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É maravilhoso leccionar na Escola  do 1º 

Ciclo ou no Jardim de Infância  de 

Andrães… um  Lugar da freguesia do mes-

mo nome, que ainda “guarda a beleza, que 

a Natureza um dia lhe quis dar”. A cerca de 

7Km da sede do seu concelho (Vila Real), 

Andrães é uma linda e rural aldeia , com 

rios, fontes e nascentes de água pura, no 

dia a dia  aproveitada pelos seus habitantes 

no saciar da sede e na rega dos seus cam-

pos agrícolas: é este o rosto verdejante de 

Andrães, que urge difundir junto dos adul-

tos e das crianças de hoje, de forma a que 

Andrães amanhã “não esconda o rosto de 

envergonhada”!  

E é neste contexto que Andrães ...marcha! 
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  EB1/JI de ANDRÃES… EM MARCHA! 



 

MARCHA DE ANDRÃES 
             I 

Viva Andrães, que guarda a beleza, 

Que a Natureza um dia lhe quis dar, 

Ó terra amiga, minha paixão acesa, 

É a certeza de não te deixar. 

Amanhar a terra é a faina dura 

Do dia a dia do teu habitante, 

Rios, nascentes, fontes de água pura 

Pintam teu rosto de cor verdejante. 

                              II 

Conhece Andrães, Lugar dos mais bonitos, 

Que deu o nome à freguesia minha, 

Mira no alto o Senhor dos Aflitos, 

E ruma ao Norte, só pára na Pedrinha. 

Com a Passagem reparte rio e peixes, 

E vem espreitar a nova auto-estrada, 

Se és seu amigo, nem faças nem deixes 

Que esconda o rosto de envergonhada! 
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                 Refrão 

Andrães, 

Sabe a vinho, sabe a pão, 

A caldinho de feijão, 

A batata coradinha 

No panelo da castanha. 

Tamanha 

Riqueza tens, meu tesouro, 

Namoras de longe o Douro, 

Mas descansas à sombrinha, 

Na margem do rio Tanha! 
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