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No alto mar → Classificação dos Versos:   

• Cante Alentejano. Título original: “Já lá vem no alto mar”. 

• Cancioneiro Tradicional Alentejano: Moda mais aligeirada (diferente andamento de uma moda 

majestosa). 

• Classificação por José Roque (Grupo Coral “ Os Ceifeiros de Cuba” e colaborador da MODA - 

Associação do Cante Alentejano), em 26 de Outubro de 2010.  

• Bibliografia complementar: MODA, (2004), Cancioneiro Alentejano – Introdução. Consultado em 

6 de Outubro de 2010, 15:48, disponível na URL: http://cantoalentejano.com/cancioneiro/ 

 → Assunto: excerto sobre os tempos de guerra em alto mar(?) e o amor (?) 

 → Palavras-chave:  Alentejo, cancioneiro, cante, poesia popular, mar, puxar, fogo, caldeira, guerra, 

heróis, onda, vida, cabelo, olhar 

 → Região:   

• Distrito: Beja 

• Concelho:  Cuba 

• Localidade: Cuba 

 → Contador:   

• Nome: Grupo Coral “ Os Ceifeiros de Cuba” 

• Data de nascimento: desde 1933 

• Residência:  Cuba 

 → Vídeo:  

• Entrevista: José Barbieri 

• Data de Recolha: Junho de 2007 

• Filmagem:  José Barbieri 

• Local de filmagem:  gravado na Taberna do Arrufa, Cuba. 

• Cantores:  Inácio - Frangãos - Ermelindo - Sarol - Pires - Teixeira - Cipriano - Roque - Machado  

• Duração:  0:02:47 

 → Transcrição:   

• Transcritor:  Maria de Lurdes Sousa  

• Data de Transcrição: Outubro de 2010 

• Palavras:  115 

 → Versão literária: 

• Execução:  Maria de Lurdes Sousa  

• Data de execução: Outubro de 2010 

• Palavras: 115 (sem alterações) 
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No alto mar 

 

Solo:  Já lá vem no alto mar 

puxando fogo às caldeiras, 

os homens que vão à guerra 

são heróis a vida inteira.  

 

Coro:  São heróis a vida inteira, 

 trazem cabos a mandar. 

 Puxando fogo à caldeira 

 já lá vem no alto mar. 

 

Solo:  Aonde, meu bem aonde? 

(…) no mar 

Há onda no teu cabelo 

Há ondas do teu olhar. 

Coro:  Já lá vem no alto mar, 

puxando fogo à caldeira. 

Os homens que vão à guerra 

são heróis a vida inteira. 

 

Coro:  São heróis a vida inteira. 

Trazem Cabos a mandar. 

Puxando fogo à caldeira, 

já lá vem no alto mar.» 

 

Grupo Coral “Os Ceifeiros de Cuba”, Junho de 2007, Cuba 

 

  

 


