
CHEGANÇA
Folguedo que dramatiza as 
dificuldades vividas pelos 
portugueses durante as 

conquistas,  algumas 
variantes inclui o combate 
entre cristãos e mouros.

Temas vinculados à vida no 
mar, às dificuldades como 
tempestades e calmarias.

Chegando!

Ora, vem chegando!

Ora, vem chegando!

Ora, vem chegando!

Quem vem chegando é _______

Quem vem chegando é ________

E vem, do mar para a terra

Do mar para a terra

Do mar para a terra

Cumprir desejos de  ___________

Cumprir desejos de ___________

_________ = nome da criança
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Dançando*!

Ora, vem dançando*!

Ora, vem dançando*!

Ora, vem dançando*!

Quem vem dançando* é __________

Quem vem dançando* é __________

E vem, do mar para a terra

Do mar para a terra

Do mar para a terra

Com sua nobre infantaria

Com sua nobre infantaria

* Qualquer ação

_________ = nome da criança
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C

Chegando!

Ora, vem chegando!

Ora, vem chegando!

Ora, vem chegando!

C F G

Quem vem chegando é Maria

Quem vem chegando é Maria

G

E vem, do mar para a terra

Do mar para a terra

Do mar para a terra

G F  G C

Cumprir desejos de José

Cumprir desejos de José
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C

Dançando*!

Ora, vem dançando*!

Ora, vem dançando*!

Ora, vem dançando*!

C F                             G

Quem vem dançando* é Maria

Quem vem dançando* é Maria

G

E vem, do mar para a terra

Do mar para a terra

Do mar para a terra

G             F              G      C

Com sua nobre infantaria

Com sua nobre infantaria
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Link para ver a apresentação da Chegança em Coqueiro Seco / Alagoas:

https://www.youtube.com/watch?v=pa8eVhe--vo
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