce, povo antigo 

Fica entre Porto e Viseu 

Fica entre Porto e Viseu 

 

Larai lai larai [Cantai comigo!] 

Larai lai larai 

Lai lai lairalai 

Lairalai lai lai lai 

 

Ó lai lairalai 

Ó lai ó larai 

Lai lai ó larai 

Ó larai lai lai lai 

 

Fica entre Porto e Viseu 

Tem duas pontes romanas 

Que lhe servem de museu 

Que lhe servem de museu 

                                                 

1 Vira tradicional de Manhouce, cantado pelo Grupo de Cantares de Manhouce de que Mestre 

Silva é ensaiador.  



Transcrições integrais / São Pedro do Sul / Tareio de Manhouce 

www.memoriamedia.net geral@memoriamedia.net 

 

Larai lai larai 

Larai lai larai 

Larai lai lairai 

Lairalai lai lai lai 

 

Larai lai larai 

Larai lai larai 

Larai lai lairai 

Lairalai lai lai lai 

 

E ó vira, ó lindo vira 

E ó vira, ó lindo vira 

Lindo vira da nossa terra 

Lindo vira da nossa terra 

 

Larai lai larai 

Larai lai larai 

Larai lai lairai 

Lairalai lai lai lai 

 

Larai lai larai 

Larai lai larai 

Larai lai lairai 

Lairalai lai lai lai 
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Quem me dera ser mais novo 

Quem me dera ser mais novo 

Para mandar ler a sina 

Para mandar ler a sina 

 

Larai lai larai 

Larai lai larai 

Larai lai lairai 

Lairalai lai lai lai 

 

Larai lai larai 

Larai lai larai 

Larai lai lairai 

Lairalai lai lai lai 

 

Para mandar ler a sina 

E vir a Cova do Monte 

Namorar uma menina 

Namorar uma menina 

 

Larai lai larai 

Larai lai larai 

Larai lai lairai 

Lairalai lai lai lai 
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Larai lai larai 

Larai lai larai 

Larai lai lairai 

Lairalai lai lai lai 

 

Eu sou muito vosso amigo e queria estar aqui convosco – e tinha gosto de estar aqui – 

mas tenho este compromisso, vão desculpar-me. Eu não sei se… não sei se… [corte] 

 

Olha o Papagaio 

Olha o papagaio  

Da pena amarela 

Eu caio, eu caio 

Daquela janela 

Eu caio, eu caio 

Daquela janela 

 

Daquela janela 

Daquela janelinha 

Olha o papagaio 

Da pena amarelinha 

Olha o papagaio 

Da pena amarelinha 

Quando eu não tinha 

Eu desejava ter 
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Um amor bonito 

Sem ninguém saber 

Um amor bonito 

Sem ninguém saber 

  

Sem ninguém saber 

Sem ninguém dar por ela 

Olha o papagaio 

Da pena amarela 

Olha o papagaio 

Da pena amarela 

 

Da pena amarela 

Da pena amarelinha 

Olha o papagaio 

Da pena riscadinha 

Olha o papagaio 

Da pena riscadinha 

  

Eu nem me importava muito de ficar aqui até de noite! 

 

Mestre Silva, Manhouce, S. Pedro do Sul, 2007 

 

 

 


