
 

 

Cantiga pouco amiga: “VIVA D. SANCHO I” 

 

Refrão: 

Manda sua Majestade 

Uma Lei Proclamar 

Seja Homem ou Mulher 

Tem de a Terra Povoar 

 
Estâncias: 

Viva D. Sancho Primeiro 

Nosso Rei Povoador! 

Chamou Cruzados Guerreiros 

 

Deu-lhes terras com favor 

De Crescer Multiplicar 

E muito bem povoar! 

 

 

Dos maridos Cornudos  

Deles não reza a História 

Foram é homens sortudos! 

 

Cobertos de bens e glória 

Só por sua majestade 

As mulheres emprenhar! 



 

Um Começo 

Carnaval, tempo da festa e do agradecimento e da antecipação de um outro tempo, o da Quaresma. 

Carnaval é a dança, é o gozo, é a inversão das regras, é a sátira, a brincadeira pela brincadeira, o chamar divertido 

também para a realidade próxima e /ou distante… 

“GuardaFolia” é o Carnaval da Guarda que compreende o Julgamento do Galo sempre o eterno culpado das 

nossas boas desculpas… 

“GuardaFolia” é uma marca que se quer impor e incluí o desfile Carnavalesco e a nossa boa Praça Velha (Luís 

de Camões). 

A Junta de Freguesia agradece o convite e ainda mais penhorada fica às associações e particulares que quiseram 

aderir e à “montagem” de toda a nossa participação. 

Um testemunho de gratidão pelo maior esforço de todos os que diariamente passaram infinitas horas a “tecer” 

os “figurinos” e a “ajeitar a viatura”. 

 

Um projeto de ideia 

As premissas para a construção da nossa participação foram conseguidas em várias reuniões e ensaios e 

considerámos que o despovoamento é uma das questões com as quais nos confrontamos pelas nossas terras… 

Depois surge D. Sancho I, nosso Rei, fundador da Guarda e exímio povoador com, pelo menos, vinte robustos 

descendentes… 

De seguida olhámos o calendário e percebemos 2018 Ano Europeu do Património Cultural e depois a Guarda, 

Forte Fortaleza, também quer ser Capital Europeia da Cultura. 

Daqui para a frente foi construir, construir… um carro onde um trono real, a planta da Sé Catedral, a neve, o 

universo, os amores de D. Sancho e a Ribeirinha estão presentes… 

Os figurinos reforçam um tempo medieval, olhado a partir daqui com o seu clero, o seu povo e a nobreza guerreira 

e ociosa… 

A letra e a música totalmente originais reforçam e condimentam a festa que queremos divertidamente partilhar 

com todos vós ilustres cidadãos que habitais ou nos visitais no nosso burgo medieval. 

 

Uma Certeza 

Aqui vos deixamos a letra da música, para que possais levar de recordação e entoar junto connosco, ou com quem 

bem queirais. 

 

Viva a Folia , venham os Sanchinhos e Viajemos no“Paraíso Perdido” 

Para a Festa de Carne/ Carnaval deixamos os rebuçados prometedores e virtuosos, bem como as boas recordações 

do património bem egitaniense. 

 

 


