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Este é tempo de agir. Agir por uma 
recuperação justa, verde e digital. 
Agir por uma Europa que concretize 
o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, 
como elemento essencial para assegu-
rar que as transições digital e climática 
se concretizam de forma justa e inclu-
siva. Agir, também, por uma Europa 
com autonomia estratégica reforçada, 
mas aberta ao mundo.
 
A Presidência Portuguesa do Conselho
da União Europeia pretende exercer 
uma ação positiva, flexível e capaz 
de construir pontes. Não podia ser outro 
o espírito que orienta o seu Programa 
Cultural que hoje tem início, no Centro 
Cultural de Belém.
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Fadistas

Sara Correia

Ana Moura

Carminho 

Camané

Instrumentistas

Marta Pereira da Costa
Guitarra Portuguesa

José Manuel Neto
Guitarra Portuguesa

Pedro Soares
Viola

Daniel Pinto
Baixo 

Direção Musical 

Joana Carneiro

Orquestra Sinfónica Portuguesa
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Sinfonia à Pátria
1.º Andamento, José Viana da Mota

Homenagem a Carlos do Carmo 

Alfama

Chegou Tão Tarde

Ninharia

Não hesitava um segundo

Malva Rosa

Escrevi Teu Nome no Vento

Mais Um Fado no Fado

A Guerra das Rosas

Minha Alma

Porquê do Fado

Talvez

Sei de Um Rio

Desfado

Fadinho Serrano

Alinhamento e autoria 
das obras 
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Atuação conjunta de Sara Correia, 
Ana Moura, Carminho e Camané, com acompan-
hamento de trio de guitarras, na interpretação 
do tema “Lisboa, Menina e Moça”.

Homenagem
a Carlos do Carmo
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A Grande Voz da Nova Geração do Fado
Biografia 2020

“Occasionally, a new voice reminds us that traditional 
fado is still very much alive. (…) Sara Correia is such a 
voice.”
— in Songlines

“Diz que nasceu para isto e é difícil duvidar”
— in Público

“A Sala explode em aplausos quando chega a vez de Sara 
Correia”
— in Visão

“Outra coisa que não falta a Sara Correia:
muita pinta”
— in Observador

“O seu álbum homónimo e de estreia mostra o seu talen-
to como intérprete, com uma voz poderosa e carismática 
que projeta a intensidade, a essência e a paixão do fado.”
— in World Music Central.org

“A sua voz tem muito poder e não há dúvida que Sara 
Correia tem um talento sério.”
— in Entertainment Focus

Sara Correia
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“A sua voz rouca de alto-contralto ainda 
projeta a intensidade das raízes da música
que ela cresceu a ouvir”
— in All About Jazz

Desde muito cedo que Sara Correia é presença habitual 
nas melhores casas de fado da cidade de Lisboa. E, por 
isso, canta com a propriedade e força de quem cresceu no 
fado. 

Em setembro de 2018, editou o seu álbum de estreia, o 
homónimo “Sara Correia”. “Tenho uma identificação muito 
grande com os temas que constroem este disco, reve-
jo-me em todas as histórias e elas definem-me enquan-
to fadista. Por isso, decidi intitulá-lo com o meu nome 
próprio”, explica a fadista.

Vive o fado desde criança. O facto de ter crescido numa 
família fadista ajudou-a que desde cedo vivesse rodeada 
de música e de músicos e a viver essa vida de uma forma 
bastante natural.
“Foi tudo tão rápido. Eu vou aos fados desde muito meni-
na, tenho família fadista e comecei a cantar desde cedo”, 
lembra. 

Ainda assim, houve um momento que foi particularmente 
marcante neste início de percurso e que a levou a decidir 
que se ia dedicar por inteiro ao fado. “Quando participei e 
venci a Grande Noite do Fado de Lisboa, senti que era isto 
que queria fazer”, recorda.
Sara Correia tinha apenas 13 anos quando se consagrou 
vencedora da Grande Noite do Fado e, logo de seguida, 

Sara Correia



Ir para página inicial

é convidada para cantar numa das casas de fado mais 
míticas da cidade, a Casa de Linhares. Aí teve o privilégio 
de cantar e aprender ao lado de grandes nomes do fado, 
nomeadamente Celeste Rodrigues, Jorge Fernando, Maria 
da Nazaré, entre outros. Todos eles “foram e serão sempre 
a escola de se ser fadista”, afirma Sara.

Aliás, para si a experiência da casa de fados é fundamental. 
“Pisar casas de fado é muito importante, obrigatória, a meu 
ver. É onde se ganha a mão do canto, onde ganhamos a 
nossa identidade, a encarar as noites após noites a cantar 
como a coisa mais séria da nossa vida. Todas as grandes 
fadistas de hoje e de sempre tiveram a casa de fados 
como raiz”.

Cresceu e aprendeu a ouvir Amália Rodrigues, “fadista in-
teira” que tanto a inspirou no caminho que traçou até hoje, 
em todas as suas vertentes, mas Sara Correia tem também 
como referências outras grandes vozes, como Fernanda 
Maria, Beatriz da Conceição e Hermínia Silva. 
Ainda em 2018, o seu talento captou a atenção do realiza-
dor francês Joel Santoni, que a convidou a cantar o “Grito”, 
de Amália Rodrigues, para a sua série “Une famille formi-
dable”. 

Foi ainda convidada por Diogo Varela Silva a participar no 
seu próximo filme, “Alfama em Si”, retratando a Severa, 
personagem histórica que é um verdadeiro símbolo do 
fado, integrando um elenco composto por alguns dos mel-
hores artistas portugueses.

“Sara Correia”, o primeiro álbum editado com o selo da 

Sara Correia
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Universal Music Portugal, foi criado em parceria com o 
produtor Diogo Clemente. Participaram nele músicos 
como Ângelo Freire – “que é sem dúvida um génio da 
guitarra portuguesa desta geração” –, o mestre Marino de 
Freitas no baixo, Vicky Marques nas percussões e Ruben 
Alves no piano. 

Em Portugal a critica celebrou a estreia de Sara Correia e 
aplaudiram unanimemente aquela a quem chamaram a 
“grande voz da nova geração”. O álbum valeu-lhe, em 2019, 
duas nomeações na primeira edição dos prémios Play, os 
Prémios da Música Portuguesa, o Prémio Revelação da 
Rádio Festival, mais de 30 concertos e plateias rendidas 
em países como Espanha, Coreia do Sul, Noruega, Itália, 
Áustria, Ilhas Reunião e já em 2020 India, Bélgica, Holanda 
e Chile.

A sua estreia no Reino Unido dar-se-á dia 18 de abril, quan-
do atuará na prestigiada Union Chapel, em Londres, no 
âmbito do Festival La Linea.

Nesta data já terá sido editado o seu segundo álbum de 
estúdio, de novo produzido e concebido em parceria com 
Diogo Clemente. Com o fado tradicional onde imprime 
o seu poder como ninguém, conviverão temas escritos e 
compostos para a sua voz, tornando-os Fados. 
É disso exemplo aquele que será o primeiro single do 
disco, “Chegou Tão Tarde”, com letra e música da jovem 
compositora Joana Espadinha. Carolina Deslandes, Lui-
sa Sobral, António Zambujo – com quem canta em dueto 
no álbum – Jorge Cruz e o já citado Diogo Clemente são 
disso exemplo.

Sara Correia
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Os anos que se seguem serão de consagração para Sara 
Correia com concertos previstos em Portugal, Reino Uni-
do, Espanha, EUA, Bélgica, Holanda, França, México e 
muitos mais.

Sara Correia
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Um Fado com Mundo

Não há outra voz no fado como a de Ana Moura. Uma voz 
que se passeia pela tradição livremente, sem deixar de flir-
tar com a música pop alargando, de uma forma muito pes-
soal, o raio de acção da canção de Lisboa. Mas aquilo que 
a distingue é não apenas um timbre grave e sensual como 
há poucos – Ana Moura transforma instantaneamente em 
fado qualquer melodia que interpreta, como um rastilho 
que se acende e explode no coração de quem a ouve.

Em plena adolescência de descobertas e rebeldias, Ana 
Moura muda-se de Coruche para Carcavelos, com 14 
anos, para fazer o 10º ano. Chega, não apenas para cantar, 
mas para estudar o canto, inscrevendo-se então na 
Academia dos Amadores de Música. Mas é aos colegas de 
escola que se junta para a primeira banda. Apesar de can-
tar outros géneros, a verdade é que, deixada à sua sorte, a 
voz de Ana rapidamente se cola ao registo fadista e, assim, 
mesmo com grupos de rock vai conseguindo incluir um ou 
dois fados no reportório - habitualmente “Povo que 
Lavas no Rio”, de Amália, nessa fase a sua referência 
máxima enquanto intérprete.

A experiência com essa banda de covers, os Sexto Senti-
do, acaba por a conduzir à gravação de um disco pop/rock 
com o músico Luís Oliveira, cujo lançamento fazia parte 
da agenda da multinacional Universal. O disco, no entanto, 
não chega a ser terminado. Entra em cena o destino e leva 
Ana Moura a um bar em Carcavelos onde cede à tentação 

Ana Moura
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e canta um fado. Presente na sala, o guitarrista António 
Parreira, de tão impressionado, toma-a pela mão e leva-a 
a várias casas de fado. Até ao momento em que, numa 
festa de Natal de músicos e fadistas, Ana Moura é levada 
ao convívio daqueles que haveriam de habitar as suas 
noites daí em diante e é convidada a cantar.

Desta vez, é Maria da Fé, co-proprietária da prestigiada 
casa de fados Senhor Vinho, quem não resiste àquele 
talento em bruto. Aos aplausos, Maria da Fé junta o convite 
para cantar na sua casa. Foi o início da Ana Moura como 
fadista profissional.

Em 2012, após 4 discos editados, que a firmaram enquan-
to uma das maiores vozes do Fado, Ana Moura participa 
no disco de homenagem a Caetano Veloso com uma 
versão de “Janelas Abertas n.º 2”, produzida por José 
Mário Branco. Em Novembro lança em Portugal o seu 5.º 
álbum de originais “Desfado”, que representa um
momento de viragem na sua carreira, e culmina numa 
longa digressão de 3 anos, com salas sempre esgotadas 
em Portugal, onde sempre voltava para actuar entre os 
inúmeros concertos internacionais - Ana Moura já não era 
apenas de Portugal: era do Mundo. “Desfado” é já consid-
erado um álbum clássico e um ícone da música portugue-
sa contemporânea. Mantém-se ininterruptamente no top 
de vendas desde que foi lançado, atingindo a 6.ª Platina e 
tornando-se no disco mais vendido da última década, em 
Portugal.

“Moura” é o 6.º álbum de originais de Ana Moura, editado 
em Portugal no dia 27 de Novembro de 2015, e já atingiu 

Ana Moura
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a 3.ª Platina. A digressão de apresentação passou por 3 
continentes, com mais de 150 espectáculos, em algumas 
das salas mais prestigiadas do mundo como o Olympia, 
em Paris, o Carnegie Hall, em Nova Iorque, o Barbican 
Centre, em Londres ou a Sydney Opera House, em Sidney.

Em Novembro de 2017, com 15 anos de carreira, Ana Mou-
ra edita o seu primeiro “Best Of”, um disco que compila os 
seus maiores êxitos. Do seu canto, sabemos apenas que 
nasceu no fado. Nunca saberemos onde termina e o que 
2019 reserva.

Com quase meio milhão de discos vendidos, mais de 1 
dezena de galardões onde se destacam 2 Globos de 
Ouro, 2 prémio Amália, 1 nomeação para os Songlines Mu-
sic Awards na categoria de Melhor Artista, participações 
com ícones da música como Prince, The Rolling Stones, 
Caetano Veloso, Gilberto Gil, Herbie Hancock, Benjamin 
Clementine ou U2, há muito que Ana Moura deixou de ser 
uma fadista nacional e se tornou uma artista global.

Ana Moura
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youtube.com/user/anamourafado

facebook.com/anamoura

youtube.com/user/AnaMouraVEVO

twitter.com/Ana_Moura

instagram.com/anamourafado

 www.anamoura.pt

Ana Moura

https://anamoura.pt/pt/
https://www.youtube.com/channel/UCuhjZvE58ZdffqeIka4gTBg
https://www.youtube.com/user/AnaMouraVEVO
https://www.facebook.com/anamoura
https://twitter.com/ana_moura
https://www.instagram.com/anamourafado/?hl=pt
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Carminho é a grande voz do fado e uma das artistas 
portuguesas com maior projecção internacional.

Carminho nasceu no meio das guitarras e das vozes
do fado, filha da conceituada fadista Teresa Siqueira,
estreou-se a cantar em público aos doze anos, no Coliseu. 
O Fado esteve sempre tão presente que nunca pensou 
que pudesse ser a sua profissão. 

Durante a faculdade cantava em casas de Fado, foram 
várias as propostas para gravar mas decidiu esperar. 
Licenciou-se em Marketing e Publicidade e percebeu 
que cantar exigia uma maturidade e um mundo que ainda 
não tinha.

Durante um ano viajou pelo mundo, participou em 
missões humanitárias e regressou a Lisboa decidida 
a entregar-se por inteiro a um percurso artístico. 

“Fado”, o seu primeiro disco, é editado em 2009, que se 
tornou num dos mais aclamados álbuns do ano e da déca-
da. Alcança a platina – resultado invejável para uma estreia 
- e vê “Fado” abrir os corações de Portugal à sua voz, e as
portas do mundo ao seu talento: melhor álbum de 2011 
para a revista britânica “Songlines”, actuações nas princi-
pais capitais europeias, no Womex 2011 em Copenhaga e 
na sede parisiense da UNESCO no âmbito da candidatura 
do Fado a património mundial.

No mesmo ano, colabora com Pablo Alborán em “Perdo- 

Carminho
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name” e torna-se na primeira artista portuguesa a atingir 
o número 1 do top espanhol. Em 2012, o segundo álbum, 
“ALMA”, estreia-se no primeiro lugar de vendas em Portu-
gal e alcança posições de destaque em vários tops inter-
nacionais. Depois de passar pelas principais salas da Eu-
ropa e do Mundo, em países como Finlândia, Suécia, Peru, 
Chile, Argentina, Colombia, China, India, Letónia, EUA, 
Alemanha, Reino Unido, Coreia do Sul, Polónia, França, 
Austria, Dinamarca, entre tantos outros, atua também no 
Brasil e realiza o sonho de gravar com Milton Nascimento, 
Chico Buarque e Nana Caymmi que resulta numa reedição 
de “Alma” com três novos temas. Carminho começa assim 
a conquistar o Brasil, com concertos esgotados no Rio de 
Janeiro e um pouco por todo o país.

Em 2013, Carminho afirmou-se como uma das mais inter-
nacionais artistas portuguesas, levando a sua voz aos qua-
tro cantos do mundo, ao mesmo tempo que é distinguida 
em Portugal com um Globo de Ouro e o Prémio Carlos 
Paredes, vendo ambos os seus álbuns atingirem a marca 
da dupla platina. 

No final de 2014 edita “Canto”, e a sua relação com o Brasil 
ganha raízes ainda mais profundas, com a primeira parceria 
de Caetano Veloso com o seu filho mais novo Tom que lhe 
oferecem o inédito “O Sol, Eu e Tu”. “Canto” inclui também 
o dueto com Marisa Monte e participações especiais de 
Jaques Morelenbaum, António Serrano, Carlinhos Brown, 
Javier Limón, Naná Vasconcelos, Dadi Carvalho, Jorge 
Hélder e Lula Galvão.

Em 2016, na sequência de um convite endereçado pela 

Carminho
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família de um dos maiores compositores do mundo, grava 
“Carminho canta Tom Jobim”, com a última banda que o 
acompanhou ao vivo nos seus últimos dez anos, partil-
hando temas com Marisa Monte, Chico Buarque e Maria 
Bethânia. “Carminho canta Tom Jobim” é já platina e com 
este disco Carminho é galardoada com o Globo de Ouro 
de melhor interprete.

Depois do grande êxito conquistado com o álbum “Car-
minho Canta Jobim”, a cantora portuguesa, considerada 
uma das maiores intérpretes da história da nossa música, 
está de regresso com um novo disco de originais.

“Maria” é o título que Carminho escolheu para o seu 
novo álbum, o quinto da sua carreira e o mais pessoal de 
sempre. Um álbum que assina a produção e inclui várias 
canções de sua autoria. Um disco verdadeiramente emo-
cionante. Um diálogo constante, sempre sintonizado no 
respeito por tudo aquilo que Carminho aprendeu directa-
mente das suas raízes do fado, respeitando a verdade das 
palavras e da linguagem tradicional, mas ao mesmo tempo 
com um olhar livre e contemporâneo sobre o mundo que 
a inspira, reinterpretando muito do que aprendeu com o 
fado desde pequena.

Todo o seu percurso tem revelado em Carminho uma 
artista de decisões firmes e ponderadas, que nunca se 
esquece das suas origens, que transporta em si uma lin-
guagem de vários séculos, mas que se revela atual na sua 
geração, com os olhos postos no mundo e no futuro.

Valeu a pena a espera.

Carminho
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facebook.com/CarminhoMusic

instagram.com/carminho

Spotify

Carminho

https://www.facebook.com/CarminhoMusic/
https://www.instagram.com/carminho/?hl=pt
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O início de 1998 foi marcado pela edição do novo trabalho 
- “Na Linha da Vida” que mereceu atenção especial por 
parte dos media, confirmando as expectativas que “Uma 
Noite de Fados” provocara, e consagrando em definitivo 
Camané como uma das vozes mais impressionantes do 
fado.

Durante o ano de 1998 Camané realizou inúmeros es-
pectáculos em Portugal - destacando-se as apresen-
tações na Expo 98 - participou no espectáculo “De Sol 
a Lua - Flamenco e Fado”, e ainda em alguns festivais de 
música na Europa, como o Festival “Tombées de La Nuit”, 
em Rennes e o Festival “Les Méditerranées à l’Européen” 
em Paris. Em Outubro, aquando da edição de “Na Linha da 
Vida” pela EMI holandesa e belga, realizou uma digressão 
por algumas localidades desses países.

No final do ano, depois da realização de apresentações 
em Espanha, Camané participou no concerto comem-
orativo de 35 anos de carreira de Carlos do Carmo, um 
dos grandes nomes da velha guarda do fado, realizado no 
Centro Cultural de Belém. Entretanto “Na Linha da Vida” 
foi incluído pela crítica especializada nas listas dos mel-
hores trabalhos de música portuguesa do ano.

O ano de 1999 foi dedicado a inúmeras apresentações ao 
vivo - Portugal, Espanha, Macau e França - bem como à 
pré-produção e gravação de um novo trabalho de origi-
nais. No final do ano “Na Linha da Vida” foi publicado pela 
EMI da Coreia marcando assim a primeira abordagem ao 

Camané
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mercado oriental.

Para o início de 2000 estava reservado um novo passo 
na carreira de Camané: a edição em simultâneo na Bélgi-
ca, Holanda e Portugal do terceiro trabalho discográfico 
de Camané - “Esta Coisa da Alma”. A edição deste tra-
balho na Holanda e na Bélgica foi acompanhada por uma 
tournée por algumas das mais importantes salas destes 
países, destacando-se duas noites esgotadas no Concert-
gebouw de Amesterdão ou ainda a participação no Festi-
val de Bruges, seguindo-se concertos em Espanha, Suíça, 
Alemanha e França. Em Portugal, “Esta Coisa da Alma” foi 
apresentado em diversas localidades do país sendo um 
dos pontos mais altos o espectáculo realizado em Out-
ubro, no Centro Cultural de Belém.
 
Evidenciando o merecido reconhecimento por parte do 
público pelo trabalho global efectuado em torno deste 
“Esta Coisa da Alma”, Camané recebeu o disco de prata 
pelos 10 mil exemplares vendidos, mesmo na recta final do 
ano.
 
Já em 2001, entre Fevereiro e Março, realizou diversos 
espectáculos em Portugal e França (Festival Chorus). Em 
Novembro deste ano foi lançado o seu 4º CD “Pelo Dia 
Dentro” que alcançou apenas três semanas depois do seu 
lançamento o disco de prata.
 
Em Abril de 2002, Camané participou num espectáculo 
concebido em conjunto com a actriz portuguesa Manuela 
de Freitas em torno da obra de Fernando Pessoa e apre-
sentado no Palais des Beauxs Arts, em Bruxelas.

Camané
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Muitas foram as localidades ao longo do ano que fizeram 
parte desta tournée “Pelo Dia Dentro” que se prolongou 
com um conjunto de apresentações na Holanda e Bélgica 
em Outubro e Novembro de 2002.
 
Ainda nos primeiros meses de 2003 foi publicada uma 
compilação integrada na colecção “The Art Of” do catálo-
go Hemisphere com a particularidade de incluir re-
gravações de temas de “Uma Noite de Fados”, o primeiro 
CD de Camané, efectuadas no final de 2002. Este ano foi 
também dedicado à realização de apresentações 
em Portugal e estrangeiro, bem como à edição 
do primeiro CD ao vivo - “Camané - Como Sempre... 
Como Dantes”, com o galardão de “disco de ouro” que 
originou uma tournée nacional durante o ano de 2004. 

A propósito de um convite do Teatro São Luiz para uma 
série de espectáculos no Jardim de Inverno, Camané 
idealizou o projecto “Outras Canções”. Nos seis concertos 
que integraram a série interpretou canções de grandes 
nomes da música portuguesa e brasileira, que constituem 
as suas referências nos diversos géneros musicais.
No final do ano, foi editado o Cd “Humanos”, um projecto 
de Camané e outros músicos portugueses, em home-
nagem ao falecido cantor António Variações. Para além 
desse projecto, ao longo de 2005, Camané continuou a 
apresentar “Como Sempre...Como Dantes” por diversas 
localidades do país e estrangeiro, de onde se destacam 
Canadá, Luxemburgo, Paris (Festival d’Île de France). Gan-
hou o Prémio “Amália Rodrigues” na categoria de melhor 
intérprete de fado (Masculino).
Em Março de 2006, foi editado o primeiro dvd “Ao vivo no 

Camané



Ir para página inicial

S. Luiz” com o registo dos concertos que Camané realizou 
no Teatro Municipal S. Luiz durante a tour “Como Sem-
pre...” Dos concertos de apresentação em 2006 destaque 
para o convite do Instituto Camões para dois concertos 
durante a “Fiera Internazionale del Libro” em Turim e o 
espectáculo com grande êxito de público e imprensa na 
Huvila Tent, no âmbito do Helsinki Festival.
 
Em Portugal, destacamos o concerto que realizou com 
Carlos do Carmo no âmbito do fecho das Festas da 
Cidade de Lisboa, junto à Torre de Belém, com uma 
audiência de cerca de 20.000 pessoas.

No início de 2007, Camané concentrou energias na prepa-
ração e ensaios para a série de concertos “Outras canções 
II” que realizou em Maio/Abril na sala principal do Teatro 
São Luiz, com a participação da Orquestra Sinfónica de 
Lisboa, interpretando temas de Sinatra, Brel, Jobim, entre 
outros. 

Depois de um ano rico em concertos tanto em Portugal, 
como no estrangeiro, Camané editou, em Abril, aquele que 
é o seu quinto disco de originais. “Sempre De Mim”, com-
posto por 16 temas, tendo entrado directamente para o Nº 
1 do Top Nacional de Vendas, tendo já atingido o galardão 
de Disco de Ouro.

Será também de destacar a participação na Womex 2008, 
em Sevilha, a maior feira de World Music do Mundo. 
Em Março de 2009 Camané recebeu a nomeação para 
Melhor Intérprete nos Globos de Ouro, e dois meses de-
pois, apresentou-se no Centro Cultural de Belém em duas 

Camané
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noites esgotadas. Em “Carta Branca a Camané”, o fadista 
teve a seu lado Mário Laginha e a Orquestra Metropolitana 
de Lisboa e interpretou os seus fados de sempre com no-
vos arranjos feitos pelo próprio Mário Laginha, José Mário 
Branco e também pelo maestro Cesário Costa.
 
Como forma de registar aquele que foi um concerto 
memorável, foi editado, em Julho de 2009, o segundo 
DVD do fadista - “Camané ao Vivo no Coliseu – Sempre 
de Mim”. Este DVD retrata o concerto no Coliseu dos
Recreios realizado em Maio do ano passado, onde 
Camané, para além de apresentar o seu último trabalho 
passa também por temas emblemáticos que têm marca-
do a sua carreira.

Agora, ente outros projectos, Camané continua a apresen-
tar ao vivo o seu último trabalho não só em Portugal, mas 
também no estrangeiro – Argentina, Chile, Peru, Uruguai, 
França, Suiça, Bulgária, Polónia e Hungria.

Entretanto, o sexto disco de originais de Camané -  
“Do Amor e dos Dias” – teve edição em Setembro de 2010. 
Composto por 18 temas e com arranjos e direcção musical, 
de José Mário Branco, “Do Amor e dos Dias” entrou  
directamente para nº 1 do Top Nacional de Vendas, onde 
se manteve por duas semanas consecutivas. 
A apresentação deste disco decorreu no Centro Cultural 
de Belém perante uma lotação esgotada.

Em Fevereiro de 2011 Camané regressa ao São Luiz Teatro 
Municipal para apresentar uma série de quatro espectácu-
los cujo tronco principal se baseou no seu último trabalho, 
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“Do Amor e dos Dias”, complementados com a inclusão de 
temas distintos de noite para noite, do repertório poéti-
co do universo fadista sob a temática do amor e dos dias, 
revelando assim o conhecimento e o respeito que mantém 
pelos seus mestres.
“Do Amor e dos Dias” recebeu a distinção dos Prémios 
Amália na categoria “Melhor Álbum do Ano”. 

O ano de 2011 foi também um ano de parcerias... Camané 
colaborou com os Dead Combo no disco “Lisboa Mulata” 
e com o Mestre Fernando Alvim no disco “Os fados e as 
canções do Alvim”.

Em Dezembro de 2011 atuou na Brooklyn Academy of Mu-
sic de Nova Iorque, num concerto elogiado pelo New York 
Times.

É de destacar a participação na banda sonora do 
filme-documentário “José e Pilar”, de Miguel Gonçalves 
Mendes, com o tema “Já Não Estar”. Com letra de Manuela 
de Freitas e música de José Mário Branco, tema este pre-
sente na pré-selecção para os Óscares de 2011. 

Em Setembro de 2012 Camané regressa ao Festival d´Île 
de France para assim participar na Homenagem a Cesária 
Évora, acompanhado pelos músicos da cantora Cabo 
Verdiana e cantando um dueto com Nancy Vieira, pode-se 
afirmar que a Homenagem à grande diva foi grande em 
“Sodade”. 

Em Outubro de 2012 Camané actua pela primeira em 
Montreal, no Téâthre Maissonneuve, deixando os quebe-
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quenses apaixonados pela mística do fado e mais uma vez 
com críticas merecedoras.
Em 2012, Camané colabora com o guitarrista António 
Chainho no disco “Entre Amigos”; com Rui Veloso no disco 
“Rui Veloso & Amigos “ com a canção “Conceição”, e 
ainda com Paulo de Carvalho no disco intitulado “Duetos 
de Lisboa “.

Camané juntamente com o escritor e poeta Vasco Graça 
Moura, recebe o Prémio Europa- David Mourão Ferrei-
ra- na categoria Mito, que visa galardoar a carreira de uma 
personalidade eminente da cultura lusófona que se tenha 
distinguido no campo das letras e das artes. Este prémio 
é atribuído pelo Centro Studi Lusofoni - Cátedra David 
Mourão-Ferreira da Universidade de Bari Aldo Moro e o 
Instituto Camões com o objectivo de contribuir para a di-
vulgação da língua e da cultura portuguesas nos países da 
União Europeia e do Mediterrâneo.

O Ano de 2013 é o ano de reflexão musical, Camané faz 
uma viagem pela sua carreira, lançando em Finais de Abril, 
através da EMI Music Portugal, um novo álbum intitulado 
“O Melhor | 1995-2013”.

O trabalho que reúne os grandes clássicos da sua carrei-
ra, desde o lançamento do primeiro álbum de originais de 
1995, “Uma Noite De Fados, até ao mais recente “Do Amor 
E Dos Dias” de 2010. “O Melhor| 1995-2013” traz-nos ainda 
alguns inéditos e está disponível em duas edições:
A edição especial e exclusiva FNAC de 2 discos conta 36 
composições incluindo 3 inéditos: o novo single “Ai Mar-
garida” (Álvaro de Campos / Mário Laginha), “Gola Alta” 
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(Henrique Segurado / Alfredo Marceneiro | Senhora do 
Monte), “Ai Silvina, Silvininha” (António Gedeão/Alain Oul-
man), um inédito absoluto do compositor português e 
ainda “Vendaval” (A. Rodrigues / Joaquim Pimentel), co-
laboração de Camané com Dead Combo .

Edição normal, é composta por 19 clássicos de Camané 
incluindo o novo “Ai Margarida”.

Ambas as edições contam ainda com o fado “Já Não Es-
tar” (Manuela de Freitas/ José Mário Branco), a primeira 
composição portuguesa que, pela mão da banda sonora 
de “José e Pilar” de Miguel Gonçalves Mendes, esteve 
pré-seleccionada para o Óscar de “Música Canção Origi-
nal” em 2011.

No Centro Cultural de Belém, o Fadista apresentou , o seu 
“Melhor” durante um concerto de duas horas e convidou 
Mário Laginha, Carlos Bica e os Dead Combo para partil-
harem consigo o palco. A emoção do público era palpável 
e com este concerto Camané demonstrou mais uma vez 
o porquê de ser considerado uma das principais vozes do 
fado português.- CCB rendido ao 
”Melhor” de Camané

Em finais de Maio , o Disco “O Melhor 1995-2013” é tam-
bém editado em Espanha Camané vê agora o seu “Mel-
hor” editado em Espanha, antecipando o seu regresso aos 
palcos da capital espanhola por ocasião da 3ª Edição do 
Festival de Fado de Madrid, em Junho de 2013, no Teatro 
del Canal em Madrid. 
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Esta edição tem merecido já grandes destaques por parte 
da imprensa em Espanha: “Es una de las grandes voces ac-
tuales del fado, y acaba de publicar en España su disco 
«O Melhor 1995-2013»” escreve o ABC.
Camané teve ainda honras de encerramento do Noticiário 
da TVE, em horário nobre, na semana que antecedeu o 
lançamento do disco. No ano passado El País apelidou-o 
de “a grande voz de Portugal”.

Depois do grande sucesso em Madrid , Camané regressa à 
“Casa da Música” , no Porto , para apresentar ao público do 
Norte o seu “ Melhor 1995-2013”, com sala esgotada e um 
público rendido à sua total integra .

No dia 14 de Novembro, Camané regressa ao 
Coliseu de Lisboa para celebrar com o seu público, sim-
plesmente “O Melhor “.  Acompanhado de Carlos do Car-
mo, nome incontornável da música portuguesa, Aldina 
Duarte, uma das fadistas mais carismáticas dos nossos 
tempos, Mário Laginha, expoente máximo do piano em 
Portugal e cúmplice de longa data e Anna Maria Jopek, 
um dos grandes nomes da World Music, Camané repete a 
proeza de 2008 e esgota um Coliseu,com uma assistência  
completamente apaixonada e emocionada ,não deixando 
duvidas da consolidação da sua carreira.

O Ano de 2013 termina em mais uma participação, desta 
vez  com o músico  e autor Pedro Abrunhosa no seu álbum 
“Contramão”, editado no inicio de Dezembro. Gravam em 
dueto o tema “ Para os Braços da Minha Mãe “, tornan-
do-se num êxito imediato , alvo de milhares de partilhas 
nas redes sociais.

Camané
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Com o apoio do Montepio, Camané iniciou o ano de 2014 
com uma Digressão por quinze cidades portuguesas para 
dar a conhecer “O melhor”.

A Digressão “O Melhor Ao Vivo ”, conta com uma en-
tusiástica adesão do público, que esgotou invariavelmente 
as salas por onde passou. A sua genuinidade explica o êxi-
to, o reconhecimento e o lugar conquistado por Camané 
na música portuguesa.

Interrompe a Digressão em Portugal e em Março regressa 
ao Estados Unidos, desta vez a New Bedford

Em Maio Camané inicia uma tournée pela Europa: 
Holanda, Bélgica, Alemanha, Macedónia e Áustria. Uma 
tournée repleta de sucessos, salas cheias e um enorme 
carinho do público. Na Macedónia Camané canta com a 
Macedonian Philharmonic Orchestra dirigida pelo 
Maestro Borjan Canev. Termina em  Viena, na mitica sala 
Wiener Konzerthaus, uma das bonitas da Europa

Em Janeiro de 2015, o fadista , a preparar um novo álbum, 
atua pela primeira vez no México, no âmbito do Mérida 
Fest, na cidade de Mérida, 2 concertos , 2 êxitos!

Regressa à Turquia ,  Ankara Palais , rendeu-se à emoção 
em cima do palco.
Em Março regressa aos Estados Unidos e ao Canadá. 
6 concertos, 6 teatros lotados. A digressão passou por 
New Bedford, New Jersey e São Francisco. Nos Estados 
Unidos destaque para os concertos no NJPAC e SFJAZZ, 
o público ficou rendido pela sua emoção e autenticidade 
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em cima do palco. No Canadá , as cidades de Toronto, 
Montreal e Vancouver, também excederam todas as 
expectativas.

Em Abril de 2015, Camané  lança novo disco: “Infinito Pre-
sente”, título do aguardado novo registo  e o seu primeiro 
disco em cinco anos.

Sucessor de “Do Amor e dos Dias”, editado em Setembro 
de 2010. Pelo meio, editou em 2013 a antologia “O Melhor 
1995-2013”.
A par de discos anteriores, “Infinito Presente” conta com 
produção, arranjos e direcção musical de José Mário Bran-
co que co-assina com Manuela de Freitas a supervisão 
artística.

Considerado pela crítica, provavelmente, o melhor álbum 
de Camané, “Infinito Presente”, entrou directamente para o 
1º lugar do top nacional de vendas. O tão aguardado novo 
disco de Camané, vê assim juntar-se à aclamação
da crítica o reconhecimento do público

Camané interpretou 3 canções num dos programas mais 
populares do mundo, os Tiny Desk Concert, da importante 
rádio americana NPR. E impressionou!
Os Tiny Desk Concert é um dos programas mais seguidos 
no mundo. Já contou com a presença de importantes 
figuras da música atual

Os críticos nacionais são unânimes: “Infinito Presente” é 
um dos melhores discos editados em 2015. A eleição feita 
pela crítica especializada acontece a pouco meses de 
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Camané realizar grandes apresentações de “Infinito Pre-
sente” em Lisboa (Centro Cultural de Belém, 9 de Abril), 
Porto (Coliseu, 29 de Abril) e Évora (Arena, 7 de Maio). 
Estas apresentações são anunciadas pouco tempo após 
a realização de duas datas esgotadas, com bastante an-
tecedência, na Culturgest em Lisboa no passado mês de 
Setembro

Camané encontra-se, neste momento, em tournée de 
apresentação de “Infinito  Presente”.
Em Março de 2017 , Camané junta-se à Orquestra Metro-
politana de Lisboa, dirigida pelo Maestro Cesário Costa e 
ao Coro Ricercare. 
Esgotam 4 concertos consecutivos no Teatro São Luiz 
Teatro Municipal. 
Estes concertos mostraram um Camané em boa e lou-
vável harmonia com orquestra, na sua voz magnífica.

Numa retrospetiva dos seus temas mais conhecidos e dos 
maiores sucessos da sua carreira, Camané revisita os últi-
mos vinte anos mas, também, onde nos dá a sentir temas 
inéditos, com arranjos musicais de Filipe Raposo 

A critica é unânime: ”Camané: a alma canta e o fado acon-
tece”; “O São Luiz inteiro aplaude, sem esforço, de pé”.

Depois de em 2015, “Infinito Presente” ser nº 1 em top de 
vendas, Camané lança o álbum “Camané canta Marceneiro”, 
constituído por fados de Alfredo Marceneiro (1891-1982).
A elevação da grande referência do fado na voz de 
Camané, num registo intemporal, numa justa Homenagem 
a uma das suas maiores referências.

Camané
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Em 2019 Camané foi convidado pela Fundação Gulbenki-
an para um concerto no grande Auditório com a  Orques-
tra Gulbenkian no qual resultou num grande momento 
músical de altíssimo nível e qualidade.

Camané em 2019 embarca num novo desafio ao lado do 
seu amigo e um dos grandes pianistas portugueses Mário 
Laginha num projecto.  “Aqui está-se sossegado” projecto 
esse pensado de raiz para dar mais brilho a uma voz e a um 
piano que se descobriram cúmplices desde a primeira vez 
que encheram um palco.

Desta ligação e simbiose entre os dois Artistas saiu um 
álbum que dá nome ao projecto “Aqui está-se sossega-
do” de grande sucesso sendo Top de vendas em Portugal 
passando pelo nº1 do Top nacional. Com diversos  concer-
tos por todo o país de grande sucesso terminando 2019 
no Coliseu dos Recreios num concerto de grande sucesso 
e unanimidade.

Esse grande ano de 2019 e a excelente critica ao álbum 
deu variados prémios incluindo Melhor Álbum e Melhor 
Álbum de Fado nos Prémios Play.
Camané não é um Artista ligado ao passado e ao que 
conseguiu concretizar, achando sempre que o melhor está 
para vir Camané prepara já um novo Disco.

Camané
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Marta Pereira da Costa é a primeira e única mulher 
a tocar profissionalmente guitarra portuguesa no Fado, 
a nível mundial. 

A guitarra portuguesa está muito associada ao Fado, 
e Marta, não esquecendo as raízes e a tradição, arriscou 
novas  sonoridades e procurou dar voz ao seu 
instrumento pelo mundo do Jazz, World Music, 
Música Portuguesa. 

Em 2014 foi distinguida, pela Fundação Amália Rodrigues, 
com o “Prémio Instrumentista”.

Marta Pereira da Costa inicia a sua formação musical no 
piano aos 4 anos; estuda 2 anos de guitarra clássica aos 
8; aos 18, deixa o piano e inicia-se na guitarra portuguesa 
pela mão de Carlos Gonçalves, guitarrista de Amália
Rodrigues.

Licencia-se em Engenharia Civil, e depois de exercer 8 
anos, em 2012, abandona a actividade e dedica-se em 
exclusivo à música e à guitarra portuguesa iniciando as-
sim a sua carreira a solo.
Historicamente, a guitarra portuguesa sempre esteve 
associada ao homem, como músico e cingida maioritar-
iamente ao Fado como linguagem, o projeto da artista 
Marta Pereira da Costa rompe com essas raízes e apre-
senta a guitarra portuguesa como voz.

Em 2014 é distinguida pela Fundação Amália Rodrigues 
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com o “Prémio Instrumentista” pelo seu trabalho.

Em 2016 edita pela Warner Music Portugal o seu álbum 
de estreia que contou com a participação de nomes 
conhecidos do panorama musical mundial como o 
baixista Richard Bona ou da cena musical portuguesa, 
como Dulce Pontes, Camané ou Rui Veloso.

Realiza vários concertos no Brasil, EUA, Canadá, Suíça, 
Espanha, Holanda, França, Itália, Eslovénia, Roménia, 
Tunísia, Israel, etc. surpreendendo e conquistando o pú-
blico por onde tem passado. Destacam-se os seguintes 
concertos: Teatro Tivoli (Lisboa, Portugal), Teatro Braga 
(Braga, Portugal), NOS Alive (Lisboa), São João do Por-
to (Portugal), Festival MIMO (São Paulo, Rio de Janeiro 
e Amarante), Festival de la Guitarra (Córdoba, Espanha), 
Real Teatro Santa Cecilia (Palermo, Itália), SXSW Festival 
(Austin, Texas), Lincoln Center (Nova Iorque), Kennedy 
Center (Washington, DC), Sala Radio (Bucareste), 
Recanati Auditorium (TelAviv), entre outros.

Ao vivo, sendo um concerto instrumental, Marta conseg-
ue surpreender e agarrar um público inteiro que a segue, 
e à sua guitarra portuguesa, numa viagem por diferentes 
sonoridades e ambientes, numa interpretação pautada 
pela sensibilidade e delicadeza, mas também intensa, 
forte e dinâmica. Tanto se entrega em concertos intimis-
tas, como surpreende pela garra e energia que põe em 
concertos outdoor para grandes públicos (https://youtu.
be/nLygbvNdRUw). Conjugando instrumentos como a 
guitarra acústica ou violão de 7 cordas, o contrabaixo 
ou baixo, o piano, ou a percussão, a Guitarra portuguesa 
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de Marta pode apresentar-se em várias formações 
Quinteto, Trio, Duo, mas também a Solo. Tradição 
e Inovação, lado a lado, criando um novo caminho 
para a Guitarra Portuguesa.

2020 começou da melhor forma com nova tour nos 
EUA de 9 concertos, coast to coast. Em Março de 2020, 
teria agendados dois concertos em Israel e voltaria aos 
EUA por mais duas ocasiões para actuar entre outros no 
consagrado Savannah Music Festival. Dado o panorama 
actual, toda a agenda foi cancelada, e encontra-se 
a trabalhar no seu próximo disco de originais e tem vindo 
a desenvolver um novo projecto em Duo, de Guitarra 
Portuguesa & Piano. 
 
Marta Pereira da Costa tem sido elogiada por todo 
o universo do Fado, mas também fora dele, por várias 
personalidades que lhe reconhecem enorme valor, 
esforço e coragem para se dedicar a um instrumento 
exigente, difícil e duro, e a uma arte que a fascina. 

Marta Pereira e Costa
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Criada em 1993, a Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP) 
é um dos corpos artísticos do Teatro Nacional de São 
Carlos e tem vindo a desenvolver uma atividade sinfónica 
própria, incluindo uma programação regular de concertos, 
participações em festivais de música nacionais e interna-
cionais. No âmbito de outras colaborações, destaque-se 
também a sua presença nos seguintes acontecimentos: 
8.º Torneio Eurovisão de Jovens Músicos (1996); concerto 
de encerramento do 47. º Festival Internacional de Música 
e Dança de Granada (1997); concerto de gala da Abertura 
da Feira do Livro de Frankfurt; concerto de encerramento 
da Expo’98; Festival de Música Contemporânea de Alican-
te (2000) e Festival de Teatro Clássico de Mérida (2003). 
Colabora regularmente com a Rádio e Televisão de 
Portugal através da transmissão dos seus concertos e 
óperas pela Antena 2, designadamente a realização da 
tetralogia O Anel do Nibelungo, transmitida na RTP2. 
Também no Prémio Pedro de Freitas Branco para Jovens 
Chefes de Orquestra, no Prémio Jovens Músicos-RDP 
e na Tribuna Internacional de Jovens Intérpretes. A OSP 
tem-se presentado sob a direção de notáveis maestros, 
como Rafael Frühbeck de Burgos, Alain Lombard, Nello 
Santi, Alberto Zedda, Harry Christophers, George Pehliva-
nian, Michel Plasson, Krzysztof Penderecki, Djansug Kakh-
idze, Milán Horvat, Jeffrey Tate e Iuri Ahronovitch, entre 
outros. A discografia da OSP conta com dois CD para a 
etiqueta Marco Polo, com Sinfonias n. os 1, 3, 5 e 6 de Joly 
Braga Santos, que gravou sob a direção do seu primeiro 
maestro titular, Álvaro Cassuto, e Crossing borders (obras 
de Wagner, Gershwin e Mendelssohn), sob a direção de 

Orquestra Sinfónica
Portuguesa
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Julia Jones. No cargo de maestro titular, seguiram-se José 
Ramón Encinar (1999-2001), Zoltán Peskó (2001-2004) 
e Julia Jones (2008-2011); Donato Renzetti desempen-
hou funções de primeiro maestro convidado entre 2005 e 
2007. Atualmente, a direção musical está a cargo de Joana 
Carneiro.

Orquestra Sinfónica Portuguesa
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Direção Musical e Maestrina Titular
da OSP

É maestrina titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa des-
de 2014 e diretora artística do Estágio Gulbenkian 
para Orquestra. 

Compromissos recentes e futuros incluem a Philharmo-
nia Orchestra, BBC Philharmonic, BBC Symphony, Royal 
Stockholm Philharmonic, Swedish Radio Symphony, Helsin-
ki Philharmonic, RTE Symphony, Hong Kong Philharmonic e 
Gothenburg Symphony, Óperas de Estocolmo, Copenha-
ga, Escócia e Inglaterra. Colaborou com a Royal Liverpool 
Philharmonic, Royal Philharmonic Orchestra, Orchestre 
Philharmonique de Radio France, Ensemble Orchestral de 
Paris, Orchestre de Bretagne, Norrköping Symphony, 
Norrlands Opera Orchestra, Residentie Orkest/Hague, 
Malmo Symphony, Orquestra Nacional de Espanha e 
Orquestra Sinfónica do Teatro La Fenice na Bienal de 
Veneza. Nos EUA dirigiu a Los Angeles Philharmonic, 
Toronto Symphony, Saint Paul Chamber Orchestra, Detroit 
Symphony, Colorado Symphony, Indianapolis Symphony, 
Los Angeles Chamber Orchestra, entre outras. Dirigiu em 
2010 Œdipus Rex/Symphony of Psalms, com encenação 
de Peter Sellars, premiada com um «Helpmann Award». 
Entre 2009 e 2018 foi diretora musical da Orquestra 
Sinfónica de Berkeley.

Joana Carneiro
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Letra: Ary dos Santos | Música: Alain Oulman (arranj. Pedro Moreira) 

Intérprete: Sara Correia

Quando Lisboa anoitece
Como um veleiro sem velas
Alfama toda parece
Uma casa sem janelas
Aonde o povo arrefece

É numa água-furtada
No espaço roubado à mágoa
Que Alfama fica fechada
Em quatro paredes de água

Quatro paredes de pranto
Quatro muros de ansiedade
Que à noite fazem o canto
Que se acende na cidade
Fechada em seu desencanto
Alfama cheira a saudade

Alfama não cheira a fado
Cheira a povo, a solidão
Cheira a silêncio magoado
Sabe a tristeza com pão
Alfama não cheira a fado
Mas não tem outra canção

Alfama não cheira a fado
Mas não tem outra canção

Alfama



Ir para página inicial

Letra e Música: Joana Espadinha (arranj. Pedro Moreira)  
Intérprete: Sara Correia

Meu amor chegou tão tarde
E o meu canto adormeceu
Não deram sinal os cardos
E a madeira não rangeu
Mas que casa tão bonita
Foi vestida de retratos
Mas a história que foi escrita
Não se pode descoser

Meu amor chegou tão tarde
Com pezinhos de algodão
Tinha areia no cabelo
E outra luz no coração
Nossa história foi bonita
Vou guardá-la enquanto dormes
Que o amor nem acredita
Que o deitaste fora assim

Meu amor
Devo deixar-te partir
Se já não ardes por mim
Se o coração quis assim
Devo deixar-te seguir
Vai que preciso chorar em paz
E em cada passo que dás
Chego mais perto de mim

Fui loucura fui coragem
Fui tristeza e fui esplendor

Chegou tão tarde
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Tudo o que me fez amar-te
Vou guardar e sem rancor
Monto o forte na desdita
Como tantas vezes fiz
Que o amor nem acredita
Que não pode ser feliz

Meu amor
Devo deixar-te partir
Se já não ardes por mim
Se o coração quis assim
Devo deixar-te seguir
Vai que preciso chorar em paz
E em cada passo que dás
Chego mais perto de mim

Vai que preciso chorar em paz
E em cada passo que dás
Chego mais perto de mim.
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Ninharia
Letra: Maria do Rosário Pedreira | Música: Carlos da Maia (arranj. 
Pedro Moreira) | Intérprete: Ana Moura

Foi nessa noite maldita
Que abri a porta à desdita
De que só eu sou culpada

Precipitada, incontida
Expulsei-te da minha vida
Por uma coisa de nada

Precipitada, incontida
Expulsei-te da minha vida
Por uma coisa de nada

Quando ela vinha a passar
Cismei ver no teu olhar
Um brilho que me ofendia

E logo rompi os laços
Atirei-te p’rós seus braços
Só por essa ninharia

E logo rompi os laços
Atirei-te p’rós seus braços
Só por essa ninharia

O que fiz não tem remédio
Tudo é solidão e tédio
Não mereço ser feliz

Porque não fui eu capaz
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De logo voltar atrás
E desfazer o que fiz?

Porque não fui eu capaz
De logo voltar atrás
E desfazer o que fiz?

Agora, quando te vejo
Suspiro pelo teu beijo
Mas nem pergunto aonde vais

Chamo baixinho o teu nome
Na culpa que me consome
Mas sei que é tarde demais

Chamo baixinho o teu nome
Na culpa que me consome
Mas sei que é tarde demais
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Não hesitava um segundo 
Letra e Música: Tó Zé Brito (arranj. Pedro Moreira) 
Intérprete: Ana Moura

Entre os teus olhos azuis
E um quadro azul de Picasso
Entre o som da tua voz
E o som de qualquer compasso
Entre o teu anel de prata
E todo o ouro do mundo
Escolheria o que é teu
Não hesitava um segundo

Quantas ondas há no mar
Quantas estrelas no céu
Tantas quantas nos meus sonhos
Eu fui tua e foste meu
Entre o teu anel de prata
E todo o ouro do mundo
Escolheria o que é teu
Não hesitava um segundo

Entre o céu da tua boca
E a luz do céu de Lisboa
Entre uma palavra tua
E um poema de Pessoa
Entre a cor do teu sorriso
E todo o brilho do mundo
Escolheria o que é teu
Não hesitava um segundo

Entre o teu anel de prata
E todo o ouro do mundo
Escolheria o que é teu
Não hesitava um segundo
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Malva Rosa 
Letra: João Linhares Barbosa | Música: José Inácio (arranj. Filipe 
Raposo) | Intérprete: Carminho

Xaile verde, verde-malva
Sacudida e toda airosa
Ainda mal rompia a alva
Saía de casa a Rosa

O esvoaçar do seu xaile
Trazia o povo intrigado
E a pobre Rosa, afinal
Ia à missa e ao mercado

A rosa que abrisse na sua roseira
Não tinha a maneira daquela morena
Ligeira, brejeira, formosa
Parecia uma pena pequena
Essa Rosa

Dizem que desde criança
Aquele xaile a compunha
A ponto da vizinhança
À Rosa pôr essa alcunha

Essa alcunha graciosa
De que já ninguém a salva
Chamavam-lhe a Malva-Rosa
Com seu xaile verde-malva
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Escrevi Teu Nome no Vento 
Letra: Jorge Rosa  | Música: Raul Ferrão (arranj. Filipe Raposo) 
Intérprete: Carminho

Escrevi teu nome no vento
Convencido que o escrevia
Na folha dum esquecimento
Que no vento se perdia

Ao vê-lo seguir envolto
Na poeira do caminho
Julguei meu coração solto
Dos elos do teu carinho

Em vez de ir longe levá-lo
Longe, onde o tempo o desfaça
Fica contente a gritá-lo
Onde passa e a quem passa

Pobre de mim, não pensava
Que tal e qual como eu
O vento se apaixonava
Por esse nome que é teu

E quando o vento se agita
Agita-se o meu tormento
Quero esquecer-te, acredita
Mas cada vez há mais vento
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Mais um Fado no Fado 
Letra: Júlio de Sousa | Música: Carlos da Maia (arranj. Filipe Melo) 
Intérprete: Camané

Eu sei que esperas por mim
Como sempre, como dantes
Nos braços da madrugada
Eu sei que em nós não há fim,
Somos eternos amantes,
Que não amaram mais nada

Eu sei que me querem bem
Eu sei que há outros amores
Para bordar no meu peito
Mas eu não vejo ninguém
Porque não quero mais dores
Nem mais batom no meu leito

Nem beijos que não são teus
Nem perfumes duvidosos
Nem carícias perturbantes
E nem infernos nem céus
Nem sol nos dias chuvosos
Porque ‘inda somos amantes

Mas Deus quer mais sofrimento
Quer mais rugas no meu rosto
E o meu corpo mais quebrado
Mais requintado tormento
Mais velhice, mais desgosto
E mais um fado no fado
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A Guerra das Rosas 
Letra: Manuela de Freitas | Música: José Mário Branco (arranj. Filipe 
Raposo) | Intérprete: Camané

Partiste sem dizer adeus nem nada
Fingiste a culpa era toda minha
Disseste que eu tinha a vida estragada
E eu gritei-te da escada que fosses morrer sozinha
Voltaste e nem desculpa pediste
Perguntaste porque é que eu tinha chorado
Não respondi, mas quando vi que sorriste
Eu disse que estava triste porque tu tinhas voltado

Zangada esvaziaste o meu armário
E em nada ficou meu disco preferido
De raiva rasguei o teu diário
Virei teu saco ao contrário
Dei-te cabo do vestido
Queimaste o meu jantar favorito
Deixaste o meu champanhe azedar
E quando cozinhei o piriquito para abafar o teu grito, eu 
comecei a cantar

Fumavas e eu nem suportava o cheiro
Teimavas em me acender um cigarro
E quando tu me ofereceste um isqueiro
Atirei-te com o cinzeiro
Escondi as chaves do carro
Não queria que visses televisão
Em dia de jogos de Portugal
Torcias contra a nossa seleção, se eu via um filme de ação 
tu mudavas de canal

Tu querias que eu fosse contigo ao bar
Só ias se eu não entrasse contigo
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Saia pra não ter de te aturar
Tu ficavas a dançar com o meu melhor amigo
Gozavas porque eu não queria beber
Ralhavas ao ver-me de grão na asa
Eu ia a festa sem te dizer, nunca cheguei a saber,
se tu ficavas em casa

Tu deste ao porteiro roupa minha
Soubeste que lhe dera o teu roupão
Eu dei o teu anel á vizinha pela estima que lhe tinha
Ofereceste-lhe o meu cão
Foste lendo o teu romance de amor
Sabendo que eu não gostava da história
No dia de o mandares para o editor, fui ao teu computador 
apaguei-o da memória

Se cozinhavas eu jantava sempre fora
Juravas que eu havia de pagá-las
Aqui na rua dizias-me a toda a hora
Que quando eu me fui embora
Tu ficaste-me com as malas
Depois desses anos infernais
Os dois éramos caso arrumado
Achando que também era de mais juramos pra nunca mais, 
foi cada um pra seu lado

No escuro tu insiste que eu não presto
Eu juro que falta a parte melhor
O beijo acaba com o teu protesto, amanhã conto-te o resto
Boa noite meu amor!
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Minha Alma 
Solo de guitarra



Ir para página inicial

Porquê do Fado 
Letra e Música: Carolina Deslandes (arranj. Pedro Moreira)
Intérprete: Sara Correia

Não me perguntes o porquê do fado
Pergunta ao fado o que é que ele viu em mim
Que me encontrou e andamos de braço dado
Desde que sou gente foi assim

Não me perguntes porque é que eu o escolhi
Se o coração já lhe falava e eu ouvia
Era a canção das ruas onde cresci
Que embalava o canto da minha agonia

Não me perguntes o porquê do fado
Não me perguntes se estou decidida
Não é escolha, é ser, é estar marcado
Perguntas-me o porquê do fado
Perguntas-me o porquê da vida

Não me perguntes se me pesa a tristeza
Destes versos e poemas tão antigos
É uma canção que é oração, é uma reza
Que faz dos meus demónios meus amigos

Não me perguntes o porquê de querer ficar
Se o mundo inteiro começou e acaba aqui
Foi ele quem me viu e foi buscar
Nas outras vidas que sem saber já vivi

Não me perguntes o porquê do fado
Não me perguntes se estou decidida
Não é escolha, é ser, é estar marcado
Perguntas-me o porquê do fado
Perguntas-me o porquê da vida
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Não me perguntes o porquê do fado
Não me perguntes se estou decidida
Não é escolha, é ser, é estar marcado
Perguntas-me o porquê do fado
Perguntas-me o porquê da vida
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Talvez 
Letra: Vasco Graça Moura | Música: Mário Pacheco
Intérprete: Carminho

Talvez digas um dia o que me queres
Talvez não queiras afinal dizê-lo
Talvez passes a mão no meu cabelo
Talvez eu pense em ti talvez me esperes

Talvez, sendo isto assim, fosse melhor
Falhar-se o nosso encontro por um triz
Talvez não me afagasses como eu quis
Talvez não nos soubéssemos de cor

Mas não sei bem, respostas não mas dês
Vivo só de murmúrios repetidos
De enganos de alma e fome dos sentidos
Talvez seja cruel, talvez, talvez

Se nada dás, porém, nada te dou
Neste vaivém que sempre nos sustenta
E se a própria saudade nos inventa
Não sei talvez quem és mas sei quem sou

Se nada dás, porém, nada te dou
Neste vaivém que sempre nos sustenta
E se a própria saudade nos inventa
Não sei talvez quem és mas sei quem sou
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Sei de Um Rio 
Letra: Pedro Homem de Mello | Música: Alain Oulman (arranj. Mário 
Laginha) | Intérprete: Camané

Sei de um rio…
Sei de um rio
Em que as únicas estrelas
Nele, sempre debruçadas
São as luzes da cidade

Sei de um rio…
Sei de um rio
Rio onde a própria mentira
Tem o sabor da verdade
Sei de um rio

Meu amor, dá-me os teus lábios!
Dá-me os lábios desse rio
Que nasceu na minha sede!
Mas o sonho continua…

E a minha boca (até quando?)
Ao separar-se da tua
Vai repetindo e lembrando
“- Sei de um rio…
Sei de um rio…”

Sei de um rio…
Ai!
Até quando?
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Desfado 
Letra e Música: Pedro da Silva Martins (arranj. Pedro Moreira) |
Intérprete: Ana Moura

Quer o destino que eu não creia no destino
E o meu fado é nem ter fado nenhum
Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido
Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum

Ai que tristeza, esta minha alegria
Ai que alegria, esta tão grande tristeza
Esperar que um dia eu não espere mais um dia
Por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente

Ai que saudade
Que eu tenho de ter saudade
Saudades de ter alguém
Que aqui está e não existe
Sentir-me triste
Só por me sentir tão bem
E alegre sentir-me bem
Só por eu andar tão triste

Ai se eu pudesse não cantar “ai se eu pudesse”
E lamentasse não ter mais nenhum lamento
Talvez ouvisse no silêncio que fizesse
Uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro
Ai que desgraça esta sorte que me assiste
Ai mas que sorte eu viver tão desgraçada
Na incerteza que nada mais certo existe
Além da grande certeza de não estar certa de nada

Ai que saudade
Que eu tenho de ter saudade
Saudades de ter alguém
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Que aqui está e não existe
Sentir-me triste
Só por me sentir tão bem
E alegre sentir-me bem
Só por eu andar tão triste

Ai que saudade
Que eu tenho de ter saudade
Saudades de ter alguém
Que aqui está e não existe
Sentir-me triste
Só por me sentir tão bem
E alegre sentir-me bem
Só por eu andar tão triste
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Fadinho Serrano
Letra: Hernâni Correia | Música: Arlindo Carvalho |
Intérpretes: Sara Correia, Ana Moura, Carminho, Camané,
Marta Pereira da Costa

Muito boa noite, senhoras, senhores
Lá na minha terra há bons cantadores
Há bons cantadores, boas cantadeiras
Choram as casadas, cantam as solteiras
Cantam as solteiras cantigas de amores
Muito boa noite, senhoras, senhores

Fadinho serrano és tão ao meu gosto
Fadinho catita, sempre bem disposto
Sempre bem disposto, seja tarde ou cedo,
Fazer bons amigos é o teu segredo
É o teu segredo sorrir ao desgosto
Fadinho serrano sempre bem disposto

Fiar-se em mulheres é crer no diabo
São todas iguais, ao fim, ao cabo
Ao fim ao cabo, moça que namora
Se vai em cantigas é certo que chora
É certo que chora, com esta me acabo
Fiar-se nos homens é o nosso fado.




