
Santa Maria, Strela do dia 
cantiga 100 (Alfonso X el Sabio) XIII sec. 

 

                                                  Rem      Lam     Do    Solm 

SOPRANI:    Santa Maria, Strela do dia, 

                                                  Rem        Lam     Solm7  Do    Rem   

     mostra nos via per a Deus e nos guia. 

TUTTI ALL9UNISONO: Santa Maria, Strela do dia, 

     mostra nos via per a  Deus e nos guia. 

                                                  Sol  

S +T      Ca veer  faze los errados 

                                                                                                    Re 

     que perder foran per pecados 

                                                  Sol 

     entender de que mui culpados 

                                                                                 Sol4 Re   Sol 

     son mais per ti son perdoados 

 

TUTTI ALL9UNISONO: Da ousadia que lles fazia 

     fazer folia mais que non deveria. 

S-T-C-B     Santa Maria, Strela do dia, 

     mostra nos via per a  Deus e nos guia. 

S+T      Amostrar nos deves carreira 

C+B      por gãar en toda maneira  

a sen par     luz y verdadeira 

     que tu dar nos podes senlleira 

 

S-T-C-B    Ca Deus a ti a outorgaria 

     e a querria por ti dar e daria. 

S-T-C-B    Santa Maria, Strela do dia, 

     mostra nos via per a Deus e nos guia. 

S-T-C-B (a cappella)  Santa Maria, Strela do dia, 

     mostra nos via per a Deus e nos guia. 

     Santa Maria, Strela do dia, 

S1 e S2-T-C2-B   mostra nos via per a Deus e nos guia. 

+ ½ tono 



Santa Maria, Strela do diacantiga 100 (Alfonso X el Sabio) XIII sec.
SOPRANI: Santa Maria, Strela do dia,

mostra nos via per a Deus e nos guia.

TUTTI ALL9UNISONO: Santa Maria, Strela do dia,
mostra nos via per a  Deus e nos guia.

S +T Ca veer  faze los errados
que perder foran per pecados
entender de que mui culpados 
son mais per ti son perdoados

TUTTI ALL9UNISONO: Da ousadia que lles fazia
fazer folia mais que non deveria.

S-T-C-B Santa Maria, Strela do dia,
mostra nos via per a  Deus e nos guia.

S+T Amostrar nos deves carreira
C+B por gãar en toda maneira

a sen par     luz y verdadeira
que tu dar nos podes senlleira

S-T-C-B Ca Deus a ti a outorgaria
e a querria por ti dar e daria.

S-T-C-B Santa Maria, Strela do dia,
mostra nos via per a Deus e nos guia.

S-T-C-B (a cappella) Santa Maria, Strela do dia,
mostra nos via per a Deus e nos guia.

Santa Maria, Strela do dia,
S1 e S2-T-C2-B mostra nos via per a Deus e nos guia.


