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Em plenas Festas de Lisboa, 
Aldina Duarte é a anfitriã de  
um programa intenso, divertido  
e inesperado. O humor, a poesia  
e o cinema, redescobrem-se na 
sua relação com o fado, 
património do mundo. Ou então,  
é o fado que se revê filmado, dito, 
glosado e também, claro, cantado  
e tocado. Em cada dia, alguns dos 
melhores fadistas juntam-se a um 
elenco de cúmplices numa série 
de momentos únicos, numa 
linguagem intimista e despojada. 
Quatro sessões raras em apenas 
três dias. São Fados e Tudo…



fados e tudo
aldina duarte

Gosto de Fados e Tudo, prezo a relação entre as mais diver-
sas artes, sem qualquer prejuízo identitário para todas elas, 
claro está. Acho construtivo conhecer múltiplas linguagens, 
expressões variadas da mesma ideia e versões distintas  
da mesma história. Dá que pensar. Apura a sensibilidade. 
Agita a criatividade. e dá-me muito prazer.

Quero que o fado preserve a sua transversalidade geracio-
nal e social, a dimensão universal e a estima nacional, a par 
de um conhecimento cada vez mais profundo da sua resis-
tente, longa e bela história poética e musical.

Acredito que o público é, também, corpo de abrigo para  
a alma de todos os fadistas versus artistas. 

Dizem-me que sou lírica, talvez, mas realmente o sonho  
e a convicção foram sempre o amparo e a fortaleza do meu 
fado e, sem qualquer exagero, desde que sirva para dar 
sentido à minha vida e à de mais alguém já valeu a pena.



carlos vaz marques nasceu em Lisboa em 1964.  
É jornalista, editor e tradutor. É o director da revista 
literária Granta. Coordena o programa Governo 
Sombra, uma análise satírica da actualidade emitida 
na rádio TSF e na televisão pela TVI24. O painel  
do Governo Sombra é composto Ricardo Araújo 
Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. 
Coordena a colecção de literatura de viagens da 
editora Tinta-da-china. Na TSF é ainda o autor dos 
programas Pessoal e...transmissível e O Livro do Dia.

ricardo araújo pereira nasceu em Lisboa, em 1974. 
Licenciado em Comunicação Social pela Universida-
de Católica, começou a sua carreira como jornalista 
no «Jornal de Letras». É guionista desde 1998. em 
2003, com Miguel Góis, Zé Diogo Quintela e Tiago 
Dores, formou o grupo humorístico Gato Fedorento. 
escreve semanalmente na revista «Visão» e é um dos 
elementos do programa da TSF «Governo Sombra», 
agora também em versão televisiva, na TVI 24. 
Assina, desde Março de 2012, a rubrica Mixórdia  
de Temáticas, nas manhãs da Rádio Comercial.  
Com a Tinta-da-china, publicou três livros de 
crónicas – Boca do Inferno (2007), Novas Crónicas 
da Boca do Inferno (2009) e A Chama Imensa (2010) 
–, para além de Mixórdia de Temáticas (2012), 
compilação dos guiões do programa readiofónico,  
e Se não entenderes eu conto de novo, pá (Brasil, 
2012). Coordena a Colecção de Clássicos de 
Literatura de Humor, que integra autores como 
Charles Dickens, Denis Diderot e Jaroslav Hasek.  
É o sócio n.º 17 411 do Sport Lisboa e Benfica. Os seus 
textos, a criação de personagens e a interpretação 
humorística elevaram-no ao estatuto de principal 
referência da nova geração do humor em Portugal.

19 jun

Humor liVre
Carlos Vaz Marques  
e riCardo araújo Pereira 
aCtuação de CaMané

quinta Às 21h
SALA PRINCIPAL 

Camané com
josé Manuel neto guitarra portuguesa
Carlos Manuel Proença viola
Paulo Paz contrabaixo

O Fado confunde-se com a vida. e camané 
confunde-se com o Fado. Demonstrando uma rara 
sensibilidade musical, continua a afirmar-se como 
uma voz única na arte de cantar o Fado. Desde 1995 
que os seus discos se tornam em grandes sucessos, 
todos eles com características próprias e bem 
definidas. Com uma carreira iniciada há mais de 
década e meia, conquistou rapidamente um lugar 
muito próprio no clube restrito dos grandes 
intérpretes portugueses e, em particular, no difícil, 
exigente e concorrido mundo da chamada “canção 
nacional”. Basta percorrer a já extensa discografia do 
cantor para perceber as razões que o levaram a 
integrar o reduzido leque de fadistas intemporais, ao 
lado de Amália Rodrigues, Alfredo Marceneiro ou 
Carlos do Carmo. São razões que se prendem, antes 
de mais, com um instrumento vocal tão singular 
quanto extraordinário, que o tornam imediatamente 
reconhecível e inconfundível, e também, ou 
sobretudo, com uma capacidade de transmitir 
verdade a cada palavra que lhe sai da boca. É esta 
fusão entre potencial vocal e genuinidade que 
explica o êxito, o reconhecimento e o lugar 
conquistado por Camané na música portuguesa.



20 jun

o fAdo celeste
Vídeo de Bruno de alMeida 
doCuMentário de diogo Varela silVa
PartiCiPação de Celeste rodrigues 

sexta Às 21h
SALA PRINCIPAL 

Celeste rodrigues com
Pedro de Castro 1ª guitarra portuguesa
gaspar Varela 2ª guitarra portuguesa
Pedro Pinhal viola

AmáliA por Júlio resende
sexta Às 23h30
JARDIM De INVeRNO

júlio resende piano

celeste rodrigues nasceu no Fundão em 1923.  
Veio com os pais para o bairro de Alcântara, em 
Lisboa. Nascida numa família de músicos (avô, tios  
e pai), cedo começou a cantarolar em conjunto com  
a irmã Amália. Com apenas doze anos entra na 
Marcha de Alcântara cantando o Fado dos Três 
Bairros. Também com essa idade, emprega-se num 
stand de venda de souvenirs no Cais da Rocha do 
Conde de Óbidos, aprende outras línguas e sonha 
com as imensas viagens que iria fazer mais tarde, 
enquanto representante da música urbana de Lisboa, 
o Fado. em 1945 estreou-se no Casablanca, actual 
Teatro ABC, acompanhada por Casimiro e Miguel 
Ramos. Nesse ano, faz a primeira tournée, canta em 
Madrid na famosa casa de espectáculos Passapoga 
e faz parte do elenco que levou ao Brasil a opereta 
Rosa Cantadeira e a Revista Boa Nova, estreando-se 
como actriz. Regressada a Portugal, canta na Adega 
Mesquita, na Tipóia, na Adega Machado, na Márcia 
Condessa, na Parreirinha D Álfama, na Viela, no 
embuçado, no Bacalhau de Molho e no Café Luso. 
em 1957 foi a primeira artista portuguesa a actuar 
nas emissões experimentais da RTP. Actualmente 
com 91 anos, decano das fadistas, passou grande 
parte da carreira a mostrar a canção de Lisboa ao 
mundo. É uma referência para as vozes mais jovens, 
com quem muitas vezes partilha noites de fado  
em Lisboa. Com uma carreira invulgarmente longa  

e movimentada, gravou cinquenta e nove discos, 
tendo criado alguns fados que ficarão para a história, 
como a Lenda das Algas, Saudade Vai-te Embora, 
Fado das Queixas, Praia de Outono ou Meu Xaile, 
hinos hoje cantados pelas novas gerações que 
encontram em Celeste Rodrigues uma referência. 

diogo varela silva nasceu em Lisboa em 1971, 
estreia-se como actor em 1988 pelas mãos do 
encenador Norberto Barroca ao longo da década  
de 90 trabalha com vários encenadores, de Varela 
Silva a Carlos Pimenta ou Ricardo Pais. No princípio 
do séc. XXI faz parte do colectivo Pogo Teatro, 
dirigido por Ruy Otero, onde participa em vários 
projectos, destacando-se O Homem do Liechtens-
tein e Main Stream. Mais tarde, licencia-se em 
Cinema, pela escola Superior de Teatro e Cinema e 
começa a carreira como realizador. Como realizador, 
destacam-se Poema (2009), curta-Metragem com 
base no Poema de Mário Cesariny, Fado Celeste 
(2010) filme sobre a fadista Celeste Rodrigues,  
A Minha Rua (2010), curta-Metragem documental, 
vencedora do melhor documentário de 2011 no 
Shortcutz de Lisboa, O Rei sem coroa (2011), sobre  
o fadista Fernando Maurício, Fado das Horas (2012) 
curta-Metragem documental, Poeta en Si Mayor 
(2012), sobre Horácio Ferrer, o conceituado poeta  
de Tango, O Fado da Bia (2012), sobre a fadista 
Beatriz da Conceição. 

júlio resende começou a tocar aos 4 anos. Tem um 
background na música clássica mas cedo descobriu 
que não ficava satisfeito em ser apenas um 
intérprete de peças musicais em que não pudesse 
improvisar. Participou em vários workshops onde 
trabalhou com os melhores mestres do Hot Clube, 
New School for Jazz and Contemporary Music,  
a Berklee College of Music, e a Bill evans Academy 
entre o tempo que passou na Université de St. Denis 
em Paris. Actualmente é professor de Piano-Jazz  
na Universidade de Aveiro no âmbito do Mestrado 
em Música-Jazz. em 2006, licencia-se em Filosofia 
pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. You taste like a song  
é o último disco em Trio e foi lançado em Fevereiro 
de 2011 no grande auditório da Culturgest. A este  
a Time Out Magazine atribuiu 5 estrelas. Os disco  
de Resende são editados pela Clean Feed, conside-
rada pela AllAboutJazz como uma das 5 melhores 
editoras de Jazz do Mundo, editora de nomes como 
Gerry Hemmingway, Tony Malaby, Mário Laginha, 
Bernardo Sassetti.



21 jun

seus Amores, suAs pAixÕes
aCtuação de lisBoa string trio
aCtuação de riCardo riBeiro  
e FáBia reBordão 

sáBado Às 21h
SALA PRINCIPAL 

ricardo ribeiro e Fábia rebordão com
Pedro de Castro guitarra portuguesa
jaime sousa viola
Francisco gaspar baixo 

lisboa string trio 
Carlos Barretto contrabaixo 
Bernardo Couto guitarra portuguesa

fábia rebordão tem a voz feita de estrondo e de 
ternura, capaz de embalar e de acordar na mesma 
frase. Como se o Fado todo já lhe tivesse passado 
pelas mãos, tocado o coração e moldado a alma, 
como se a sua natural ingenuidade pudesse valer 
como a experiência de uma veterana e, em 
simultâneo, como se a escola prática abrisse a porta 
a algo de imaculado. Fábia andou, deu a volta ao 
Mundo, vagueou entre Jazz e Bossa Nova, aprendeu 
e enriqueceu. Teve o bom senso de crescer de forma 
sustentada, de amadurecer sem pressa, de ganhar 
verdade para os poemas que agora escolhe.  
No primeiro disco em nome próprio teve a ajuda 
preciosa de Jorge Fernando e apresentou “um 
alvoroço de rigor e transcendência” chamando 
trompas, flautas e cavaquinhos a assumir o papel  
de parceiros maiores do fado. O trabalho foi descrito 
pela crítica como “uma pedra preciosa”.

ricardo ribeiro nasceu em Lisboa a 19 de Agosto 
de 1981. Frequentou aulas de guitarra clássica e de 
formação musical (grau 3) com os professores José 
Carvalhinho, Manuel Soutulho e Lisete Teixeira. 
Conviveu com o fado desde muito novo, ouvindo 
grandes fadistas da época que se tornaram as suas 
referências como Fernando Maurício, Amália 
Rodrigues, Alfredo Marceneiro, Manuel Fernandes, 
Adelino dos Santos (guitarra) e José Inácio (viola), 
entre muitos outros. Participou em inúmeras sessões 
de fado organizadas por colectividades de Cultura  
e Recreio e Casas de Fado como: Académica da 
Ajuda, Vendedores de Jornais FC, Os Ferreiras, Nónó 
e Faia. Desde 2001 é convidado frequente em 
festivais nacionais e internacionais de música como 
Alu – Casa da atriz Maria Casares, Badasom, Vocal 
Jazz Festival Crest, Festival de Guitarra de Córdoba, 
Festival de Guitarra de Santo Tirso, entre outros.  
em 2004 foi editado pela CNM – Coleção Antologia  
o seu primeiro álbum, Ricardo Ribeiro e participou  
no Tributo a Amália Rodrigues, da editora World 
Conection. em 2005, a convite de Ricardo Pais, 
integra o espectáculo Cabelo Branco é Saudade, com 
Celeste Rodrigues, Argentina Santos e Alcindo de 
Carvalho e recebe o prémio revelação masculina da 
Fundação Amália Rodrigues. em 2008 participa no 
álbum Em Português, editado pela editora enja 
Records, eleito Top of the World Album pela revista 
inglesa SongLines. em 2010 produz Porta do 
Coração, que atinge o galardão de ouro por vendas 
superiores a 10000 exemplares. em 2011 recebe  
o prémio de melhor intérprete masculino atribuído 
pela Fundação Amália Rodrigues. em 2012 colabora 
com a cantora Maria Jonas, a violetista Susanne 
Ansorg e o alaudista Fábio Accurso no concerto  
de música antiga Lágrimas de Saudade, em Bielefeld, 
Alemanha, transmitido em directo pela WDR3. Ainda 
em 2012 faz parte do cartaz da segunda edição  
do Festival de Fado de Madrid. em 2013 canta na 
Bienal de Veneza no jantar inaugural do pavilhão  
de Portugal, participa no concerto comemorativo  
do Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas, 
em Caracas, com a Orquestra Sinfónica da 
Venezuela, grava com a Frankfurt Radio Big Band  
e edita Largo da Memória, quarto registo discográfi-
co. Já em 2014, com Pedro Jóia, esgotou o elebash 
Center, do Cuny Graduate Center, em Nova Iorque, 
esgotou o CCB e encheu a Casa da Música com 
Largo da Memória. No cinema, participou em Fados, 
de Carlos Saura, Filme do Desassossego, de João 
Botelho, Rio Turvo, de edgar Pêra e O Rei sem coroa, 
de Diogo Varela Silva.



lst – lisboa string trio 
Quem somos quando avançamos? Que territórios 
visitamos? Que fronteiras esbatemos? Numa terra  
de dialectos de sangue é nessa pureza de uma raça 
impura que se geram novas formas de expressão 
para sentimentos intemporais. Novas cores, novos 
sabores. e é nesta paisagem mestiça que aparecem 
propostas singulares como a música deste trio. 
Música equidistante de várias tradições, sem as 
espelhar mas nelas inspirada, desenvolvendo várias 
plataformas de intersecção onde os músicos se 
podem exprimir livremente e semeá-las com as suas 
identidades. Admitindo que estas duas palavras/
conceitos podem existir sem sobressaltos, “jazz”  
e “português”, este trio atreve-se a construir a sua 
música nesse contexto poético e subjectivo do que 
pode ser essa expressão em português ou dentro 
daquilo que se pode (se se puder) definir como o seu 
sentir. Jazz português? Se fado fosse…

carlos Barretto é uma referência no panorama 
jazzístico português como contrabaixista e 
compositor. É natural de Lisboa, onde actualmente 
reside depois de passagens por Viena, Paris  
e Madrid. Tocou por toda a europa, China, África  
e América do Sul. Combina a actividade musical  
com as artes plásticas (pintura). Gravou 10 álbuns 
como líder e mais de 50 como sideman. Trabalhou, 
entre muitos outros, com Lee Konitz, Steve 
Grossman, Steve Lacy, Art Farmer, Louis Sclavis,  
Mal Waldron, Brad Mehldau, Kirk Lightsey, Bernardo 
Sassetti, George Cables, Barry Altschul, etc.

Bernardo couto nasceu em 1979. Começou a 
aprender a tocar guitarra portuguesa aos 14 anos 
com o guitarrista Carlos Gonçalves. Na escola de 
Música do Conservatório Nacional completou  
o 7º grau dos cursos de Guitarra Portuguesa e de 
Formação Musical, tendo ainda feito as cadeiras de 
Analise e Técnicas de Composição (1,2 e 3), História 
da Musica, Acústica e Musica de Câmara. estudou 
também com Pedro Caldeira Cabral, Ricardo Rocha  
e Paulo Parreira. Só anos mais tarde começou a tocar 
profissionalmente na Mesa de Frades, tendo, a partir 
daí, iniciado um percurso como acompanhador, 
tocando com Raquel Tavares, Camané e mais 
recentemente Cristina Branco e António Zambujo. 
Trabalhou ainda com alguns nomes fora do contexto 
do fado como Júlio Pereira, grupo Mestisay e Olga 
Cerpa e ensemble Modern.

josé peixoto nasceu em 1960. Músico, compositor, 
arranjador e produtor, estudou guitarra clássica  
na Academia de Amadores de Música de Lisboa,  
e frequentou o Conservatório Nacional e a escola 
Superior de Belas Artes (Arquitectura), na mesma 
cidade. Tem desenvolvido intensa actividade quer 
em projectos de outros autores e grupos (José Mário 
Branco, Maria João, Madredeus, Janita Salomé, 
Carlos Zíngaro, João Monge, Maria Berasarte, etc), 
quer nos seus próprios projectos que contam com 18 
cd’s gravados em nome próprio. Mantém actividade 
regular de concertos, estando actualmente  
a trabalhar com projecto Aduf (em parceria com  
José Salgueiro), com Quinteto Lisboa (com João Gil  
e João Monge), com a cantora espanhola Maria 
Berasarte e com seu grupo de música instrumental 
(jazz português) el Fad, cujo álbum Lunar (2010) foi 
galardoado com o Prémio Carlos Paredes. em 2012 
lança o cd Volta, novo projecto em duo com o 
contrabaixista António Quintino. em 2014 lança  
(com Bernardo Couto na guitarra portuguesa e 
Carlos Barretto no contrabaixo) mais um álbum  
de um novo trio LST – Lisboa String Trio, grupo  
do qual é fundador. 
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19 a 21 jun

Festas de lisBoa

fAdos e tudo
CoMissariado Por aldina duarte

quinta a sáBado
SALA PRINCIPAL e JARDIM De INVeRNO; M/6
sala PrinCiPal: €12 (CoM desContos €5 a €8,40); 
jardiM de inVerno: €10 (CoM desContos €5 a €7); 
Bilhete Conjunto sP + ji dia 20: €15 (CoM 
desContos €5 a 10,50)


