
Expressões e canções com números 

Uma das canções mais engraçadas de Carlos Paião é a canção «Não há duas sem três»: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=YWj7WcZtz7o 

A letra é bastante divertida e brinca com dois dos ditados populares portugueses mais 

conhecidos (ambos relativos à terceira vez em que algo acontece) mas que se 

contradizem completamente entre si…   

Não há duas sem três 

Não há duas sem três 

Porque três foi a conta que Deus fez 

E, se a conta está pronta 

À terceira é de vez 

Não há duas sem três 

Mas, às duas por três 

Tenho andado azarento neste mês 

Eu não era agoirento 

Mas agora talvez 

 

(…) 

 

Não há duas sem três 

Mas, às duas por três 

Comprei um amuleto 

Contra a malvadez 

Sei lá no que me meto 

Não há duas sem três! 

 

Já sonho c'um gato preto 

E não é gato maltês 

Quero é salvar o esqueleto 

Porque à terceira (uma) 

Porque à terceira (duas) 

Porque à terceira é de vez! 

 

No decorrer da canção ainda surgem outras expressões populares relacionadas com o 

número três como «três foi a conta que Deus fez» e «às duas por três». 

 

De facto, existem muitas outras expressões populares portuguesas que fazem recurso 

a números: 

− «Nem 8 nem 80» 

− «Perdido por 100, perdido por 1000» (ou «Perdido por 10, perdido por 100») 

− «Mais vale um pássaro na mão que dois a voar» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=YWj7WcZtz7o


− «Quem nasce para quatro não chega a cinco» 

− «Bicho de sete cabeças» 

− «Mais o diabo a sete» (Outra canção de Carlos Paião tem por título «Refilar Faz 

Mal à Vesícula, Mais o Diabo a Sete») 

Por outro lado, existem expressões que dizemos usualmente no dia-a-dia, mas que, se 

as analisarmos com rigor, não estão corretas matematicamente: 

− O autocarro demorou uma eternidade a chegar à paragem (de facto, se o 

autocarro já chegou à paragem, então apenas demorou um período finito de 

tempo). 

− O Joãozinho está sempre a portar-se mal (dificilmente uma criança está 

constantemente a portar-se mal… até porque passa parte do seu dia a dormir 

😊) 

Uma outra expressão que está mais de acordo com a sua utilização matemática é, por 

exemplo, «A música é para ensaiar n vezes»; «A reunião foi longa, discutiram-se n 

assuntos». De facto, nesta situação n representa um número natural indeterminado, o 

que é similar com o uso que é feito, por exemplo, numa demonstração matemática 

onde se utiliza o número n como sendo um número natural qualquer. A principal 

diferença é que na expressão popular este n representa, em geral, um número natural 

muito grande, enquanto que em matemática esta letra representa um qualquer 

número natural. 

 

PS: E para finalizar as canções, não esquecer o “início” da tabuada do 7 nesta famosa 

canção infantil: 

A criada lá de cima 

É feita de papelão, 

Quando vai fazer a cama 

Diz assim para o patrão: 

Sete e sete são catorze, 

Com mais sete vinte e um, 

Tenho sete namorados 

E não gosto de nenhum. 

 

 


