
SENHORA D'AGONIA 
letra e música: João Lóio

 
Am          Bº       Am   Bº       
Ó  Senhora  d'Agonia 
Am        Bº     Am   Em/G 
tanta luz e tanto dia 
Dm         Dm7           E    E7(#5) 
nos seus olhos de coral 
Dm         Dm7           E    E7(#5) 
nos seus olhos de coral 
 
Am     Am/G           F   Dm 
Ó   Senhora    d'Agonia 
Bm7(b5)    Dm/A  E7/G#    E7(b9) 
    tão        bonita e tão luzia 
Gm6   A7          Gm6   A7(b9) 
   afastai o temporal 
Dm    F/C     BbMaj7    Bb7(#5) 
Ó Senhora   d'Agoni — a 
Ebm  Ebm7/Db            B    B7(#5) 
  minha    fé,   minha  alegri — a 
 
Em    
Ó Senhora d'Agonia 
  Dm9  Dm7 
madrinha do  po  —  vo 
Am    
vai tão linda no andor 
    Am7(b5)         C°      B7 
no o seu vestido no — vo 
 
Em        
Santa de mar e de dor 
        Dm9  Dm7 
de lua e de ven  — to 
Am             E 
que ilumina o pescador 
                  F°    Am 
em noites de tormen — to 
 
F          F#°  E7 
Santa onde a terra abraça o mar 
  G°  A7   C#° 
onde o povo vem chorar 
                          Dm   
se o barco for e não voltar 
 
Bm7(b5)    E7(b9)     Am 
Santa   de  amor e perdão 
     Am7      Bm7(b5) 
dá-me a benção da tua afeição 
   E7(b9)           Am       E7(b9)    E7 
alegria do meu coração. 
 
 

 
Am    
Ó Senhora d'Agonia 
        Gm9    Gm7 
madrinha do po — vo 
Dm        Dm7 
vai tão linda no andor 
                    F°     E7 
com o seu vestido no — vo 
 
Am        
Santa de mar e de dor 
       Gm9    Gm7 
de lua e de ven  —  to 
Dm           A7 
que ilumina o pescador 
                  Bb°   Dm 
em noites de tormen — to 
 
 
BbMaj            B°    E7           A7 
Santa onde a terra  abraça o mar 
  C°         D7    F#° 
onde o povo vem chorar 
   Gm7 
se o barco for e não voltar 
 
 
Em7(b5)   Gm   A            Dm 
Santa de   amor      e    perdão 
 Dm7/C        Gm6 
dá-me a benção da tua afeição 
     A7(b9)           D7  
alegria do meu coração. 
 
 
Gm                          Dm 
Santa de amor e perdão 
 Dm7/C        Gm6 
dá-me a benção da tua afeição 
     A7(b9)           Dm   A7   Dm  
alegria do meu coração. 
 


