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INTRODUÇÃO ( últimos 4 versos do refrão) com acordeão a solar 
 
            RéM 

Aldeia Grande 
                            LáM 

que bonita que tu és 
 
Aldeia Grande 
                                 RéM 
Tens a serra a teus pés 
   RéM7  SolM 
Aldeia Grande 
                                 Solm 
tens um santo padroeiro 
                          RéM  
de seu nome S.Pedro 
                                   Mim 

um santo que nos protege 
                LáM                      Rém 
de entre todos és o primeiro 
 
 
 
     Rém 
Aldeia 
                                   Solm 
que começas no Esteval 
                              DóM                                                     

Tens a Quinta d’Alcube 
 
Terras da Amieira 
                            FáM 
E encosta do Juncal 
    LáM                                                              
E segues 
                                       Rém 
por entre o Vale da Nogueira 
                         Solm 
pela Quinta do Teles 
                             LáM 
e se fores mais abaixo 
                                     RéM 
encontras a Laranjeira 
 
 
 
 
 
 
 



            RéM 

Aldeia Grande 
                            LáM 

que bonita que tu és 
 
Aldeia Grande 
                                 RéM 
Tens a serra a teus pés 
   RéM7  SolM 
Aldeia Grande 
   
                               Solm 
tens um santo padroeiro 
                          RéM  
de seu nome S.Pedro 
                                   Mim 

um santo que nos protege 
 
                LáM                      Rém 
de entre todos és o primeiro 
 
 
 
     Rém 
Aldeia 
                           Solm 
de povo trabalhador 
                                DóM 
tens uma grande riqueza 
 
em nós todos concerteza 
                              FáM 
que por ti temos amor 
     LáM 
Aldeia 
                                 Rém 
que bem sabes receber 
                              Solm 
e quem te vem visitar 
                               LáM 
acaba sempre a dizer 
                                      RéM 
é aqui que eu quero morar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            RéM 

Aldeia Grande 
                            LáM 

que bonita que tu és 
 
Aldeia Grande 
                                 RéM 
Tens a serra a teus pés 
   RéM7  SolM 
Aldeia Grande 
                                 Solm 
tens um santo padroeiro 
                          RéM  
de seu nome S.Pedro 
                                   Mim 

um santo que nos protege 
                LáM                      Rém 
de entre todos és o primeiro 
 
      Rém 
Aldeia 
                             Solm 
com muita dedicação 
                        DóM 
reuniste a vontade 
 
com saber e com verdade 
                                  FáM 
nesta nossa Associação 
    LáM 
E deu-se 
                       Rém 
algo extraordinário 
                           Solm 
juntou-se a população 
                    LáM 
a comer e a beber 
                               RéM 
no Centro Comunitário 
 
 
 
             RéM 

Aldeia Grande 
                            LáM 

que bonita que tu és 
 
Aldeia Grande 
                                 RéM 
Tens a serra a teus pés 
   RéM7  SolM 
Aldeia Grande 
                                 Solm 
tens um santo padroeiro 



                          RéM  
de seu nome S.Pedro 
                                   Mim 

um santo que nos protege 
                LáM                      Rém 
de entre todos és o primeiro 
 
 
 
            RéM 

Aldeia Grande 
                            LáM 

que bonita que tu és 
 
Aldeia Grande 
                                 RéM 
Tens a serra a teus pés 
   RéM7  SolM 
Aldeia Grande 
                                 Solm 
tens um santo padroeiro 
                          RéM  
de seu nome S.Pedro 
                                   Mim 

um santo que nos protege 
                LáM                      Rém 
de entre todos és o primeiro 
 
 
   RéM7  SolM 
Aldeia Grande 
                                 Solm 
tens um santo padroeiro 
                          RéM  
de seu nome S.Pedro 
                                   Mim 

um santo que nos protege 
                LáM                                 Rém 
de entre todos......... és o primeiro! 
 
 
 
 
 


