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Quanta beleza há no campo  
Um sonho amplo faz a gente almejar  
A tranquilidade da terra  
O cheiro de serra espalhando no ar  
A manhã tão fagueira 
Boa cozinheira aguçando o paladar 
Tira leite da mimosa e abelha faz o mel 
pescador prá contar prosa 
fala que pescou xaréu 
Vai o sol levando o dia  
Espantalho tá na roça 
Violeiro e poesia 
No terreiro da palhoça 
 
Cidade, desperta ao balanço das horas 
E sedutora nos devora com sua agitação 
O correr do dia-a-dia 
A gente alivia com pizza e televisão 
Final de semana, tiro uma onda no mar 
O maraca me espera 
Lá vou eu com a galera 
Ver o meu time ganhar 
 
Porto da pedra é paixão 
Misto de felicidade 
Somos tigres e tigresas 
Salpicando de beleza 
O carnaval desta cidade 

 
 

GLOSSÁRIO 

Espantalho: Boneco colocado nos campos, nos jardins,       
para espantar as aves. 

Fagueira: Meiga, serena, suave, carinhosa. 
Maraca: Maracanã, estádio de futebol do Rio de Janeiro. 
Palhoça: Casa coberta de palha. 
Prosa: Conversa informal, lábia. 
Salpicar: Espalhar, temperar. 
Sedutora: Atraente, tentadora, fascinante. 
Xaréu: Peixes encontrados no Pacífico e no Atlântico.  
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