
Desabafo

Eu peço a quem de direito
Que dirige a nossa nação
Que diga assim como eu digo
Alimentos Trangénicos não

Eu trabalho todo o ano
Quase não produzo para comer
Mas tenho pena daqueles 
Que isso não podem fazer

O nosso trigo é o melhor
O nosso milho também
Peço para não se cultivar
Transgénicos para ninguém

Junte Portugal ás outras nações
Que souberam dizer não
Para que o Alentejo volte a ser
O celeiro da nação

Junto a mim estamos muitos
Sou uma humilde criatura
Pedindo protecção
Ao Sr. Ministro da Agricultura

Centro

Lavadouro e Centro de Convergência
É um sitio privilegiado
Porque lhe estão a dar vida
Sara, André, Lucie, Fredi e o Ricardo
Trabalho feito com amor
Que exige deles paciência
Há um sitio privilegiado
Lavadouro e Centro de Convergância

Um Pouco Esquecida

Aldeia das Amoreiras
Diz-me lá qual a razão
Que outras terras evoluem
E tu não tens evolução

Será porque tu és velha
Ou culpa dos teus habitantes
sim deve ser um pouco de tudo
E também dos governantes

Luta com as armas que tens
Não mergulhes nesse cinismo
Faz ouvir a tua voz
Chama a atenção do Turismo

Reclama ao que tens direito
Vaza a tua imaginação
Não fiques assim parada
Mostra que tu tens razão

Não tens ouvido dizer
Que quem cala consente
Trabalha, vai á luta
Fala ao Presidente da Junta

E vai a Odemira
Fala ao nosso Presidente
Mostra-lhe a tua razão
Certamente ele te ouve
Ele também tem coração

Diz-lhe que aqui também há jovens
Que pouco mais têm que o direito ao 
sol
Que nos cafés só criam vícios
Querem um campo de futebol



Aldeia das Amoreiras

Uma terrinha pequena
mas de grande tradição
É bonito de se ver, acreditem vale a 
pena
porque os imortais que nela vivem
na boa camaradagem
uns aos outros dão a mão
Em frente sigam sempre este caminho
não façam muita mudança
porque com o passo certinho
vão ganhando confiança
Tem gente de boa fé
que a ela lhe dão amor
para que tudo fique perfeito
a testa cria suor
Dou-lhe sempre o meu apoio
coragem assim é que é
que a ela lhe dão amor, tem gente de 
boa fé
para que tudo fique perfeito
da minha parte me espero

Eu Aldeia das Amoreiras
passo-me a apresentar
Sou velhinha mas honrada
mas sinto-me abandonada
porque quem me está a governar
ás ajudas que eu peço
não ligam, dizem até
que são asneiras
Passo-me a apresentar
Aldeia das Amoreiras

Eu peço aos presidentes
que olhem um pouco para mim
quero um parque para crianças
quero também um jardim

Crianças não desesperem 
acalmem as vossas mentes
que olhem um pouco para mim
eu peço aos presidentes

Tenho ar puro para respirar
eu tenho direito ao Sol
os jovens reclamam
um campo de futebol
Odemira tem tantos campos
aonde podem jogar
eu tenho direito ao Sol
tenho ar puro para respirar

De todos me vou despedir
não faço mais lamentações
logo me vão pedir votos
quando houver mais eleições
É bem triste o abandono
que a minha gente está a sentir
não faço mais lamentações
de todos me vou despedir

Maria do Céu Silva Felizberto Manuel

Nascida a 12 de Janeiro de 1942 no 
monte do Almograve, Freguesia de S. 
Martinho das Amoreiras. Reside na 
Aldeia das Amoreiras
Com boa voz para o cante 
interpretando os mais diversos modos 
de cantar.
Tem a particularidade de ser uma das 
raras mulheres a cantar ao baldão.
Tem participado em inúmeros 
programas de rádios locais e festas 
populares.


