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Nota introdutória 

 

Nos anexos I, II e III as referências bibliográficas encontram-se codificadas do 

seguinte modo: o título do periódico está referido através de uma sigla que corresponde 

a duas letras maiúsculas, segue-se a data (sem ser por extenso); o número e o ano do 

jornal encontram-se separados por uma barra e, depois de uma vírgula, indica-se a página. 

Exemplificamos: a referência CS 01.03.38, 198/15, 2 corresponde a Canção do Sul, 1 de 

Março de 1938, n.º 198, ano 15, p. 2. As siglas que codificam os títulos são as seguintes: 

 

 

AZ: Azes do Fado 

CN: Canção Nacional 

CP: A Canção do Povo 

CS: Canção do Sul 

GP: Guitarra de Portugal 

OF: O Fado 

TP: Trovas de Portugal 
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1. Dicionário biográfico 

 

 

 

Os próximos textos reúnem as indicações biográficas que se encontram nos periódicos de 

fado publicados entre 1926 e 1945, sobretudo nas entrevistas e nas secções dedicadas a 

notícias pessoais (aniversários, casamentos, doenças) e ainda notícias necrológicas. Desta 

forma, há uma tendência para existirem um predomínio de informações deste tipo. Por 

praticantes entendemos os cantadores, os poetas, os instrumentistas, os jornalistas da 

«imprensa da especialidade», e também, com uma menor quantidade de informação, os 

compositores, os empresários, proprietários ou empregados de estabelecimentos havia 

fado. Não contemplamos atores e outros artistas, apesar de serem pontualmente 

referenciados e mesmo entrevistados, à exceção dos casos em que exista uma ligação ao 

fado. Não contemplaremos praticantes de fado que tenham falecido antes do dia 1 de 

janeiro de 1926 assim como não contemplaremos informações posteriores ao ano de 

1945. Tendo como critério as fontes serem periódicos, não englobamos dados 

provenientes de livros ou monografias (nomeadamente, não inserimos as informações 

incluídas na obra Ídolos do Fado, de Alberto Vítor Machado). Em termos terminológicos, 

utilizamos indiscriminadamente e como sinónimos a designação «cantadeira» ou 

«cantador» e o termo «fadista», apesar de nesta época esta última palavra poder ocorrer 

nas nossas fontes para nomear as pessoas que gostam de fado, e não apenas a pessoa que 

o canta. Deste modo, também equivalem as expressões «fadista antigo», «cantador da 

“velha guarda”», etc. Procurou-se que a linguagem utilizada fosse o mais decalcada 

possível dos textos originais e não excluímos dados biográficos mais periféricos ou 

peculiares. 
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Acácio Gomes: Guitarrista. Começou a tocar em 1935. A sua esposa, Adelaide 

Conceição Gonçalves, morre no dia 21 de março de 1939 na maternidade Alfredo da 

Costa. Em 1945 está ainda está no ativo. CS 01.11.36, 165/14, 3. CS 01.05.39, 226/17, 2. 

Acácio Pires Catita: Guitarrista. Esteve internado durante muito tempo no hospital de 

Alcácer do Sal. CN 15.01.28, 2/1, 6. 

Adelaide Cardoso: Cantadeira, conhecida como «a miúda de Alfama». Estreou-se em 

1936, com apenas seis anos, no Retiro da Severa. Com 14 anos a Inspeção dos 

Espetáculos concedeu-lhe uma autorização especial para poder cantar em público. No 

Porto cantou com tenra idade no Palácio de Cristal, na Verbena Fluvial e na Verbena do 

Bessa. A Guitarra de Portugal considera-a em 1945 (tendo Adelaide 15 anos) uma das 

«primaveras do Fado». Ganhou o a medalha de prata no concurso organizado pelo Parque 

das Camélias no Verão de 1944. Residiu em Elvas durante vários meses e regressou em 

Lisboa em agosto de 1945. Nessa ocasião, integrou a Empresa José Miguel. Aos 17 anos 

casa com o fadista Manuel Fernandes. CS 01.03.44, 329/21, 3. CS 16.07.44, 337/22, 3. 

GP 15.06.45, 1/24-2.ª, 3. GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 7. 

Adelaide Fernandes: Cantadeira nortenha, a sua mãe chama-se Constança do Couto e 

falece a 18 de setembro de 1945. GP 15.10.45, 9/24 – 2.ª, 7. 

Adelina Fernandes: Atriz-cantadeira nascida na Mouraria. O seu pai tocava guitarra e 

cantava fado. Quando era muito nova foi para o Asilo Oficina de Santo António e foi aí 

que lhe despertou o gosto pelo teatro. A primeira vez que cantou o fado foi na revista 

Aqui d’El Rei. Foi um grande sucesso a representação do seu papel de Cesária, a 

engomadeira, na opereta Mouraria, e também a sua interpretação da «Canção das 

Perdidas» de Augusto Gil. Viveu no Brasil (em 1929; parte em março de 1930 para lá; 

em 1934 estava lá). Cantou nesse país, na Argentina, na Alemanha e em Paris, no cabaret 

«Ermitage Moscovita». Era tida como uma grande fadista nos anos 20. Planeia retirar-se 

um dia para o seu escritório e dedicar-se à tradução de livros. GP 30.11.26, 101/5, 1. GP 

28.03.30, 193/7, 1. GP 31.01.35, 301/13, 3. GP 25.09.38, 349/17, 2. 

Adelina Oliveira Fernandes: Fadista da «Velha Guarda». Depois de um longo 

interregno, volta às lides do Fado em fevereiro de 1937. CS 16.02.37, 172/14, 7.  

Adelina Ramos: Cantadeira que nasceu em 1916 ou 1917. Natural da Graça, cantou pela 

primeira vez no Grémio Instrutivo e Familiar «Os Trovadores». Integrando esse grémio 

teve como professor ou ensaiador o poeta José Alves e como colega Irene dos Santos. 

Começou a ser cantadeira em 1931. Antes de enveredar definitivamente pelo fado, era 

cigarreira. Obteve o cartão no início de 1933, com muito esforço pois nessa circunstância 

precisava de valer à mãe que estava gravemente doente. Atuou no teatro Sá da Bandeira 

no Porto com Manuel Monteiro. Gosta mais do Fado da Azenha, mas foi o Fado do 

Cauteleiro que cantou pela primeira vez e que a notabilizou. CS 25.01.31, 37/8, 6. TP 

20.09.33, 7/1, 1-2. CS 16.08.32, 75/10, 4. GP 25.11.38, 353/17, 2. CS 16.05.40, 251/ 18, 

3. 

Adelina Silva: Cantadeira que deixa as lides do fado para começar outra vida 

profissional. Cantou no Retiro da Severa, sendo a sua voz transmitida com sucesso na 

Emissora Nacional. CS 01.10.37, 187/15, 1. 6. GP 25.06.38, 343/16, 6. 
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Adelina Vivo: Cantadeira que abandonou a profissão, no final de 1938, para frequentar 

o curso preparatório de admissão à Escola de Enfermagem. Nasceu na Graça e obteve o 

seu cartão de profissional em 1937. Estreou-se no Luso em agosto desse ano, ao lado de 

Lino Teixeira. Durante muito tempo foi cigarreira na Companhia de Tabacos, onde a sua 

mãe ainda se conserva empregada. Tem, por isso, particular sucesso na zona de Xabregas. 

É filha de um fadista da «velha guarda» entretanto já falecido, Álvaro Vivo. Também tem 

outro familiar relevante no meio fadista: José Vivo, poeta que escreve na Canção do Sul. 

A 16 de fevereiro de 1938 tem 21 anos. CS 16.02.38, 197/15, 1. 6. GP 25.11.38, 353/17, 

2. 

Adelino Santos: Guitarrista que tocou pela primeira vez na atuação do rancho do Bairro 

Alto no Concurso da Primavera, em 1938. Acompanha os fadistas nas emissões de fado 

da Rádio Hertz. Em 1945, tendo como violista Nicolau Neves, é privativo da Verbena de 

Santa Catarina. GP 01.08.45, 4/24 – 2.ª, 7. CS 01.04.41, 271/19, 7. 

Adriano de Magalhães: Fadista e poeta popular portuense, é também secretário da filial 

da Guitarra de Portugal no Porto. Foi com versos seus que vários cantadores dessa cidade 

iniciaram a sua carreira. GP 24.06.33, 276/12, 1. CS 16.09.38, 211/38, 3. CS 01.10.38, 

212/16, 3. 

Adriano dos Reis: Poeta Popular. Nasceu em 1897. Viveu ao Pote d’Água, na Vila 

Peixeiro, uma zona de barracas, numa casa desconfortável, lúgubre e muito precária, tal 

como descreve José Santos na entrevista que realizou ao poeta no Trovas de Portugal. 

Nessa ocasião, vivia exclusivamente das suas produções poéticas, sustentando a sua 

família constituída por nove pessoas. Entretanto, mudou de residência aproximadamente 

em 1943 (para a Rua Capitão Robi, 39, cave D). Começou a escrever os primeiros versos 

aos catorze anos, nos patamares das escadas onde tinha de pernoitar ao relento porque, 

por divergências familiares, desde criança que teve por vezes de dormir na rua. Aos 

dezoito anos redigiu a sua primeira cégada. A partir daí tem escrito muitos poemas e 

cégadas. Nunca andou na escola; por isso, inicialmente era analfabeto. Aprendeu com 

força de vontade a ler e a escrever. Tem uma «secretária» chamada Ermelinda Judith 

Silva que lhe lê livros e que escreve os versos que Adriano lhe dita. Afirma: «Foi o fado 

que me fez aprender a ler, foi ele que fez de mim um homem. [...] O fado emancipou-me 

e foi n’ele que eu encontrei os primeiros amigos que me ajudaram, a ver a minha vontade 

de acertar.» Teve com Augusto de Sousa lições sobre a técnica de verso, e também com 

João Maria França de quem herdou a biblioteca. Entre outros trabalhos, trabalhou numa 

oficina perto dos Loios onde encontrava todos os dias João Maria França e Gomes Leal, 

a quem foi apresentado e levado a mostrar os seus versos. Gomes Leal estimulou-o a que 

continuasse a escrever mais poemas, tendo sido uma figura muito importante para si. 

Escreveu para muitos cantadores e cantadeiras, mas é Maria do Carmo (Alta) quem tem 

mais propagou o seu nome, assumindo que é o seu poeta preferido; os seus poemas foram 

gravados por muitos fadistas. CP 26.09.26,2/1,2. TP 20.05.33, 1/1, 1. CS 01.08.31, 50/8. 

CS 01.01.43, 311/20, 7. CS 01.03.38, 198/15, 8. 

Adriano S. Roiz: Violista. Autor do Fado Macau. Morreu assassinado a tiro no dia 15 de 

dezembro de 1934; no dia 20 o seu funeral saiu do Instituto de Medicina Legal. CS 

01.01.35, 129/12, 2. GP 20.12.36, 324-325/15, 8. 

Afonso de Matos: Poeta. Distingue-se também pelas iniciativas que prmove em prol do 

fado, nomeadamente a ideia da «Casa dos Fadistas» em 1945. GP 01.09.45, 6/24 – 2.ª, 4. 
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Agostinho dos Santos: Tocava guitarra e compunha música, era empregado na Carris de 

Ferro, dos bairros da Ajuda e Boa Hora. Morreu aos 52 anos a 6 de abril de 1938, após 

uma operação delicada. CS 16.04.38, 201/16, 6. GP 25.05.38, 341/16, 3.  

Albano Duarte: Poeta. Começamos a encontrar versos seus no fim de 1928, na Guitarra 

de Portugal. Os seus mestres foram Henrique Rego e Carlos Conde. Casado com Maria 

Clara Duarte. O seu filho Luís Duarte faleceu em criança. GP 31.01.29, 161/7, 1. GP 

10.06.29, 173/7, 6. GP 30.11.30, 214/9, 8. 

Alberto Cardia: Cantador nascido em 1923, em Lisboa, e começou nas Sociedades dos 

bairros da Graça e Alto do Pina. Foi descoberto por António Pinto, irmão de Filipe Pinto, 

que o levou ao tablado, depois de o ver cantar. Começou assim a atuar na Cervejaria Luso 

no Verão de 1943. CS 16.01.44, 326/21, 3. 

Alberto Costa: Cantador. Entrou na peça História do Fado e na revista Ginginha, ambas 

em 1930. Ganhou um concurso organizado no dia 6 de maio de 1936 no Retiro da Severa. 

Pai de Adelina da Costa, Herculano e Carlos. Na contenda sobre a opereta Madragoa, 

colocou-se do lado de Venceslau de Oliveira, escrevendo-lhe uma carta de apoio. Foi 

proprietário de vários espaços: do Ferro de Engomar, do Penedo da Saudade, etc. Alberto 

Costa anuncia no final de 1935 que sai da firma Alberto Costa & Georgino de Sousa. Esta 

detinha o retiro Julinho que depois passou para as mãos de Júlio Duarte em 1938. Por 

causa das exigências da sua vida comercial, afastou-se provisoriamente das lides fadistas. 

Despede-se assim do Fado, com uma festa no Retiro da Severa, no dia 28 de dezembro 

de 1937, retomando a vida do comércio – torna-se o novo gerente do Café Portugal. CS 

01.01.27, 12/1, 1. GP 17.09.30, 207/9, 2.  GP 04.07.32, 256/10, 1. 7. GP 28.03.35, 

303/13, 6. GP 08.06.35, 304/13, 5. GP 30.12.35, 310/14, 10. GP 31.05.36, 315/14, 3. 7. 

CS 01.06.35, 134/13, 1. GP 27.12.37, 336-337/16, 6. GP 25.06.38, 343/16, 6. GP 

25.02.39, 359/17, 1. 7. 

Alberto Fontes: Violista privativo do Rádio Luso, nasceu a 22 de janeiro de 1909. CS 

01.02.41, 267/18, 7. 

Alberto Guimarães: Poeta popular do Porto. CS 16.09.38, 211/38, 3. 

Alberto Lima: Guitarrista (o seu nome também ocorre Alberto C. Lima). Na Guitarra 

de Portugal existe um anúncio publicitário seu: «O mais completo e mais antigo professor 

de guitarra e viola (concertista) ensina por música e por ouvido; especialidade em Fados 

na Rua do Loreto, 50, 3.º» Noutro anúncio vem indicado também que ensina bandolim. 

GP 16.03.28, 136/6, 6. GP 17.09.28, 150/7, 3. 

Alberto Machado Guimarães Júnior: Poeta popular e correspondente do Trovas de 

Portugal no Norte, muito elogiado pelo seu trabalho. Teve um acidente; sendo operário 

e trabalhando o aço, saltou-lhe um fragmento que quase o cegou. Esteve em Lisboa em 

recuperação. Publicou um pequeno livro com poemas de fado intitulado Fados: o meu 

primeiro livro em 1935. TP 15.03.34, 11/1, 8. TP 15.05.34, 12/1, 8. 

Alberto Nunes: Fiscal do Solar da Alegria. GP 28.12.39, 368/18, 12. 

Alberto Ribeiro: Fadista. Nascido em Ermesinde, foi para o Porto com 9 anos, iniciando-

se a cantar no Café Portugal. Ao mesmo tempo, iniciava-se no ofício de tecelão. Era esta 

a profissão que exercia quando veio para Lisboa com 14 anos. Nessa ocasião levaram-no 
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a cantar nos cafés de fado e integrou o elenco de artistas residentes do Luso, do Mondego 

e da Severa. Faz alguns números cómicos e canta também nos arredores da capital. 

Alberto Ribeiro participa na revista O mar também tem amantes no teatro Apolo. Em 

1940, decide deixar de ser fadista e passar a ser cantor. Constrói uma carreira de alcance 

internacional. GP 17.08.37, 333/16, 2. CS 01.12.38, 216/16, 1. GP 25.08.39, 365/18. CS 

16.02.40, 245/17, 3. 

Alberto Silva: Fadista. Em 1933 juntou-se a um grupo e partiram para a província. CS 

01.11.33, 104/11, 1. 

Alberto Victor Machado: Escritor teatral e poeta. O último livro que publicou foi o 

Ídolos do Fado em 1937. Ele dirige festas de fado e há a nota de estar mal de saúde desde 

1937, sensivelmente. A sua grande enfermidade motiva uma festa no Jardim Cinema, que 

o Linhares Barbosa apresenta. Foi em tratamento para o Cadaval. Vivia na Rua de São 

Bento 279, 2.º. Era casado com Arminda Machado e tinha dois filhos; um deles chamado 

Artur Correia Victor Machado. Colaborou com a Canção do Sul, escreveu romances, 

entre os quais Greve Geral, Maria da Fonte e Maltrapilhos. Escreveu em várias outras 

modalidades literárias (crónica jornalística, poesia, etc.), sendo também autor das 

seguintes obras: Vencidos da Vida, O Homem que ganhou o Paraíso, O Silencio da Noite, 

Dr. X e Cem quadras para o Povo. Este último livro de poesia foi publicado pela 

Tipografia Gonçalves em 1936 e dedicado à fadista Rosa Maria. Faleceu com 46 anos no 

dia 17 de fevereiro de 1939, vítima de tuberculose. Foi sepultado no Cemitério do Alto 

de São João. GP 27.06.36, 316/14, 7. CS 01.08.37, 183/15, 5. GP 25.11.37, 335/19, 6. 

GP 10.07.38, 344/16, 6. GP 10.09.38, 348/17, 5. GP 25.02.39, 359/17, 3. CS 01.03.39, 

222/16, 11. 

Albina Pereira: Cantadeira. Nasceu em Trás-os-Montes e imigrou depois para a capital. 

Esposa do violista Armando Machado. Obteve a profissionalização a 20 de janeiro de 

1937. Estreou-se poucos dias antes no Café Luso, tendo uma licença provisória. Dela se 

afirma no fim deste ano: «Esta cantadeira talvez seja – e não estaremos muito longe da 

verdade – a única transmontana que actualmente pisa os estrados fadistas.» Cantou em 

muitos espaços de fado, em todas as rádios em que este era transmitido. Em 1945 cantou 

como fadista realizando a época das touradas; foi depois para o Pátio do Vimioso na Feira 

Popular e voltou às casas da especialidade. GP 31.01.37, 326-327/15, 10. CS 16.11.37, 

190/15, 1. CS 16.11.45, 363/23, 10. 

Albino Alves: Cantador que morreu novo, com vinte e poucos anos, entre maio e junho 

de 1928. GP 08.06.28, 143/6, 6. 

Alcídia Rodrigues: Cantadeira. Nasceu em Alcântara a 10 de fevereiro de 1912 (outra 

versão diz que nasceu a 20 de fevereiro). Conhecida pela sua baixa estatura: tem um metro 

e cinquenta de altura. A sua profissão é costureira. Também compõe fados, tendo pelo 

menos três músicas registadas; são eles: «Fado Horacio», «Fado da Bica» e ainda 

«Bailarico de Santo António». Estreou-se como profissional no Luso. Cantou no Rádio 

Clube Português. Mora na Bica. O seu companheiro é Horácio Gameiro. Fez um anúncio 

publicitário com as suas sobrinhas, que são muito importantes para ela, uma das quais 

chama-se Maria Manuela. Antes de ser profissional cantava em várias coletividades 

acompanhada ao piano e ao banjo. GP 08.12.35, 309/14, 1-2. GP 09.03.36, 312/14, 6. GP 

31.05.36, 315/14, 7. CS 01.03.38, 198/15, 1.3. CS 16.02.39, 221/16, 10. 
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Aldina de Sousa: Fadista e atriz que morre aos 34 anos, em novembro de 1930. Era 

casada com o ator Vasco Santana. GP 13.12.30, 215/9, 6. 

Alexandre de Rezende: Cantador e guitarrista de Coimbra. Cantava na boémia fadista 

de Lisboa e de Coimbra. Gravou um disco em 1929 pela marca Parlophone. Foi, segundo 

António F. Fonseca, autor dos fados que António Menano cantou ficando como o seu 

autor: o fado do Choupal, Meu Menino, Mentira. Viveu em Vale d’Azares na Beira. GP 

10.06.29, 173/ 1-2.  GP 14.09.29, 179/8, 1-2. 

Alfredo César de Cáceres (Marujinho): Poeta popular. Publica o Cancioneiro do Povo 

em fascículos entre 1933 e 1938. CS 16.01.34, 106/11, 4. CS 16.04.39, 225/17, 5. 

Alfredo Costa (Reinuca): Fadista portuense. Cantou no Café Academia. TP 04.02.34, 

10, 8. CS 16.09.38, 211/38, 3. 

Alfredo Costa: Concertista de viola. Casou-se a 1 de novembro de 1936 com Gracinda 

Mano Bisco Lopes. Um dos padrinhos foi o proprietário do Retiro da Severa, Jorge 

Soriano. GP 06.11.36, 321/15, 6. 

Alfredo da Silva (Alfredo Sapateiro): Fadista antigo. Conhecido por Alfredo Sapateiro, 

ofício que exerceu na rua do Patrocínio em Campo d’Ourique. Nasceu a 5 de novembro 

de 1868. A sua alternativa foi em 1904, em Porto Salvo, feita pelo José Maria Corrêa 

(Abadinho). CS 01.01.31, 36/8, 3. CS 01.11.38, 214/16, 14. 

Alfredo de Campos (Faz-Tudo): Poeta que é um colabora a Canção do Sul. Ficou 

bastante doente e esteve internado no hospital do Rego em 1931. CS 01.04.31, 42/8, 2. 

Alfredo Duarte (Alfredo Marceneiro): Cantador. Já em 1923 na Canção do Sul, Manoel 

Rego elogiava Alfredo Duarte. Foi um dos intérpretes selecionados pela casa Irmãos 

Cardoso, representante da marca Odeon, no início de 1930. Medalha de ouro do concurso 

de Fado organizado pelo salão Sul América em 1930. Trabalha nos Estaleiros das 

Construções Navais. O seu cunhado José Figueiredo faleceu na América a 21 de agosto 

de 1928. É considerado «o mais popular cantador de todos os tempos», pelo jornal 

República (em 1943 ou 44). Cantou no Luso. Ganhou vários concursos fadistas, gravou 

discos. Linhares Barbosa afirma sobre ele: «pai extremoso, esposo exemplar e operário 

numa das maiores casas construtoras de barcos em Lisboa». GP 25.07.38, 345/17, 2. CS 

16.09.36, 162/14, 1. CS 01.01.44, 325/21, 6. GP 10.11.26, 99/5, 1. GP 17.09.30, 207/9, 

1. CS 16.11.43, 324/21, 1.3. GP 17.09.28, 150/7, 6. GP 14.02.30, 190/8, 1. 

Alfredo Madeira: Tornou-se secretário da Guitarra de Portugal em julho de 1929, com 

a morte de Domingos Serpa. Dirigiu as sessões de fado no Salão dos Anjos e organizou 

também espetáculos de Fado no Salão Jansen com o jornalista Artur Inês, que foram 

criticados, tendo sido nessa ocasião acusando de interesse económico. Muito amigo de 

José Iglésias, foi comerciante e teve como última profissão ser empregado da empresa 

Alhambra. Morreu a 13 de outubro de 1933, de tuberculose. GP 11.11.33, 282/12, 3-7. 

Alfredo Marceneiro: Ver Alfredo Duarte. 

Alfredo Marques: Cantador. Nasceu em Lisboa a 25 de setembro de 1908, filho de 

Leandro e Henriqueta Marques. Cantou pela primeira vez no Solar da Alegria e obteve o 

cartão artístico a 3 de janeiro de 1938. Mora na Travessa Santo António à Graça, 11, r/ch. 

CS 01.11.38, 214/16, 7. 
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Alfredo Meca: Organizador de programas de fados e colaborador na Canção do Sul. A 

10 de abril de 1939 era gerente artístico do Retiro da Severa. A sua esposa, Maria Luísa, 

é empregada nesse estabelecimento. GP 10.04.39, 362/17, 8. GP 28.12.39, 368/18, 16. 

CS 16.07.44, 337/22, 3. 

Alfredo Mendes: Violista, irmão do fadista José Mendes. Começou a tocar em Alfama. 

Em 1945, no verão, forma com José Marques uma parelha de tocadores e ficam como 

privativos na Verbena de Campolide. É conhecido pelo epíteto o «Miudinho». TP 

31.10.33, 8/1, 5. GP 01.08.38, 4/24 – 2.ª, 7. GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 8. 

Alfredo Riça: Violista do Porto. Em 1933 integrou um quarteto formado por Joaquim 

Seabra de Oliveira e Heitor de Carvalho (cantadores) e António Antunes (guitarrista). 

Tocou no Café Mundial. CS 16.10.33, 103/11, 2. GP 14.10.33, 281/12, 1. GP 20.09.36, 

318/14, 4. CS 16.09.38, 211/38, 3. 

Alfredo Sapateiro: Ver Alfredo da Silva. 

Alice de Oliveira: Cantadeira. Seu pai era fadista e era conhecido por António 

«Ministro», entretanto falecido. Quando tinha apenas 8 anos o seu pai levou-a a uma festa 

de pessoas amigas, onde ela cantou. Ela estudou piano e canto na «Academia dos 

Amadores de Música». Alice de Oliveira estreia-se no Teatro Maria Vitória na opereta 

«Sonho de valsa». A Canção do Sul em 1944 escreve sobre ela: «[...] cantadeira que segue 

uma escola inteiramente sua», e que «escreve os versos que canta.» Cantou também 

produções de Jaime Santos, e ainda interpreta tangos. Casada com Adolfo d’Oliveira, 

vive desde pequena na Madragoa. Em junho de 1938 tem um filho, o Carlitos. No verão 

de 1939 deixa de ser cantadeira e canta apenas na rádio. A 16 de março de 1943 tem 28 

anos, está viúva e é cantadeira privativa no Luso, tendo antes cantado em várias estações 

de rádio. GP 25.03.39, 361/17, 4. GP 10.06.39, 364/17, 8. CS 16.03.43, 316/20, 1. 3. CS 

01.07.38, 206/16, 2. CS 01.05.44, 333/22, 6. 

Alice Magina: Fadista natural de Lisboa, começou a cantar na infância nos bancos da 

escola. Um dia levaram-na a um ensaio de guitarra, (em que os ensaiadores eram os 

guitarristas). A partir desse momento, Alice quis ser cantadeira profissional. Estreou-se 

como profissional a cantar o fado em abril de 1941, no Café Luso, estreando-se com uma 

letra de José da Silva Nunes, cantada no «Fado Franklim». A 16 de fevereiro de 1943 

tinha 26 anos e cantava no Luso. Fez um particular sucesso quando integrou a Embaixada 

do Luso e foi ao Porto, sendo praticamente uma estreante. Viria a cantar em Setúbal, em 

Matosinhos, etc. Tanto a Guitarra de Portugal como a Canção do Sul referem 

elogiosamente o facto de ser muito estudiosa, interessando-se assim pela profissão que 

abraçou. É considerada em 1945 um dos valores mais destacados da Empresa José Miguel 

& Irmão. Também canta canções no âmbito da música ligeira. Interpreta quase 

exclusivamente versos de Alfredo Meca. CS 16.02.43, 314/20, 1. 3. GP 30.06.45, 2/24 – 

2.º, 8. CS 01.12.45, 364/23, 9. 

Alice Montenegro: Fadista que começou a ouvir fado nos retiros, e hoje continua a cantá-

los nas hortas e nos retiros. Estreou-se a 14 de maio de 1943 no Retiro dos Marialvas. O 

pai faleceu e «como boa filha canta o fado para suprir todas as necessidades. Se fosse 

necessário o sacrifício ela sacrificar-se-ia para rodear a mãi [sic] de todo o conforto». A 

fadista afirma: «Canto o fado por necessidade, mas noutros tempos cantava-o por graça 

e de graça.». Vive na Rua Nova do Loureiro, Bairro Alto. CS 01.06.44, 335/22, 3. 
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Álvaro Alves: Guitarrista. Casou-se com a cantadeira Alda Rocha que integrava o 

Quarteto Rocha. TP 15.05.34, 12/1, 2. 

Álvaro Marciano da Silveira: Guitarreiro (ou seja, tem como ofício fazer guitarras), foi 

o autor da guitarra que representou Portugal na exposição de Sevilha. GP 22.04.29, 169/7, 

6. 

Alves Coelho: Maestro que defende o fado. Compôs as músicas da opereta Bairro Alto, 

de Avelino de Sousa, juntamente com Venceslau Pinto e Raul Portela. João linhares 

Barbosa entrevista-o. GP 16.04.27, 112/5, 1-2. 

Amadeu Ramim: Violista. É o acompanhador predileto de Torres Marques e António 

Feijão. Foi um dos intérpretes selecionados pela casa Irmãos Cardoso, representante da 

marca Odeon, no início de 1930. Em 1945 era privativo do Rádio Club Português. GP 

14.02.30, 190/8, 2. GP 01.09.45, 6/24 – 2.ª, 7. 

Amália Rodrigues (Amália Rebordão): Cantadeira inicialmente conhecida por «O 

Rouxinol da Beira Baixa», sendo natural de Alcântara. Contrariou os pais para seguir a 

profissão de fadista. Participou nos ensaios no Concurso da Primavera de 1938. Tirou o 

seu cartão de profissional em julho de 1939. Cantou em dueto com Manuel dos Santos 

em Sociedades Recreativas sensivelmente em 1940. No início de julho de 1940 casa-se 

com Francisco Cruz. Cantou no Luso em 1941, ano em que parte em tournée para 

Espanha. A sua estreia no teatro em 1942 causou algumas críticas. Participou ao lado de 

Hermínia Silva na opereta A Rosa Cantadeira, no teatro Apolo. Amália Rodrigues 

suscitou vários elogios, como este: «O caso de Amália Rodrigues é simples: - a jovem 

cantadeira sente o fado; não segue escolas nem imita estilos [...] o caso especialíssimo de 

Amália Rodrigues». Por estes anos se noticia: «Amália Rodrigues quási tôdas as noites 

tem cantado extra-programa no Cabaret Galgo, estabelecimento noturno de diversões 

onde se reúnem indivíduos bem instalados na vida.» Foi Maria Emília Ferreira quem lhe 

colocou o xaile aos ombros, na festa de Alfredo Meca, no Retiro da Severa. Foi ela quem 

pôs o xaile aos ombros da irmã, Celeste Rodrigues, a 19 de outubro de 1943. O anúncio 

de uma casa de fados chama a Amália «a cantadeira n.º 1». Amália Rodrigues partiu em 

maio de 1944 para o Brasil, estando contratada para atuar no Casino de Copacabana 

durante dois meses. Em 1945 atua às segundas e sextas no Casablanca. A Guitarra de 

Portugal no seu primeiro número da segunda série, iniciada em 1945, tem na capa Amália 

Rodrigues e a notícia da sua segunda viagem para o Brasil (viagem que ocorre no período 

inferior um ano). Na primeira destas duas viagens consecutivas cantou no Casino 

Copacabana, no Teatro João Caetano, por cedência dos seus empresários. Gravou discos 

e realizou várias emissões na Rádio Globo. No dia 31 de agosto de 1945 sobe ao palco do 

teatro República no Rio de Janeiro (o maior teatro do país, onde Ercília Costa havia 

atuado). Se no início do seu percurso era evidenciada a sua fidelidade ao fado antigo, em 

1945 ocorre uma polémica por ter cantado duas músicas espanholas no Brasil, existindo 

boatos de que abandonaria o fado e que são particularmente alimentados por um jornal 

humorístico lisboeta. Vendem-se os versos do seu repertório da autoria de Linhares 

Barbosa, em 1945, num plaquete. CS 01.10.42, 307/20, 4.  GP 10.08.38, 346/17, 7. CS 

01.03.40, 246/17, 1. 3. CS 16.07.40, 254/18, 1. CS 01.08.40, 255/18, 6. CS 16.03.41, 

270/18, 1. 3. CS 16.05.41, 274/19, 3. CS 16.05.42, 298/20, 3. CS 01.05.43, 317/21, 5. CS 

01.06.41, 275/19, 3. CS 16.11.43, 324/21, 5. CS 16.03.44, 330/21, 4. CS 01.05.45, 352/23, 

3. GP 15.06.45, 1/24-2.ª, 1-3. GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 4. GP 15.09.45, 7/24 – 2.ª, 7. 
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Amândio Monteiro: Fadista do Norte. Nasceu em Marco de Canavezes em 1911. A 

partir de 1930 começou a cantar como amador no Café Portugal, no Bristol, no Café 

Invicta e no Mundial (todos eles no Porto). Percorreu as províncias no Norte do País numa 

digressão artística. De seguida veio para Lisboa onde fez um enorme sucesso. GP 

11.11.33, 282/12, 2. CS 20.12.37, 193/15, 6. CS 16.09.38, 211/38, 3. 

Amélia Moreira: Ver Natália Fernandes. 

América Ferrão: Fadista. Cantou muito em tournées pela província, sobretudo no 

Ribatejo. Cantou em cárias casas de fado em Lisboa e também na Rádio Condes.  

Américo Capela: Violista. Forma um grupo com Daniel Mendonça (cantador) e José 

Rosa (guitarrista), ativo pelo menos em 1933, tendo feito uma digressão pelo Norte. CS 

16.10.33, 103/11, 1. 

Américo dos Reis: Guitarrista. Faleceu novo com tuberculose, no dia 3 de fevereiro de 

1928. Destacava-se por participar muito nas festas de caridade. CN 09.02.28, 3/1, 6. 

Américo Sobral: Cantador do Porto. Falece nessa cidade a 30 de dezembro de 1937. CS 

01.01.38, 194/15, 4. 

Amil: Ver Joaquim José de Lima. 

Amílcar Nogueira: Fadista, gravou discos e esteve três meses no estrangeiro, mais 

propriamente na Bélgica, onde realizou emissões de fado numa estação radiofónica, a 

Rádio «Painpenell». CS 16.09.38, 211/38, 6. CS 01.12.38, 216/16, 6. 

Ana Cardoso: Criança de Alfama que canta ao fado, aos onze anos. CS 01.06.41, 275/19, 

8 

Ana Lala: Fadista que teve uma doença prolongada, depois de se restabelecer voltou a 

atuar no Luso. Pertenceu à «Sociedade Alunos de Apolo», representou o bairro de Campo 

d’Ourique no Concurso da Primavera, obteve a carteira profissional fazendo parte do 

elenco da Cervejaria Luso. Nasceu no mês de maio. CS 01.04.42, 295/20, 4-5. 7. CS 

01.04.43, 317/21, 3. CS 16.06.44, 336/22, 4. 

Ana Maria: Cantadeira. A sua estreia como profissional ocorre na verbena de Santa 

Catarina, no dia 19 de julho de 1945. GP 01.08.38, 4/24 – 2.ª, 7. 

Ângela Peres Garrido: Criança que é fadista e a quem Júlio Guimarães oferece as suas 

produções. CS 01.03.37, 173/14, 2. 

Aníbal Duarte: Poeta popular de Alcântara casado com Lucinda da Costa Duarte; a sua 

esposa faleceu no dia 9 de dezembro de 1930. A sua mãe, Carlota Augusta Duarte, faleceu 

a 24 de fevereiro de 1939. CS 01.01.31, 36/8, 3. GP 13.12.30, 215/9, 4. GP 25.02.39, 

359/17, 3. 

António Abreu: Começou a cantar o fado impelido por um grupo de amigos numa festa, 

no jardim de Inverno, e desde esse momento ele faz-se ouvir quase em toda a parte, 

cantando também no posto de rádio C. T. 1 D. H. O seu nome completo será António 

Maria de Abreu. Fez com António Maximino Costa dois duetos fadistas («Amor igual» 
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e «Defesa dos Bairros») que foram um grande sucesso no fim de 1932. CS 01.12.42, 

310/20, 7. 

António Alberto da Silva: Guitarrista conhecido como o «Silva da Guitarra», era da 

Travessa da Palha. Faleceu a 22 de junho de 1938. GP 25.06.38, 343/16, 6. 

António Alves Ribeiro: Cantador que era serralheiro e que residia em Vila Nova de Gaia. 

Cantava o fado nas horas livres nas coletividades de recreio, e também versejava. No dia 

11 de abril de 1943, ainda jovem, morre ao cantar o fado numa sociedade de Recreio na 

Rua Serpa Pinto no Porto. CS 16.05.43, 319/21, 3. 

António Amargo: Ver António Correia Pinto d’Almeida. 

António Antunes: Guitarrista do Porto. Em 1933 integrou um quarteto, formado por 

Joaquim Seabra de Oliveira e Heitor de Carvalho (cantadores) e Alfredo Riça (viola). Foi 

privativo no Café Portugal. CS 16.10.33, 103/11, 2. GP 14.10.33, 281/12, 1. CS 16.09.38, 

211/38, 3. 

António Augusto Ferreira: Cantador. É também encenador de teatro, tendo com esta 

posição pertencido ao Grupo Desportivo do Campo Grande. Iniciou-se no fado quando 

cantou na Academia Musical 1 de Junho de 1893. Foi reconhecido, depois de cantar, com 

uma grande ovação, pois nessa mesma noite nasceu a sua filha. CS 16.02.34, 111/11, 1. 

António Augusto Ferreira: Nasceu a 19 de Dezembro de 1907 em Lisboa. O primeiro 

cartão tem a data de 18 de janeiro de 1925, e tirou um segundo em 26 de agosto de 1936. 

Estreou o primeiro na Boémia e o segundo no Luso. Reside no Campo 28 de Maio 141. 

Depois de uma ausência de dois anos nos tablados fadistas, reaparece a 18 de julho de 

1945 na Cervejaria Luso. CS 16.02.39, 221/16, 10. GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 7. 

António Bandeira: Cantador de Sacavém. GP 31.07.31, 232/10, 5. 

António Cardo: Ver João Reis. 

António Carícias: Cantador humorístico. António de Almeida Carícias, natural de 

Lamego, fundou e dirigiu um grupo artístico que andou em tournée pelo país em 1943. 

Quando com ele veio a Lisboa, ficou por lá contratado pela Cervejaria Luso. Canta 

especialmente os poetas Neca Rafael e Francisco dos Santos. Foi contratado pela empresa 

José Miguel. Em 1945 o seu filho Fernando morre. A sua arte extravasa o fado sendo o 

«rei das anedotas», tendo granjeado bastante sucesso como artista. CS 01.03.43, 315/20, 

3. CS 16.08.43, 321/21, 3. CS 16.07.44, 337/22, 3. GP 15.06.45, 1/24-2.ª, 3. GP 30.06.45, 

2/24 – 2.º, 8. 

António Correia Pinto d’Almeida (António Amargo): Poeta Popular. Aproximou-se 

do meio fadista porque foi rejeitado pela elite intelectual. Viveu durante amplo tempo na 

Figueira da Foz. Escreveu também teatros e os seus trabalhos poéticos foram publicados 

em livro e em jornais. Distinguiu-se particularmente como sonetista. Era um polemista 

irreverente e crítico. Como jornalista foi colaborador de Sempre-Fixe e Ridículos, entre 

outros. Faleceu a 12 de maio de 1933, num hospital, doente e abandonado. GP 28.05.33, 

275/11, 3. 7. 

António Custódio Nunes (Cutileiro): Fadista antigo. Falecido a 24 de fevereiro de 1936. 

GP 14.02.36, 311/14, 6. CS 01.03.36, 149/13, 2. 
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António da Silva: Membro do grupo artístico musical «Os Marialvas», no qual tocava 

violão baixo. CS 16.10.41, 284/19, 7. 

António Dias: Poeta popular natural de Viseu. Obteve o 5.º prémio num concurso de 

Poesia Popular realizado pelo Diário de Lisboa, em junho ou julho de 1927. O vencedor 

do concorrido concurso de quadras que a Guitarra de Portugal, organizou em 1945, 

denominado «Prémio Augusto Gil», foi António Dias Abrantes, sendo provável tratar-se 

da mesma pessoa. Deste modo, em menos de um ano venceu três concursos: o Concurso 

de Poesia Popular organizado pelo jornal Diário Popular em julho de 1944, o concurso 

de quadras de São João, organizado pelo Jornal de Notícias do Porto em junho de 1945, 

e o já referido da Guitarra de Portugal. GP 04.06.27, 118/5, 3. GP 01.10.45, 8/24 – 2.ª, 

1-2. 

António dos Santos (Ginguinha): Cantador da velha guarda. Nasceu a 27 de dezembro 

de 1865, em Samora Correia, e morreu em Vila Franca a 29 de agosto de 1929. Fez a sua 

alternativa em 1909 na Tia Iria, feita pelo José Maria Corrêa (Abadinho). CS 01.01.31, 

36/8, 3. 

António dos Santos Castanheira: Fadista, nasceu em Lisboa, onde vive na Rua 20 de 

Abril 41, 3.º Dt., a 14 de março de 1919, filho de Joaquim Castanheira e Gertrudes Ana 

dos Santos. Principiou no Charquinho e no Restaurante Bacalhau ao lado de fadistas 

antigos como António Lado, José Bacalhau ou António Nobre. Data de 5 de março de 

1938 o seu cartão de profissional. A primeira vez que cantou foi no Café Mondego, a 3 

de março desse ano. Pertence ao Grupo Excursionista «Leais Fadistas». No verão de 1945 

a Guitarra de Portugal dá a informação que regressa de Nova York. CS 01.03.33, 88/10, 

4. GP 01.08.38, 4/24 – 2.ª, 7. 

António Eduardo Vieira da Silva: Velho fadista. Começou a ouvir fado aos sete anos. 

Residia com os seus pais em Entrecampos, onde as esperas de touros passavam em alguns 

sábados, e ele espreitava pelas janelas. Entre os vários retiros onde se juntavam os 

boémios do seu tempo até à meia-noite, hora em que os touros se levantavam do Campo 

Pequeno para o Campo de Santana, era especialmente afamado o Retiro do Videira que 

estava ao lado da sua casa, pelo que escutava os fados e os descantes que lá ocorriam, e 

também a passagem dos touros e dos trems. Obteve o cargo de Chefe da Repartição de 

Jardins, Parques e Cemitérios da Câmara Municipal de Lisboa. CS 01.01.32, 60/9, 1. 

António Fagim: Antigo cantador académico. Fez parte do Órfeon Académico de Lisboa, 

cantando fados. Participou no fono-filme A Severa desempenhando o papel de Romão 

Alquilador. GP 30.11.30, 214/9, 1-2. 

António Faria da Fonseca: Escreveu um livro Horas Alegres e Tristes. Tem grande 

admiração por Resende, por Paim, etc. Fora alferes da Administração Militar e nessa 

ocasião viveu no Porto. Parece ser de Coimbra. Esteve em Lisboa pela primeira vez por 

volta de 1916 quando frequentava a Escola de Guerra. Durante a I Guerra Mundial esteve 

como militar em Angola. Durante o seu curso frequentava na boémia fadista, sendo seus 

companheiros Resende, Paim, Ludovina, Derrour, Armandinho, Marinho e Maria Vitória. 

António Fonseca: Cantador, concertista e autor dos versos que canta. Natural de Aveiro, 

nasceu em 1916. Já se exibia em toda a província e no início de 1942 procurava 

estabelecer-se em Lisboa. CS 16.01.42, 290/19, 4. 
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António Garcia: Fadista e poeta da velha guarda. Nasceu no Bairro Alto em 1878. Nesse 

bairro existiam muitos sítios onde o fado se cantava. Na adolescência cantava quer nos 

sítios de Lisboa, quer nos retiros ao redor da cidade. O nome da esposa é Maria José 

Garcia. O nome da filha é Maria dos Santos Garcia e Silva. Vive na Rua Bernardino 

Ribeiro, 20, 5.º. Fez-se a 8 de outubro de 1933 uma grande festa de homenagem. 

Trabalhava no Ministério das Finanças (à secretária). Poeta, assiduamente é o 

organizador, animador ou apresentador dos certames de fado, promovendo muitos 

eventos. Morre aos 62 anos morre no dia 26 de maio de 1938. GP 21.03.31, 223/9, 6. GP 

24.09.31, 237/10, 7. GP 10.12.31, 243/10, 1. GP 13.02.33, 269/5, 6. GP 14.10.33, 281/12, 

1. GP 10.06.38, 342/16, 3.  

António Gonçalves (Barradas): É desde 1936 o representante da Canção do Sul em Vila 

Real de Santo António. CS 22.11.37, 191/15, 5. 

António Inácio: Violista. Sobrinho de João Inácio, nasceu a 28 de setembro de 1916. 

Tocou nas sessões de fado da Rádio Hertz. CS 16.09.38, 211/38, 6. CS 16.11.38, 215/16, 

13. CS 16.09.39, 235/17, 8.  

António José Henriques: É um jovem poeta. CS 16.06.41, 276/19, 7. 

António José Vieira: Cantador do Porto, e aí nasceu a 15 de março de 1909. Os pais 

chamavam-se Manuel José Vieira e de Maria do Carmo. A primeira vez que cantou foi 

no Café Portugal, no Porto, e em Lisboa foi no Luso. Vive na Rua da Cruz ao Castelo, 

10, 1.º, no Porto. É eletricista montador. CS 16.11.38, 215/16, 2. CS 16.12.38, 217/16, 6. 

António Lado: Cantador proveniente da Mouraria. Pertence ao Grémio Instrutivo e 

Familiar «Os Trovadores» como um elemento antigo e respeitado. CS 16.11.30, 33/7, 4. 

GP 21.03.31, 223/9, 6. 

António Lopes do Rego: Irmão do poeta Henrique Rego. Vive em África exercendo a 

profissão de enfermeiro (está em Luanda em 1929). GP 21.03.29, 166/7, 3. GP 15.09.34, 

296/13, 9. 

António Lopes: Nasceu a 30 de novembro de 1908. CS 01.11.39, 238/17, 4. CS 01.01.40, 

242/17, 8. 

António Machado (Machadinho): Fadista antigo. António Pedro dos Santos Machado 

nasceu a 22 de dezembro de 1888. Desde os oito anos de idade canta o fado na companhia 

de António Rosa, Carlos Harrington, Avelino de Sousa, etc. Irmão de Estevão José 

Machado, da redacção do Canção do Sul, nasceu a 22 de novembro de 1888. Casado com 

Porfíria Nunes Machado, que faleceu a 28 de março de 1930, de doença. GP 12.04.30, 

194/8, 7. CS 01.01.31, 36/8, 3. 

António Madeira: Colaborador da Canção do Sul. A sua esposa, Cristina Maria dos 

Prazeres Madeira, faleceu a 3 de junho de 1940. CS 16.06.40, 253/18, 3. 

António Martins: Violista. Discípulo de Martinho da Assunção. CS 01.11.36, 165/14, 3. 

António Maurício: Cantador. O seu nome completo é António Maurício Ferreira da 

Costa. Nasceu a 27 de março de 1916. Cantou pela primeira vez no Retiro do Hilário em 

Coimbra. Obteve o cartão profissional a 7 de novembro de 1939. José da Silva Nunes é o 
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seu principal poeta. Mora na Travessa do Convento de Jesus, 53, 3.º. CS 01.12.39, 240/17, 

8. CS 01.02.41, 267/18, 8. 

António Menano: Cantador de Coimbra, de grande prestígio. É médico e esteve muito 

tempo a trabalhar em África. GP 10.05.38, 340/16, 8. 

António Montóia: Fadista e poeta. Nasceu a 21 de novembro de 1911. Dinamizou as 

transmissões radiofónicas de fado no Rádio-Graça. Um dos seus sucessos foi «Glória a 

Plácido d’Abreu». Alcançou o cartão profissional em abril de 1937. Com Júlio Guimarães 

colaborou no Cancioneiro da Mouraria, um folheto reatado em junho de 1937. A sua 

irmã Aurora Montóia casou em Beja com Mário de Sousa, cabeleireiro de senhoras, a 29 

de janeiro de 1939. Em virtude de uma amigdalite crónica, teve de fazer um interregno 

no final da década de 30 no fado. Foi operado em dezembro de 1939 numa cirurgia bem-

sucedida que o devolveu aos tablados. GP 28.12.39, 368/18, 7. CS 16.08.36, 160/14, 4. 

CS 16.04.37, 176/14, 8. CS 01.07.37, 181/15, 3. CS 22.11.37, 191/15, 6. GP 25.02.39, 

359/17, 8. 

António Nobre: Cantador, poeta, apoia todas as iniciativas do fado. CP 26.09.26,1/1,3. 

António Pacheco: Guitarrista. CS 01.09.44, 338/22, 4. 

António Pereira (Vareiro): Poeta popular, faleceu em Rio Tinto, aos 100 anos de idade. 

António Pereira Marta (Pai): Poeta popular. Nasceu aproximadamente a 10 de maio de 

1884. Na sua juventude, cantou esporadicamente o fado com os grandes nomes de então. 

Foi colaborador assíduo no semanário A Lira do Fado, onde tinha a seu cargo a curiosa 

secção «Ao telefone», sob o pseudónimo de «Desligue». Foi o redactor principal do jornal 

Trovas de Portugal a partir do 11.º numero. Em Março de 1933 contava 50 anos. Desde 

os 25 anos que colabora com jornais que cultivam poesia. Esteve bastante doente da vista 

e impossibilitado de escrever. Teve problemas de saúde graves na vista. Cultiva muito a 

redondilha. Pai de Artur Pereira Marta. Jornalista. Autor do livro Água Corrente, de 

versos, publicado em 1939. CS 01.12.31, 58/9, 1. GP 15.04.32.32, 251/10, 7. TP 15.03.34, 

11/1, 1-2. CS 16.05.37, 178/15, 5. CS 01.11.38, 214/16, 7. CS 01.04.39, 223-224/16, 8. 

CS 16.09.39, 235/17, 5. 

António Pontes: Poeta e guitarrista. Nascido a 1 de outubro de 1902. É minhoto, a sua 

terra natal é Viana do Castelo. Aos oito anos adquiriu um cavaquinho, dado que não tinha 

dinheiro para comprar uma guitarra, gesto que revela o seu gosto pelo fado, desde cedo. 

Mais tarde conseguiu adquirir uma guitarra. Tornou-se guitarrista mas também se dedicou 

a escrever versos. É um industrial na área da construção de mobília. Casou a 11 de 

fevereiro de 1939 com Conceição Martins Ruas. CS 16.12.33, 107/11, 1. CS 01.01.35, 

129/12, 3. CS 01.11.35, 141/13, 2. CS 16.04.33, 91/11, 1. CS 01.02.39, 220/16, 6. 

António Rodrigues: Cantador. Nasceu a 27 de dezembro de 1914. A 19 de outubro de 

1939 torna-se profissional. É casado com Vitorina Dias Ferreira. A 12 de abril de 1940 

tiveram uma filha. CS 01.11.39, 238/17, 3. CS 16.01.40, 243/17, 6. CS 01.05.40, 250/18, 

7. 

António Rodrigues: Guitarrista privativo de Joaquim Pimentel, é o executante muito 

requisitado pelos fadistas que vão ao Brasil, pelo que está contratado geralmente pelas 

empresas teatrais que se deslocam até lá. GP 25.02.39, 359/17, 2. 
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António Samil: Cantador de Fados, sendo o seu género o fado coimbrão, e de Tangos. 

António Samil fez uma tournée na qual cantou nas principais emissoras de Madrid e 

Barcelona. Entre 1940 e 1941 realizou uma tournée no Brasil. CS 01.02.41, 267/18, 3. 

GP 30.04.36, 314/14. 

António Santos: Cantador do género jocoso, escreve o seu repertório. Canta desde 1934, 

aproximadamente, e obteve a profissionalização por volta de 1937. A 1 de fevereiro de 

1940 tem 21 anos. CS 01.02.40, 244/17, 3. CS 16.11.40, 262/18, 3. 

António Sobral: Violista. O seu filho João d’Almeida Sobral, faleceu em criança, a 7 de 

abril de 1937. A sua esposa chama-se Júlia de Matos Sobral. Tiveram uma filha em 1934. 

Retirado do fado, estabeleceu uma barbearia na rua de Santa Marta, 61-63. GP 08.12.34, 

299/13, 7. CS 16.04.37, 176/14, 2. CS 16.08.39, 233/17, 2. 

António Victorino Machado: Cantador antigo, poeta modesto. A sua alternativa foi em 

1904, em Porto Salvo, feita por José Maria Corrêa (Abadinho). Fazia parte do Grémio 

Instrutivo e Familiar «Os Trovadores». Era ourives tendo a sua oficina de ourivesaria na 

Calçada da Mouraria, 6. Vive na Rua da Madalena. Faleceu no dia 21 de dezembro de 

1927, de tuberculose, com 41 anos. Era casado e tinha um filho com 13 anos. CP 

26.09.26,1/1,3. CS 18.12.26, 10/1, 4. CN 15.01.28, 2/1, 6. CS 01.01.31, 36/8, 3. 

Arcanjo da Silva: Fadista do Porto. GP 20.09.36, 318/14, 4. 

Arcoudi: Ver Armando Coutinho Dias. 

Arlinda Vitória: Cantadeira. Ganhou o primeiro prémio feminino como representante 

feminina do bairro de Alcântara no Concurso de Outono de 1945, com 22 anos. CS 

16.02.45, 348/22, 1.3. GP 15.11.45, 11/24 – 2.ª, 8. 

Arlindo Monteco: Cantou o Fado pela primeira vez em 1925, em Benfica, e cantou no 

Perna de Pau, na Cervejaria Boémia, etc. Também canta fora de Lisboa: Garvão, Panoias, 

Funcheira, Grândola, Alcácer do Sal, Alvalade, Beja e Aljustrel. CS 01.06.32, 70/10, 1. 

Armando Barata: Cantador da velha guarda, também conhecido como «Barata de 

Algés» e «Barata do Areeiro». Nasceu na freguesia de São Paulo em Lisboa a 21 de 

novembro de 1881. Andou na escola mas gostava muito de andar pela Ribeira Nova com 

os homens do mar. Um dia com 15 anos um catraeiro chamado José Macaco preparava o 

seu bote para ir para o outro lado do rio, para Porto Brandão, onde havia um descante 

entre o Batata da Adiça e o Ginguinha. Armando Barata acompanhou-o (porque o tinha 

ajudado), acompanhou-o. Cantou com António Rosa, Avelino de Sousa, Brazileiro da 

Bica, etc. Trabalhou como carpinteiro nos Caminhos de Ferro mas depois foi gerir o 

antigo Cabaret de Algés, durante 6 anos, não se dedicando ao fado nesse período. 

Regressa a meio da década de 20 para se dedicar ao fado. Viveu em Algés, e depois 

mudou-se para o Areeiro. OF 03.01.26, 3.ª, 22/3, 1-2. 

Armando Barata: Cantador, nasceu a 21 de janeiro de 1910 no Bairro da Bica. Foi 

funcionário da Companhia do Gaz. Em criança ouviu Rosa Sapateiro, Fernando Teles, 

João Black, Calcinhas. Casado com Capitolina Barata da Silva, que depois de uma doença 

de cinco anos, faleceu no hospital de Santa Marta no dia 24 de junho de 1929. A 22 de 

janeiro de 1939 casa-se com Ermelinda Luzia. GP 10.06.29, 173/7, 3. GP 25.02.39, 

359/17, 8. CS 01.09.41, 281/19, 6. CS 16.10.45, 362/23, 9. 18. 
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Armando Bonjour Fernandes: Poeta. Escreve na Canção do Sul, tendo começado a ser 

publicada a sua produção poética no número 188, tinha então 16 anos. CS 22.11.37, 

191/15, 7. 

Armando Cartó: Poeta popular. É industrial gráfico sendo sócio-gerente da Tipografia 

«Elite». GP 18.07.31, 231/10, 5. GP 25.12.30, 216/9, 7. 

Armando Coutinho Dias (Arcoudi): Poeta popular. Deu entrada no Sanatório Marítimo 

da Gelfa em novembro de 1940. CS 16.11.40, 262/18, 7. 

Armando Freire (Armandinho): Guitarrista muito prestigiado. Armando Freire nasceu 

em Alfama, o seu pai era um bandolinista sem muito aprumo. Aos oito anos tocava 

bandolim, mas a guitarra encantava-o. Decidiu trocar o bandolim pela guitarra, tocando-

a, deste modo, desde os 10 anos de idade. Começou a tocar o fado com 12 anos.  Aos 14 

toca pela primeira vez em público, no Teatro do Trinas, entretanto fechado. Viveu na 

Travessa das Flores. Em 1942 tinha um contrato e tocava no Cabaret Galgo. Foi um dos 

intérpretes selecionados pela casa Irmãos Cardoso, representante da marca Odeon, no 

início de 1930. Inaugurou e geriu, com Georgino de Sousa e João Fernandes, o Salão 

Artístico de Fados. Em 1922 já tinha vários fados compostos: o fado Armandinho 

(composto por volta de 1910), o Fado Cívico, o Fado Fontalva, oferecido ao conde com 

o mesmo nome, e o famoso fado Bacalhau. Compôs, de facto, muitos fados, boa parte 

para teatro, sendo o Fado do Cívico o primeiro, cantado por Estevão Amarante, e ainda 

tangos também cantados em teatro, como o tango da Amargura ou o tango da morte. 

Tocou em muitas casas particulares, casas fidalgas, principalmente. Foi a Madrid gravar 

discos fonográficos, tocou na C. T. 1 A. A. e na Emissora Nacional.  A primeira tournée 

que realizou foi com o Grupo Artístico de Fados, que integrava juntamente com Ercília 

Costa, Martinho d’Assunção e João da Mata; com eles foi às ilhas dos Açores. A segunda 

digressão foi a África, juntamente com Berta Cardoso, Madalena de Melo, Martinho da 

Assunção e João da Mata. Diz que «os componentes do grupo, porém, é que não ligavam 

muito bem, o que deu lugar a alguns incidentes e dissabores.» A terceira tournée foi ao 

Brasil, Argentina e Uruguai, realizada pela «Embaixada do Fado», constituída por Maria 

do Carmo, Maria do Carmo Torres, Filipe Pinto, Joaquim Pimentel e Alberto Reis. 

Armandinho afirma: «Ora, se na “tournée” de Africa houve muita sorte e má 

camaradagem, na da América do Sul houve muita camaradagem e pouca sorte. [...] Pouca 

sorte na América do Sul porque não contamos com a psicologia do publico na organização 

do repertório: fomos dar injecções de Fado, que se tornavam monótonos, a assistências 

que esperavam de nós coisas bem diferentes. Quebrava a monotonia dos espectaculos o 

trabalho coreográfico de Eugenio Salvador e Lina Duval. [...] quando fomos à Argentina 

e ao Uruguai emendamos a mão, variámos os programas, movimentamos as cenas, e o 

publico gostou». GP 28.03.30, 193/8, 2. GP 14.02.30, 190/8, 2. TP 07.06.33, 2/1, 1-2. AZ 

15.02.36, 2/1, [s. p.]. CS 01.10.42, 307/20, 4. GP 01.10.45, 8/24 – 2.ª, 8. 

Armando Lourenço: Fadista da velha guarda, nasceu a 20 de outubro de 1894. 

Colaborador da Canção do Sul. É funcionário da CP. A sua filha Ester Lourenço morreu 

nova. CS 16.03.37, 174/14, 7. CS 16.11.36, 166/14, 4. 

Armando Machado: Violista. É o acompanhador de João Fernandes. Foi um dos 

intérpretes selecionados pela casa Irmãos Cardoso, representante da marca Odeon, no 

início de 1930. Foi primeiramente casado com a cantadeira Albina Pereira. Participou 

como violista na Exposição Internacional de Paris. É ainda compositor de Fados, entre os 

quais o fado Hermínio, o fado Mortalhas, Serenata Fadista, o fado Lucília, o fado Eliza, 



Anexo I – Dicionários 

16 

 

o fado Albina, o fado Silva e o fado Súplica. Nos anos 40 era proprietário da Adega 

Machado (Barrete Verde) juntamente com sua esposa, a cantadeira Maria de Lourdes. GP 

14.02.30, 190/8, 2. GP 31.01.37, 326-327/15, 10. GP 30.06.37, 331-332/15, 2. GP 

20.12.38, 354-355/17, 24. GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 4. 

Armando Neves: Poeta e jornalista. Nasceu a 12 de março de 1899. Ganhou 

variadíssimos prémios, como o do «Concurso da Canção do Soldado Português» e o 

«Concurso de Peças para o Teatro do Povo», do secretariado da Propaganda Nacional, 

com a sua peça de costumes regionais «Emigrantes» totalmente em verso. Recebeu 

também um prémio do Secretariado da Propaganda Nacional, ao trabalho «Terra 

Sagrada» na categoria Poesia. Teve uma importante colaboração no Rádio Luso, fazendo 

com que fossem radiodifundidos fadistas pela organização de programas de rádio naquela 

Emissora. Sofreu um acidente de viação em 1938. A contenda com o jornal Guitarra de 

Portugal que nessa ocasião o aproximaram da Canção do Sul não evitou que em 1941 a 

Canção do Sul o criticasse severamente. Autor de «A cruz de guerra» de Berta Cardoso 

e «A freira» dos repertórios de Joaquim Pimentel e Joaquim Campos. Residia na Travessa 

das Águas Boas. Teve uma festa de homenagem organizada por admiradores seus em 

abril de 1933, no Salão Jansen. Foi-lhe feita outra grande homenagem em abril de 1936. 

Era casado com Ofélia Leite Neves. A sua filha Maria Helena Leite Neves morreu com 

11 anos de idade no dia 16 de março de 1939, de um colapso cardíaco que aconteceu na 

via pública. A menina tinha ganho o primeiro prémio da poesia de embalar nos jogos 

florais infantis da Emissora Nacional e a primeira menção honrosa da quadra infantil. O 

poeta faleceu em 1944 com uma doença que o abateu durante muito tempo. O seu 

«espólio» encontra-se no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. GP 13.02.33, 269/5, 6. 

CS 16.04.36, 152/14, 2. CS 01.06.36, 155/14, 3. CS 16.02.37, 172/14, 3. CS 01.06.37, 

179/15, 2. CS 16.08.38, 209/16, 6. CS 01.04.39, 223-224/16, 6. CS 16.09.41, 282/19, 1. 

3. CS 01.01.44, 333/22, 5. 

Armando Silva: Violista. Com Maria Albertina e o guitarrista Casimiro Ramos foi ao 

Brasil pela segunda vez. Contratados pelo empresário de teatro José Loureiro. Participa 

nas emissões de fado que a Rádio Hertz transmite. Viajou bastante, tendo acompanhado 

como tocador ao Brasil: Maria Alice e Casimiro Ramos (em 1932); Maria Albertina (em 

1934); Ercília Costa (em 1936) e Berta Cardoso (na Companhia Beatriz Costa na sua 

digressão ao Brasil, em 1939). Em 1937 acompanha Ercília Costa mas a Paris e em 1938 

toca com várias artistas a África. É irmão do violinista Marcolino Silva, que integra a 

orquestra dirigida pelo maestro Ivo Cruz, e que morre aos 28 anos no dia 12 de julho de 

1943. GP 31.05.34, 292/12, 1. GP 10.05.39, 363/17, 7. CS 01.12.40, 263/ 18, 4. CS 

16.08.43, 321/21, 7. 

Arminda Vidal: Fadista que veio do teatro. Arminda Vidal Almada Antunes é natural de 

Lisboa, do bairro da Mouraria, residindo na Rua Marquês Ponte de Lima, 34. Integrou a 

peça Miss Diabo no Teatro Apolo, e outras se seguiram. Ermelinda Vitória teve um papel 

importante na sua ida para o fado. Cantou pela primeira vez no Teatro Apolo. O seu cartão 

artístico foi obtido a 10 de julho de 1937. A 1 de setembro de 1937 conta com 19 anos. A 

2 de setembro de 1939 casa-se com Carlos Correia Antunes e o copo d’água foi no Retiro 

da Severa. CS 01.09.37, 185/15, 2. CS 16.10.39, 237/17, 2. 8. 

Armindo Amado: Porteiro do Solar da Alegria. GP 28.12.39, 368/18, 12. 

Arranjabonita: Ver Fernando José Esteves. 
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Artur Careca: Ver Artur de Azevedo. 

Artur da Costa (Venetas): Guitarrista. Encontra-se a braços com uma doença. CS 

01.08.31, 50/8, 3. 

Artur de Azevedo (Artur Careca): Guitarrista. Vitimado por uma doença mental, 

faleceu no Miguel Bombarda a 8 de fevereiro de 1936. GP 14.02.36, 311/14, 6. 

Artur do Intendente: Ver Artur Rodrigues. 

Artur Inês: Jornalista muito ligado ao meio fadista. Fez parte da redacção de O Estrondo. 

Diretor da revista O Az. Publicou o livro Torel – Norte 5853 em 1935. Tem como 

pseudónimo Luíz Vaz. Foi o autor do prefácio do livro Ídolos do Fado. GP 15.05.30, 

197/8,1. GP 28.03.35, 303/13, 2. 

Artur Leite: Poeta e redator da Canção do Sul. Nasceu a 14 de abril de 1891. É 

funcionário superior da Câmara Municipal de Lisboa. No outono de 1932 esteve doente 

e foi restabelecer-se para a Beira Baixa. É cunhado de Celeste Inácio e a sua esposa 

chama-se Isabel Inácio. Foi um poeta que se preocupou em ensinar a sua arte. Falece a 

15 de junho de 1942 na sequência de uma doença no fígado. CS 01.10.32, 78/10, 4. CS 

01.04.39, 223-224/16, 12. CS 01.07.42, 301/20, 7.  

Artur Pereira (Fininho): Cantador antigo de Campo de Ourique. A sua época áurea foi 

pelo início do século XX. Dedicava-se às cégadas também, muito em voga nessa altura. 

O seu canto era «ao toureiro», «à mulher» e era muito solicitado no carnaval por escrever 

cégadas «à história». CS 03.05.27, 19/1, 1. GP 21.03.31, 223/9, 6. 

Artur Pereira Marta: Poeta e escritor teatral, começou a colaborar com a Guitarra de 

Portugal em setembro de 1945. Filho de António Pereira Marta, poeta como o pai, 

publicou o livro Cegueira. Escreveu a obra Historiando o Fado, que aquele jornal publica 

por partes em 1945. No outono desse ano passa a dirigir o Salão de Fados da Cervejaria 

Artística, a convite da empresa que o gere. Foi ainda o gerente artístico da Cervejaria 

Artística em Alcântara, de onde haveria de sair em 1945. CS 01.04.39, 223-224/16, 8. CS 

01.12.45, 364/23, 9. GP 01.09.45, 6/24 – 2.ª, 2. GP 15.10.45, 9/24 – 2.ª, 7. 

Artur Pinha: Fadista. Nunca optou pela profissionalização pela dedicação ao seu 

trabalho de chauffer (conduzindo um camião da Vacuum), função que não permite 

exercer outra, mas também recebeu dinheiro por vezes para cantar. Antes de ser chauffer 

trabalhou na Fábrica de Fiação e Tecelagem do Conde da Ponte, percorrendo a Rua da 

Junqueira. Começou a cantar com 14 anos, num «Benefício» no Largo da Boa-Hora na 

Ajuda, na qual tocavam os irmãos Pinoia, na guitarra e na viola, tendo sido elogiado pelas 

tecedeiras da fábrica «Conde da Ponte», onde trabalhou. Nessa festa e numa outra para a 

qual foi convidado devido ao sucesso obtido, cantou ao lado de Alfredo Correeiro, 

António Lado, João Black e Rosa Sapateiro. Interpretou muitas cégadas. GP 28.05.33, 

275/11, 1. 

Artur Rocha: Foi o co-proprietário e o vogal do jornal Trovas de Portugal. A sua esposa 

Judite Rocha e as suas filhas (uma delas a «Bonequinha do fado») compunham o quarteto 

Rocha, que se exibiu em diversas festas de fado. TP 10.07.33, 4/1, 3. 

Artur Rodrigues (Artur do Intendente): Grande cantador e poeta humorístico, com 

versos irónicos e também filosóficos, criticando os costumes e as injustiças sociais. 
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Conhecido por ser muito cómico. Artur Augusto do Intendente Rodrigues mora no Páteo 

do Carrasco, perto do Castelo. Por volta de 1926 e 1927 era o gerente da Cervejaria 

Boémia. Antes disso foi pintor; no n.º 140 do Guitarra de Portugal encontra-se o seguinte 

anúncio: «Encarrega-se de todos os trabalhos de pinturas de carruagens e construção civil. 

Páteo do Carrasco 9, 2.º D, Lisboa.» No final encontrava-se num veraneio forçado e, de 

certo modo, esquecido no meio fadista. Volta à metrópole em junho de 1935. GP 

30.04.28, 140/6, 3. GP 20.03.35, 303/13, 6. GP 10.02.26, 82/4, 1. GP 26.06.35, 305/13, 

8. 

Artur Santos: Colabora com o Canção do Sul sob o pseudónimo de «D. Chicote». A sua 

mãe Maria Francisca Cruz Nunes faleceu no fim de novembro de 1930. CS 01.12.30, 

34/7, 2. 

Artur Tristão Alegre: Cantador da velha guarda. Artur Cândido Ferreira Tristão Alegre 

nasceu a 14 de outubro de 1891. CS 16.11.36, 166/14, 4. 

Augusto César de Sousa: Poeta popular e cantador antigo, nasceu a 20 de fevereiro de 

1881. CS 01.02.31, 38/8, 3. 

Augusto César dos Santos: Um dos primeiros elementos da «Troupe Gounot», 

conhecedor da história do fado, escreve crónicas no Canção do Sul. CS 16.07.31, 49/8, 4. 

Augusto de Sousa: Poeta popular, caracterizado como «idealista». Nasceu a 9 de março 

de 1882. Parece que pertencia à «classe fosforeira» e «manipuladores do tabaco», e que 

estaria ligado ao jornal Voz do Operário (pelos convidados da sua festa de homenagem). 

Teve um acidente de automóvel no início de 1937. GP 30.04.31, 226/9, 1-3. CS 16.02.36, 

148/713, 2. CS 16.03.37, 174/14, 7. 

Augusto Dias da Silva: Político e também fadista e guitarrista, nascido em 1887 e 

falecido em 1928. Desportista, guitarrista e industrial, o chamado camarada Augusto. 

Membro do partido Socialista desde 1905, é o financiador do jornal O Socialista, em 

1912-1913. Ministro do trabalho no governo de José Relvas, de 26 de Janeiro a 30 de 

Março de 1919. Ministro do trabalho do governo de Domingos Pereira, de 30 de Março 

a 30 de Junho de 1919. (site da politopédia). Nesse artigo fala-se da sua obra/visão 

política: «Os bairros sociais foram um sonho seu, em lindo sonho de largo alcance social 

que a perfídia dos homens e a mesquinhez dos inimigos políticos não deixou ir a bom 

termo. [...] Preocupava-o o bem estar do povo. A protecção à mulher e à criança nas 

indústrias, a pensão aos operários na velhice, a higiene nas oficinas foram três reformas 

que êle quís pôr em prática [...]». Como guitarrista e cantador «[...] escolhia sempre motes 

de pronunciado carácter social [...]». Morreu vivendo modestamente. GP 12.05.28, 141/6, 

3. 

Augusto Ferray: Fadista do Porto, cantou no Café Portugal e no Café Academia. GP 

20.09.36, 318/14, 4. CS 16.09.38, 211/38, 3. 

Augusto Ferreira d’Almeida: Cantador antigo. Canta o fado desde os quinze anos, 

aproximadamente, interpretando então umas cantigas de Avelino de Sousa. Frequentava 

nessa altura assiduamente os sítios de Belém, Ajuda e Algés e quis conhecer Armando 

Barata, o Penteadinho, Martinho d’Assunção, Paulo Reinadio, etc. Também cantava 

poemas de Linhares Barbosa, então muito novo. Começou a cantar de improviso no 

primeiro aniversário da República. Encontrou-se pela primeira vez com Manuel Maria e 
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depois deste, canta na casa «Estrela», perto do Matadouro, onde improvisou e foi muito 

aplaudido. Fora dos meios do fado, canta com frequência em casa do Dr. Ricardo Borges 

de Sousa, que o acompanha à guitarra, e na casa do industrial Paulino Ferreira. GP 

24.06.27, 117/5, 1. 

Augusto Gil: Poeta considerado o «mestre da quadra em Portugal» o que demonstra o 

quão é considerado no meio fadista, é uma quadra sua que está no cabeçalho do jornal 

Guitarra de Portugal; é o autor da Canção das Perdidas, por demais glosada. Por ocasião 

da sua morte, a Guitarra de Portugal dedica-lhe um longo e emocionado artigo de 

homenagem. GP 10.03.29, 165/7, 1-2. GP 28.02.29, 164/7,6. 

Augusto Oliveira: Poeta, escreveu os seus primeiros versos em dezembro de 1936, para 

a cantadeira Luísa Gomes, que só canta poemas seus. Em janeiro de 1938 publica pela 

primeira vez no Canção do Sul. CS 01.04.39, 223-224/16, 5. 

Augusto Pereira: Cantador. Nasceu em Lisboa a 26 de Agosto de 1915. Estreou-se no 

Café Mondego e adquiriu o cartão de profissional a 20 de junho de 1936. Casou no verão 

de 1936 com Olívia Gomes da Silva, sendo a fadista Maria do Carmo a madrinha. Gravou 

discos no Rádio Club Português. Grande parte do seu repertório são letras de Raul 

d’Oliveira. É impressor tipográfico. Vive na Rua Vale de Santo António 55, rés do chão. 

GP 15.08.36, 317/14, 8. CS 16.01.39, 218-219/16, 12. 

Aureliano Lima da Silva: Poeta popular, é operário. Nasce a 12 de agosto de 1906. A 

16 de maio de 1939 tinha três filhos. Natural de Lisboa. Os seus poemas são publicados 

na Canção do Sul e muitos fadistas os cantam. Grande produtor de cantigas humorísticas 

que motivaram a popularidade de Inácio da Conceição e Rogério Fernandes. Um dos seus 

filhos, com apenas sete meses, morre no hospital do Rego, depois de uma longa agonia, 

a 12 de agosto de 1939. CS 16.05.39, 227/17, 3. CS 16.08.39, 233/17, 5. 

Aurélio do Nascimento: Fadista. Nasceu em 1913. Começou a cantar por volta dos 12 

anos com os amigos do seu bairro, Alfama, onde todas as crianças cantarolavam o fado. 

José dos Santos (José da Amélia) distribuía os seus versos, e existiam certames nas 

coletividades. Por volta de 1927, com cerca de 14 anos, foi à Cervejaria Boémia, então 

gerida por Artur do Intendente, que o convidou para cantar, e a sua exibição no tablado 

surpreendeu. De seguida foi ao Club Olimpia; o Artur do Intendente foi ainda com ele 

para o Ferro de Engomar. Aurélio ficou contratado (numa fase em que a 

profissionalização estava eminente mas ainda não cumprida) recebendo dinheiro 

informalmente. Contudo, por ser menor, teve de deixar de cantar. Quando fez a idade 

devida obteve o cartão profissional. Cantou em terras de província, sobretudo no Ribatejo. 

Ganhou o segundo lugar num concurso de fado numa verbena em São Pedro de Alcântara 

pelos combatentes da Grande Guerra. Aurélio do Nascimento foi ao Brasil no fim de 

1935. Lá trabalhou na casa de máquinas de escrever «National», no Rio de Janeiro, cidade 

para onde foi trabalhar como enfermeiro. GP 20.03.35, 303/13, 1. 6. GP 30.12.35, 310/14, 

10CS 16.03.43, 316/20, 5. 

Aurora Cunha: Cantadeira. O acontecimento inaugural da sua carreira foi numa festa de 

fado em Frielas. CS 16.10.39, 237/17, 5. 

Aurora das Neves: Fadista, gravou pela casa Odeon (1929/1930), é acompanhada à 

guitarra pelo seu marido Mário Lourenço. GP 10.01.30, 188/8, 1-2. 
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Aurora Pimentel: Atriz que deixa o teatro para se dedicar ao fado. CS 16.12.34, 128/12, 

6. 

Aurora Silva: Fadista e artista de variedades. Nasceu em 1905 ou 1906. Começou a sua 

carreira de cantatriz em 1928. Participou em peças de teatro, numa companhia do Porto. 

Cantou, por exemplo, no Solar da Alegria, em 1932. Fez uma tournée por todo o país com 

o seu esposo Mário José, um corredor de prestígio, e fixou residência em Lisboa. Nessas 

tournées Aurora também faz teatros. Foi viver com o marido para o Porto em 1937 com 

o objetivo de constituírem a sua vida nessa cidade. Contudo, ainda nesse ano abrem um 

Café de Fados em Campolide, na Travessa do Marujo, Aurora Silva fica a ser a sua 

proprietária gerente. Há a indicação de que é «antiga cantadeira». Abriu também um 

restaurante em Colares que proporciona duas vezes por semana ginástica infantil às 

crianças em idade escolar, chamado «Ginásio Silva». CS 16.01.32, 61/9, 4. CS 01.03.37, 

173/14, 3. CS 16.07.37, 182/15, 3. GP 27.08.37, 333/16, 6. CS 16.10.38, 213/16, 14. CS 

01.08.42, 303/20, 3. CS, 01.02.44, 327/21, 7. 

Aurora Sobral: Cantadeira. Estreou-se no Latino em 1940, com 17 anos. Natural do 

Barreiro. Obteve a carteira profissional e estreia-se (profissionalmente) no Luso em 1943. 

Transitou depois para o Retiro dos Marialvas. Integrou durante bastante tempo o grupo 

de fadistas do Café Latino. CS 01.12.44, 343/22, 3. GP 01.10.45, 8/24 – 2.ª, 8.  

Avelino de Sousa: Nasceu a 7 de abril de 1880 no Bairro Alto e aí começou a cantar o 

fado, numa cégada burlesca escrita por José Corado, ao desempenhar o papel de galego. 

Ao fazer um improviso sobre essa cégada, começou a escrever cantigas, abordando por 

vezes a questão social, temática que desde cedo o interessou. Começou a cantar fado dos 

16 para os 17 anos, participando sempre em cégadas, e nessa altura escrevia também 

versos ainda sem muita técnica e cuidados de metrificação. Adquiriu particular 

notoriedade com a publicação de O Fado e os Seus Censores, em 1912, contra os o 

médico Samuel Maia e o escritor Albino Forjaz de Sampaio. Escreveu muitas cégadas, 

danças e paródias carnavalescas. Fadista, poeta, escritor teatral, escreveu obras como 

Canções ao Fado, Lira de Prata, Canção Nacional (com prefácio de Angelina Vidal), o 

Fado das Mulheres, A minha guitarra, o Fado e os seus Censores (com prefácio de Júlio 

Dantas). Pertenceu à Sociedade de Autores e Compositores Teatrais. Em 1932 já tinha 35 

peças representadas. Foi promovido ao lugar de Primeiro Conservador do Arquivo da 

Torre do Tombo no início de 1933. Foram representadas 44 peças suas, entre elas as 

revistas ou operetas seguintes: Perdeu a Fala, Guerra aos Homens, Bairro Alto, Gomes 

Freire-Avenida, História do Fado (com Álvaro Santos), etc. Colaborou ainda que 

pontualmente com muitos jornais ligados ao teatro e, especialmente, ao fado. Avelino de 

Sousa é casado com Lucinda de Sousa, que sofreu um desastre em 1928 e ficou doente. 

GP 17.04.26, 86/4, 3. CS 16.03.32, 65/9, 1. GP 13.02.33, 4. GP 01.11.45, 10/24 – 2.ª, 7. 

Bacalhau: Ver João de Sousa. 

Bacalhau: Ver José António da Silva. 

Badia: Ver Valeriano Domingos. 

Barão Varela: Poeta natural do Algarve. Começou a ouvir fado em novo, levado por seu 

pai a festas de beneficência. Publicou alguns livros em colaboração com José Alves. 

Escreveu muitas letras para fados de Luís Vitória. O seu assunto preferido é o amor de 

mãe e, no que respeita ao aspeto formal, privilegia os decassílabos. Dedica-se à vida 
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comercial no bairro da Graça. Em 1941 toma, em sociedade com Hugo Soares Bandeira, 

de trespasse a antiga Casa Marilita, na rua da Graça, onde era empregado-gerente, e que 

era também uma sucursal da Canção do Sul. Casado com Maria Clara Almeida Varela, 

têm uma filha chamada Maria Manuela d’Almeida Varela nascida a 25 de maio de 1938. 

CS 01.02.40, 244/17, 6. CS 16.05.41, 274/19, 7. 

Barata de Algés: Ver Armando Barata. 

Barata do Areeiro: Ver Armando Barata. 

Barradas: Ver António Gonçalves. 

Basilissa dos Santos: Fadista. Participou no Concurso da Primavera, em 1938, pelo 

Bairro de Alfama. CS 16.04.38, 201/16, 1. 

Batata: Ver Eduardo de Aguiar (Batata). 

Batata: Ver José Alves (Batata). 

Benvinda da Conceição: Cantadeira, tirou o cartão profissional em 1940, mas apenas se 

estreou em 1942. CS 16.09.42, 306/20, 4. 

Bernardino Duarte: Cantador muito novo, terá nascido em 1923, sendo entrevistado 

pela Guitarra de Portugal no início de 1937. Com 13 anos já cantava e aprendia com o 

pai o seu ofício de cortador; o pai também cantava de forma amadora e fazia versos. É 

estudante na Escola Industrial Marquês de Pombal, tendo uma bolsa da «Voz do 

Operário» por ter sido o aluno mais distinto da sua fase escolar. GP 31. 01.37, 326-

327/15, 1. 

Bernardino H. de Sousa: Poeta. Além de escrever poemas para a imprensa fadista, é 

autor de opúsculos com versos, como o livro de cantigas para o Fado Guitarra de Cristal 

publicado em 1930. GP 19.04.30, 195/8, 4. 

Berta Cardoso: Cantadeira. Participou em muitas revistas: Nossa Terra, no Coliseu dos 

Recreios, Viva o Jazz onde canta fados, Cartaz de Lisboa, no teatro Maria Vitória. 

Regressa aos tablados na Cervejaria Jansen em abril de 1932, após uma interrupção que 

terá sido motivada por ter sido mãe de um menino. Cantou no Salão Artístico de Fados, 

Club Olimpia. Foi em 1932 contratada pela Companhia Maria das Neves e seguiu para o 

Brasil. Muitos jornais brasileiros elogiam a fadista. Veio antes do contrato acabar por ter 

estalado a Revolta Brasileira. Depois fez uma tournée pela África com o Grupo Artístico 

de Fados. Contratada pelo Café Luso (sensivelmente em 1936). O seu irmão Carlos 

Cardoso morre a 21 de setembro de 1936. Viajou para o Brasil novamente, com a 

Companhia Beatriz Costa, uma tournée que mais uma vez interrompeu porque a guerra 

rebentou e receou pelos seus filhos. Recebeu propostas para ir à América do Norte exibir 

os seus fados, mas recusou porque «Enquanto o mundo viver as presentes horas amargas, 

não abandonarei, por preço algum, a dôce paz do meu lar». A sua irmã Carmen Cardoso 

faleceu no dia 27 de setembro de 1940, com 34 anos de idade. GP 31.10.30, 211/9, 1. GP 

12.03.32, 250/10, 6. GP 24.06.33, 276/12, 1. CS 16.01.36, 146/13, 1. GP 08.10.36, 

319/14, 6. GP 20.12.36, 324-325/15, 19. GP 25.10.37, 334/16, 2. CS 01.12.39, 240/17, 

5. CS 01.11.40, 261/18, 1. 3. CS 01.11.44, 341/22, 3. 

Bife da Mouraria: Ver Carlos Augusto Proença. 
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Bombita: Ver Francisco Pereira da Silva. 

Brígida Silva: Cantadeira natural do Barreiro. Um dia trouxeram-na a Lisboa e ela gostou 

do Fado. A partir de 1937 o seu percurso como fadista foi-se construindo. CS 01.01.41, 

265/18, 1. 3. GP 01.09.45, 6/24 – 2.ª, 8. 

Camilo Bento: Fadista e poeta. Teve um acidente de automóvel no dia 15 de agosto de 

1937. GP 27.08.37, 333/16, 9. 

Cândido Torresão: Jornalista e humorista, tendo estado na direção do jornal Os 

Ridículos, no início da segunda década do século XX. Assumiu a direção do Canção do 

Sul em fevereiro de 1931. Publicou no fim de 1938 o livro de versos O Canto do Cisne. 

CS 01.03.31, 40/8, 3. CS 01.12.38, 216/16, 3. 

Caranguejo: Ver José Pereira (Caranguejo). 

Carlos Abrantes: Colaborador poético musical do Guitarra de Portugal. Por doenças 

«físicas e morais» morre em abril de 1932. GP 15.04.32.32, 251/10, 7. 

Carlos Alberto de Figueiredo: Poeta. Joaquim Pimentel e Alberto Costa cantaram os 

seus versos. Secretário da redação da Guitarra de Portugal. Além do fado, tinha como 

paixão o clube de futebol Belenenses. Desde cerca de 1930 que sofria de uma doença, 

que o levou a administrar-se um tratamento com um remédio cuja base era o iodo. Isto 

fez com que morresse a 2 de outubro de 1936, de intoxicação por iodo. GP 08.10.36, 

319/14, 3. 

Carlos Augusto Proença (Bife): Velho cantador. Tio de Júlio Proença. Sofreu de uma 

paralisia parcial que lhe imobilizou o lado esquerdo do corpo. Nasceu na Mouraria e lá 

viveu até que a doença o obrigou a mudar-se para um quarto modesto na Rua da Trombeta 

no Bairro Alto. A sua mulher chamava-se Margarida, e tinha como alcunha «Zuca». 

Chamavam-no «Bife» porque a mãe mandava-o muitas vezes ao talho comprar um bife 

para o pai; ficou a ser o «Bife da Mouraria». Participava muito nas esperas de touros na 

calçada de Carriche. Ia morrendo numa delas, mas conseguiu salvar-se assim como à sua 

guitarra, que depois foi penhorada. Faleceu a fevereiro de 1930. GP 15.03.30, 192/8, 1-

2. 

Carlos Benoit: Poeta, publicou alguns trabalhos na Canção do Sul; durante o período 

que antecedeu a sua morte escrevia letras de fado. Faleceu no inicio de 1945, vitimado 

por uma broncopneumonia. Tinha 35 anos e quatro filhos. CS 16.02.45, 348/22, 7. 

Carlos Conde: Poeta, logo nas suas primeiras produções, em 1926, é realçada a forte 

adesão do povo à sua poesia. O primeiro fado que escreveu foi por causa de um ceguinho 

que tinha falecido na sua rua, e por quem tinha um grande respeito e ternura. A sua morte 

e o seu enterro impactaram-nos e sob esse estado de alma compôs os versos de um fado 

a que pôs o título «Lá vai o enterro dêle», que mais tarde João Maria dos Anjos gravaria 

em disco. No dia 18 de outubro de 1936 casou com Laura, que era sua companheira desde 

há muitos anos. Os padrinhos foram o poeta Henrique Silva e sua esposa, e Horácio 

Gameiro e a sua companheira, a fadista Alcídia Rodrigues. Laura dos Santos Conde teve 

um parto complicado em maio de 1929, e ficou bastante doente. A sua filha chamada 

Flora Conde nasceu a 22 de julho de 1927. A sua filha Noémia Conde, nascida a 22 de 

Dezembro de 1923, sofreu um acidente no dia 27 de dezembro de 1925, que fez com que 
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fosse operada a um dos olhos. Noémia viria a morrer em 1930; outra sua filha, Maria de 

Lourdes, também faleceu. A sua filha Flora Conde esteve internada no Instituto Câmara 

Pestana em 1930. Por tudo isto, uma numerosa comissão de amigos organizou uma festa 

de homenagem, um gesto que pretendia consolar o poeta. Ele foi um colaborador muito 

assíduo da Guitarra de Portugal. Esteve em missão jornalística em Madrid em março de 

1928. Pertenceu à direção do jornal Canção Nacional como secretário. GP 09.01.26, 79/4, 

6. GP 17.04.26, 86/4, 1. CP 26.09.26, 1/1, 1. GP 01.08.27, 120/6, 4. CN 15.01.28, 2/1, 6. 

GP 29.03.28, 137/6, 8. GP 14.05.1929, 171/7, 4. GP 27.07.29, 176/7, 6. GP 12.04.30, 

194/8, 7. CS 15.05.30, 21/7, 3. GP 30.06.30, 201/8, 2. CS 01.05.31, 44/8, 4. GP 20.10.36, 

320/15, 3. CS 16.11.45, 363/23, 2. 14. 

Carlos Cordeiro: Poeta. Dá-se a entender que é sapateiro. Ficou doente e em virtude 

disso afastou-se do fado. GP 04.11.27, 127/6, 6. GP 18.02.28, 134/6, 6. GP 01.09.45, 

6/24 – 2.ª, 3. 

Carlos da Maia: Guitarrista, diretor artístico do Ferro de Engomar e autor das melodias 

de alguns fados. CS 31.05.30, 22/7, 2. 

Carlos Damil: Colaborador da Canção do Sul. Nasceu a 11 de janeiro de 1901. Casou a 

5 de setembro de 1940 com Glória dos Anjos Alves Martins. Têm uma filha chamada 

Florbela Martins Damil. CS 16.09.40, 258/18, 6. CS 01.02.41, 267/18, 7. GP 01.11.45, 

10/24 – 2.ª, 7. 

Carlos de Oliveira: Cantador. O irmão de Carlos era proprietário de uma adega em 

Entrecampos; com 13 anos cantava já com Júlio Janota, que nesse tempo fazia paragem 

por lá. Também Reinaldo Varela por lá aparecia, muitos violistas, e em grande parte das 

noites, instigado pelo irmão, cantava. Mais tarde fez-se o companheiro predileto de 

tocadores como Carlos Pereira de Melo e Carlos Entalhador, num grupo que passou a ser 

chamado de «Grupo dos três Carlos», e com eles cantou em vários sítios. Quando o 

Parque Mayer foi inaugurado, Carlos de Oliveira foi convidado para fazer parte do elenco 

de variedades que atuava numa modesta barraca cujo empresário era o artista brasileiro 

Jardel: o antigo Júlio das Farturas, onde esteve 18 meses seguidos. Acompanhou vários 

grupos de artistas pela província, com fados e canções, acompanhado à guitarra ou ao 

piano. Com a profissionalização, fez-se cantador. Atuou por todo o país, por variados 

espaços em Lisboa. Cantou também tangos. Além de fazer do fado a sua profissão, tem 

os seus próprios negócios. Fez tournées, cantou em cafés, esplanadas e gravou discos. 

Trabalhou no Retiro do Hilário, em Coimbra, depois cantou no Porto no Café Academia 

durante 16 noites, e no regresso a Lisboa voltou a cantar no Retiro do Hilário. Organizou 

no verão de 1939 os programas de fado e variedades no Cine Oriente, do Belém Jardim e 

da Esplanada da Costa da Caparica. GP 27.10.35, 308/14, 1. 3. CS 01.05.39, 226/17, 2. 

CS 16.08.39, 233/17, 3. 

Carlos Diniz: Cantador considerado um «veterano do fado». Começou a cantar muito 

novo, mas distinguiu-se sobretudo como organizador dos eventos do fado. É funcionário 

da C.P. CS 01.10.32, 78/ 10, 1. CS 22.11.37, 191/15, 8. 

Carlos Dubini: Colaborador do Guitarra de Portugal, sendo o autor de alguns versos 

publicados neste jornal. É o agente de companhias de teatro estrangeiras e mostra-lhes o 

fado. Escreveu várias peças de teatro e outros livros. Nasceu a 28 de julho de 1892, na 

cidade de Coimbra e descende de uma família de artistas: o seu pai era actor e cantor 

italiano, Sebastião Dubini, e a sua mãe Margarida Dubini era também actriz, o seu avô 
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foi o maestro Carlos Dubini. Foi nessa cidade que começou a cantar o fado. Cantou em 

jovem com Reinaldo Varela, o Lemos, o Catão, do Porto, e com o Ximenes, o Cavalheiro 

e o Amorim. Com o seu amigo Virgílio Horácio da Cunha (que viria a ser administrador 

de O Diabo) cantavam na janela de um quarto que habitava na Pensão Vinhais na Calçada 

do Garcia. GP 30.08.30, 206/9, 1. GP 08.12.35, 309/14, 5. 

Carlos Fernandes: Poeta nascido a 2 de fevereiro de 1909. Foi colaborador da Canção 

do Sul, publicou pelo menos vários livros de versos: Cantares e toadas, em 1939, Vá de 

roda com cantigas no início de 1945, entre outros. Na década de 20 esteve à frente do 

jornal O espectador: Quinzenário Teatral. CS 16.04.39, 225/17, 5. CS 16.02.1940, 

245/17, 5. CS 16.01.45, 346/22, 5. 

Carlos Fontes Pereira de Melo: Fadista de Torres Vedras. Com a polémica em torno de 

um artigo fadistófobo de um dos jornais da cidade, na qual defendeu acerrimamente o 

fado, estreitou amizade com João da Mata e tornou-se um agente da Guitarra de Portugal. 

GP 12.09.31, 236/10, 6. 

Carlos Freire: Cantador, participou como cantor na grande festa do fado, na 

apresentação da opereta Mouraria em homenagem à Guitarra de Portugal. Fica bastante 

doente e acaba por falecer a 30 de janeiro de 1933. GP 08.10.27, 125/6, 1. GP 20.01.33, 

268/12. GP 13.02.33, 269/5. 

Carlos H. d’Oliveira: Poeta que «tôda a sua vida lutou pela causa dos humildes». Esteve 

bastante doente em maio de 1940. É operário. CS 16.05.40, 251/ 18, 6. 

Carlos Laborde: Cantador. Desde os 15 anos que canta fado. A 1 de setembro de 1938 

tem 13 anos e já é profissional. Cantou em alguns cafés de fado, interpretando letras de 

Augusto d’Oliveira e Raul d’Oliveira. CS 01.09.38, 210/16, 3. 

Carlos Lourenço: Cantador de fados e de tangos. Nasceu a 27 de junho de 1910. Iniciou-

se ainda muito novo em vários teatros de Lisboa, fazendo parte dos coros em operetas e 

óperas. Depois, cantou fado em vários cafés em Lisboa e no Porto. Numa viagem e 

atuação em Vigo, integrando um agrupamento artístico portuense, durante os ensaios do 

teatro, começou a cantar alguns tangos, e os seus colegas aconselharam-no a cantar tangos 

no espetáculo desse dia, tendo sido, de facto, um sucesso. A imprensa elogiou-o muito e 

assim o seu agrupamento percorreu toda a Galiza e foi até Madrid. Chamam-no o Carlos 

Gardel Português. Iniciou a sua carreira artística em 1929. Em Portugal, a sua estreia 

como cantador de tangos deu-se no Café Monumental, no Porto. Firma contratos, 

nomeadamente com companhias de ópera. Esteve contratado no Café Luso quatro anos 

seguidos. Percorreu toda a Espanha, especialmente a Galiza, a cantar Tangos. CS 

16.03.40, 247/17, 1. 3. GP 20.10.36, 320/15, 1-2. CS 01.07.39, 230/17, 3. 

Carlos Mendes: Fadista. Canta bastante no género sentimental. CS 01.08.32, 74/10, 4.  

Carlos Neves Lourenço: Violista e compositor da Guitarra de Portugal em 1945. O seu 

pai, Mário Lourenço, tinha sido guitarrista. GP 15.11.45, 11/24 – 2.ª, 2. 

Carlos Neves: Poeta, considerado um dos novos poetas em 1945. É ainda guitarrista e 

também músico, sendo o autor do Fado das Tamanquinhas. GP 15.11.45, 11/24 – 2.ª. 

Carlos Pitocero: Antigo Fadista, famosos pelos seus improvisos poéticos no bairro de 

Benfica, falecido a 21 de março de 1935. GP 28.03.35, 303/13, 8. 
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Carlos Ramos: Cantador e guitarrista nascido em Alcântara. Começou como guitarrista 

por volta de 1924. Começou a cantar o fado por volta de 1930, profissionalizou-se apenas 

em 1944, tornando-se cantador e deixando a guitarra, influenciado por empresários e 

colegas, de modo particular, Filipe Pinto, que se empenhou na obtenção do seu cartão de 

profissional. Mesmo já profissional, continuou a exercer a sua profissão de telegrafista na 

Marconi. Acompanhou Ercília Costa na viagem a Nova York, em 1939, uma viagem que 

muito o marcou. Foi como guitarrista, mas, a pedido de António Ferro, cantou. A sua 

esposa chama-se Libânia Ramos. No dia 12 de março de 1933 foi pai de um menino; a 

13 de outubro desse ano falece um dos seus filhos. No dia 27 de dezembro de 1934 foi 

pai de uma menina. A sua irmã Regina Ramos Fernandes faleceu no dia 12 de agosto de 

1937. GP 16.03.33, 271/12, 6. GP 11.11.33, 282/12, 6. GP 01.01.35, 300/13, 7. GP 

27.08.37, 333/16, 6. CS 16.09.44, 340/22, 3. GP 30.06.45, 2/24 – 2.ª, 1-2. GP 10.06.39, 

364/17, 2.  

Carlos Ribeiro: Cantador que foi considerado (no início de 1930) como o primeiro 

intérprete do Fado Alexandrino. Foi um dos intérpretes selecionados pela casa Irmãos 

Cardoso, representante da marca Odeon, no início de 1930. GP 14.02.30, 190/8, 2. 

Carlos Rodrigues: Cantador. Cantava produções de José Alves. Faleceu em fevereiro de 

1932 com um tumor no ouvido. Vivia na Rua do Vale de Santo António, número 138. CS 

16.01.32, 61/9, 3. 

Carlos Silva: Jornalista do fado, «homem pequenino e enérgico» publicou um livro de 

Memórias chamado O meu Drama. Alude ao facto de ter sido das relações de Henrique 

de Paiva Couceiro. CS 01.02.44, 327/21, 3. GP 15.10.45, 9/24 – 2.ª, 6. 

Carlos Xavier de Azevedo: Cantador. Pai do violista Artur de Azevedo. Falecido a 4 de 

novembro de 1927. CN 17.12.27, 1/1, 6. 

Carmen Santos: Cantadeira. Aos 12 anos, a Canção do Sul entrevista-a, nessa altura 

cantava já nos tablados. Estreou-se no Capitólio. Aos 18 anos integra o elenco do Retiro 

da Severa. Deu à luz uma menina no dia 6 de novembro de 1939, filha de Alberto 

Pacheco. CS 16.03.33, 89/10,1. CS 01.09.38, 210/16, 1-2. GP 28.12.39, 368/18, 13. 

Carmo Dias: Guitarrista, aluno de Petroline e seguidor de João Maria dos Anjos. 

Primeiro guitarrista a tocar no São Carlos. Tocou para D. Maria e D. Afonso. Conhecido 

como o «guitarrista das elites». Alfredo Keil distinguiu-o com a oferta de um fado. Ficou 

famoso numa polémica em 1933 em que combateu o uso de surdina na guitarra 

portuguesa por parte de alguns dos seus pares. Acompanhava-o o violista Rabel, mais 

tarde Abel Negrão e Miguel Ramos. Tocou para o ministro espanhol dos Negócios 

estrangeiros, numa festa que a Câmara Oficial de Comércio Espanhola ofereceu. 

Colabora com a Guitarra de Portugal escrevendo textos sobre a guitarra portuguesa de 

índole pedagógica, histórica e opinativa. GP 09.09.27, 123/6, 5. 

Carolina Redondo: Cantadeira nascida em Setúbal. Em criança começou a cantar nos 

coros das igrejas. Casou com Francisco António que era então artista de circo, e por isso 

saiu de Setúbal. O acontecimento inaugurador da sua carreira foi em Aljubarrota, quando 

Francisco António não pôde atuar por ter enrouquecido, e ela substitui-o para grande 

agrado do público. Em 1933, o sr. Dr. Migalha, secretário do sr. Governador civil de 

Setúbal e delegado da Inspeção Geral dos Espetáculos em Setúbal, deu-lhe o cartão de 

artista. Percorreu o país de norte a sul. Em Lisboa, Carolina estreou-se em 1935 no Café 
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Luso. Nesse ano, sensivelmente, esteve doente e a convalescer no hospital de São José. 

Cantava versos sobretudo de José Muleta e José Alves «Batata», também setubalenses. 

Tem com António Azevedo um filho nascido a 11 de setembro de 1930 chamado João 

Maria Redondo da Silva. CS 01.01.35, 143/13, 4. GP 08.12.35, 309/14, 2. CS 16.07.36, 

158/14, 1. CS 16.09.36, 162/14, 4. 

Casanova: Ver Fernando Cardoso. 

Casimiro Ramos: Guitarrista. Começou a gostar de tocar guitarra muito novo. O seu pai, 

Domingos Serpa e outros faziam parte da «Troupe Mayerber», e Casimiro Ramos ouvia-

os tocar longas horas à noite, ouvindo Diamantino Mourão, Agostinho, Júlio Sales e 

Carlos Cortados a tocar. Assim começou a aprender guitarra aos 14 anos. Esteve no Brasil 

pelo menos duas vezes. Da primeira vez acompanhou Maria Alice. Em abril de 1934 foi 

acompanhar Maria Albertina, ambos contratados por José Loureiro. É irmão de Miguel 

Ramos. Tocou no Café Luso. Compôs muitos fados: o «Fado Pinóia», o «Fado Amélia 

Martins», «Apolo», «Rainha Santa», «Terezinha», «Alice», o «Fado do Rio». Este foi 

composto no Brasil para uma rábula de Estevão Amarante. Compôs também tandos, entre 

eles «Não quero, não», e músicas de tipo regional. Gravou discos, cooperou no filme 

Canção de Lisboa. Em 1945 era músico privativo da Verbena do Atlético Club de 

Portugal, juntamente com Santos Moreira. GP 31.03.34, 289/12, 1-7. CS 05.04.34, 

114/12, 1. GP 01.08.38, 4/24 – 2.ª, 7. 

Cecília d’Almeida: Cantadeira nascida no Bairro Alto, tendo bastante orgulho bairrista 

na sua proveniência. Ouvia o fado à sua porta desde pequena, cantado pelos marinheiros 

e pelas prostitutas. Estreou-se como cantadeira em 1930 na abertura do «Salão Artístico 

de Fados». Gravou discos. Especializou-se no fado dos dois tons. Era conhecida como «a 

cotovia do Bairro Alto». A sua criação que alcançou particular sucesso foi o fado-marcha 

Mimi, uma música de João Fernandes com letra de Linhares Barbosa. Morre de doença a 

2 de fevereiro de 1932, com 20 anos, tendo sido enterrada no Cemitério do Alto de São 

João. João Linhares Barbosa discursa no seu enterro. Explicam que no momento da sua 

agonia tiraram de junto dela o seu companheiro o fadista Filipe Pinto, e que ela chamava 

por ele. Quando morreu estava contratada no Café Luso. A sua memória é muito 

recordada. No dia 24 de abril de 1944 na Cervejaria Luso, o retrato de Cecília de Almeida 

foi descerrado por seu filho Álvaro de Almeida Lemos. CS 15.05.30, 21/7, 4. GP 

05.02.32, 247/10, 1-3. CS 01.05.44, 333/22, 3. 

Celeste Fernandes: Cantadeira. Nasceu em Santo Amaro, em Lisboa, entre 1921 e 1922. 

Começou a cantar o fado pelas coletividades de recreio. A sua estreia foi na Rádio 

Condes, e a prmeira vez que atuou para o público foi numa festa no Pinhal Novo. Canta 

letras de José da Silva Nunes. Obtém o cartão profissional em junho de 1939. Conseguiu 

o cartão profissional com 17 anos, a 6 de junho de 1939. Em abril de 1940 retirou-se da 

atividade fadista. CS 16.09.38, 211/28, 2. CS 16.06.39, 229/17, 8. CS 16.09.39, 235/17, 

2. CS 16.04.40, 249/17, 7. 

Celeste Inácio: Proprietária e secretária de redação da Canção do Sul. Nasceu a 11 de 

março de 1899. Tem como pseudónimo «Judia». A sua irmã Rosa da Conceição Inácio 

faleceu no dia 23 de setembro de 1934, de doença. CS 01.03.32, 64/9, 3. CS 27.09.34, 

124/12, 3. 

Celeste Rodrigues: Cantadeira. A 19 de outubro de 1943 estreia-se no Casablanca; nessa 

noite teve uma muito boa prestação ao cantar o fado Pedro Rodrigues e sua irmã Amália 
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Rodrigues colocou-lhe o xaile sobre os ombros. Em 1945 foi ao Brasil juntamente com 

sua irmã Amália. GP 25.12.45, 13 e 14/24 – 2.ª, 17. 

Celeste Silva: Cantadeira. Gravou pela Colombia. GP 30.08.30, 206/9, 2. 

César Rodrigues Carrilho: Poeta popular. É um dos jovens poetas que a Canção do Sul 

assinala. Natural da Bica, e costuma escrever marchas. É empregado nos estúdios gráficos 

dos Bertrands. CS 16.02.38, 197/15, 6. 

Cezar Nunes de Castro: Fadista que começou a cantar por volta de 1915. Estreou-se 

cantando o Fado de dois tons no antigo Caliça com Raul d’Assunção Portas (Raul do 

Campo Grande). Cantou no Club Olimpia. CS 01.11.32, 80/10, 1. 

Cidalisa do Carmo: Cantadeira. Uma das «primaveras do Fado» que a Guitarra de 

Portugal publicita em 1945, quando tem 15 anos. GP 15.06.45, 1/24-2.ª, 3. 

Clara Guerra: Poeta popular que escreve na Canção do Sul. Casou-se a 17 de agosto de 

1935 com António Mendes de Freitas. No início de 1934 esteve hospitalizada no hospital 

de São José. CS 01.07.33, 96/11, 1. CS 16.02.34, 111/11, 2. CS 16.11.35, 142/13, 7. 

Clara Pinto (Tripeirinha): Cantadeira do norte. GP 25.10.38, 351/17, 5. 

Corrêa: Ver João Sabino 

Cortalenha: Ver Estevão José Machado. 

Costa Gomes: Fadista, teve um acidente de automóvel no inicio de 1937. É chefe do 

pessoal menor da Câmara Municipal de Lisboa. CS 16.03.37, 174/14, 7. 

Custódio Vicente d’Almeida: Cantador de Fado. Nasceu em Lisboa em 22 de janeiro de 

1853. É Engenheiro da Fábrica Vulcano e mimoso cantador de Fado. CS 25.01.31, 37/8, 

6. 

Cutileiro: Ver António Custódio Nunes. 

Daniel Amorim Viana: Cantador antigo. Vive no Beato. Dedicado à causa pedagógica, 

sendo educador na escola do Grupo «O Nacional». GP 30.05.26, 89/4, 1. 

Daniel Martins: Cantador, poeta, autor do fado «Café com Leite» da revista homónima 

que teve bastante sucesso, tendo sido interpretado por Mariamélia. CS 01.11.35, 141/13, 

5. 

Daniel Mendonça: Cantador. Forma um grupo com José Rosa (guitarrista) e Américo 

Capela (violista), ativo pelo menos em 1933 tendo feito uma digressão pelo Norte. CS 

16.10.33, 103/11, 1. 

Darlinda Marques: Cantatriz. Faleceu aos 16 anos de tuberculose. GP 10.08.28, 147/7, 

3. 

David André: Guitarrista, irmão de João David, falecido a 7 de julho de 1929. GP 

27.07.29, 176/7, 6. 
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David de Almeida Pinto: Poeta, nasceu em 1918. Tirou o curso nos Pupilos do Exército, 

é sargento-cadete e é engenheiro-auxiliar especializado em electrotecnia. Colabora com 

a Canção do Sul, com o República e com os Ridículos. Foi nomeado para o corpo de 

agentes técnicos de Engenheiros nas Casas de gáz e eletricidade, ficando em primeiro 

lugar na classificação geral no preenchimento das vagas para Agente de Engenharia 

(Engenheiro-auxiliar). CS 01.12.39, 240/17, 7. CS 16.06.41, 276/19, 8. 

Delfim Lisboa: Cantador que também canta tangos, filho de Dolita Lisboa. Toca guitarra. 

A 30 de agosto de 1942 casa em Peniche com a cantadeira Ivone da Fonseca. Sofre uma 

enfermidade que o retira dos palcos durante algum tempo, retomando a atividade artística 

no final de 1945. CS 16.01.37, 170/14, 3. CS 16.04.40, 249/17, 1. 3. CS 16.08.42, 304/20, 

5. GP 01.11.45, 10/24 – 2.ª, 6. 

Deocleciano Antunes: Poeta. Encontra-se em tratamento no hospital de Rilhafoles. 

Faleceu a 12 de setembro de 1930, no hospital do Rêgo. GP 12.05.28, 141/6, 8. GP 

27.09.30, 208/9, 16. 

Deolinda Branco: Cantadeira que ainda criança se estrou no Monumental, em 1945, 

tendo como madrinha Quinita Gomes. GP 01.10.45, 8/24 – 2.ª, 7. 

Deolinda de Sousa: Cantadeira. Estreou-se no dia 14 de fevereiro de 1939. Participou no 

Concurso da Primavera, em 1938, representando o Bairro Alto. Mais tarde foi contratada 

pela Cervejaria Luso. Faleceu aos 31 anos de doença, a 24 de agosto de 1945. Era solteira, 

os seus pais chamavam-se Maria do Rosário de Sousa e João de Sousa, falecido à data da 

sua morte. CS 16.02.39, 221/16, 3. CS 16.01.40, 243/17, 3. 8. GP 01.09.45, 6/24 – 2.ª, 7. 

CS 01.09.45, 360/23, 5. 

Deolinda Rodrigues: Cantadeira. Estreou-se como profissional no Retiro dos Marialvas, 

dia 6 de outubro de 1944. CS 01.11.44, 341/22, 3. 

Deonilde Gouveia: Fadista. A sua estreia como cantadeira foi no Brasil, no Rio de 

Janeiro, onde esteve na companhia de Armando Vasconcelos. Esteve a cantar no Brasil 

com contrato, voltou por causa de sua filha que se chamava Lídia Gouveia de Almeida. 

Cantou de norte a sul do país, com vários contratos individuais mas também com Joaquim 

Campos e Júlio Proença. Participou na opereta Bairro Alto. Mora na Rua do Desterro, 13, 

3.º Dt. GP 10.08.30, 204/9, 1-2. GP 25.08.33, 279/12, 11. CS 01.09.36, 161/14, 1. 

Diamantino Pereira: Cantador. Diamantino Severino Pereira nasceu a 26 de dezembro 

de 1902 em Lisboa, residindo na Rua Capitão Viriato Correia Serra, 18, 2.º esquerdo. O 

seu cartão profissional data de 1 de novembro de 1937. Cantou pela primeira vez no Solar 

da Alegria. É casado com Eugénia Pereira. Depois de cantar em rádios e palcos 

particulares, estreou-se nos cafés de Lisboa. CS 01.08.39, 232/17, 8. CS 16.12.39, 241/17, 

6. CS 16.02.1940, 245/17, 6. 

Diamantino Ribeiro: Cantador setubalense membro do Grupo Setubalense Cultivadores 

do Fado Solidariedade Humana. GP 15.07.45, 3/24 – 2.ª, 2. 

Dina Sá: Cantadeira que em 1944 estava contratada em Lourenço Marques na casa de 

Fado Salão Verde. Regressou em março de 1945. CS 16.02.45, 348/22, 3. 

Dina Tereza: Atriz que desempenhou o papal de Severa no filme homónimo de Leitão 

de Barros. Não é propriamente fadista. CS 16.08.39, 233/17, 3. 



Anexo I – Dicionários 

29 

 

Diniz Pereira Cavaco: Poeta algarvio. Publica um livro de versos no início de 1942. CS 

16.03.40, 247/17, 8. CS 16.02.42, 292/19, 4. 

Dolita Lisboa: Atriz que também se dedicou ao Fado, percorreu a província com o 

marido Manuel Cascaes e o filho, Delfim Lisboa. É luso-brasileira. Canta sambas. 

Integrou o Grupo Luso-Brasileiro, com seu filho, o seu marido e Maria Repromissa. CS 

16.04.40, 249/17, 1. 3. 

Domingos Carneiro: Director artístico da Canção do Sul, nasceu a 12 de dezembro de 

1906. 

Domingos Costa: Guitarrista que acompanhou Adelina Fernandes na viagem ao Brasil 

entre 1929 e 1930 e Ercília Costa na sua tournée pelo mesmo país, entre 1938 e 1939. 

Casado com Maria da Conceição, que canta o fado. Depois de um interregno, volta a 

cantar fado em 1937. GP 10.11.29, 183/8, 4. CS 16.09.37, 186/15, 2. GP 25.02.39, 

359/17, 1. 

Domingos do Sal: Ver Domingos Tavares Júnior. 

Domingos Pavão: Acompanhador de fados à guitarra e à viola, compositor de fados e 

poeta popular. Era um amigo muito próximo de Avelino de Sousa, para quem compôs 

fados. Tinha apenas três dedos em cada mão, chegava a tocar guitarra com o pulso. Era 

cunhado de Artur Pereira (Fininho), pintor e poeta popular. Era operário impressor da 

Casa da Moeda. O seu funeral foi a 10 de fevereiro de 1926. Tinha esposa e uma filha de 

nove anos. GP 26.02.26, 83/4, 1. 

Domingos Serpa: Poeta popular. Publicou Lira Popular, o seu primeiro livro, publicou 

também Guitarra de Caravelhas. Participou em comícios falando da tribuna. Colaborou 

em muitos dos jornais libertários e de fado. Foi um grande impulsionador do início da 

Guitarra de Portugal e um dos seus fundadores, integrou o jornal até à sua morte na 

função de redator. Terá trabalhado na esquadrilha de submersíveis do Bom Sucesso, 

sendo pedreiro de profissão. Na última fase (aproximadamente nos últimos sete anos da 

sua vida) esteve bastante doente. Ficou impossibilitado de trabalhar. Escreveu peças de 

teatro; foram muitas delas representadas. Conviveu com «Manuel da Mota, Ginguinha, 

Patusquinho, João Maria França, António Rosa, Carlos Harrington e ultimamente com 

Avelino de Sousa, João Black, Augusto de Sousa, Francisco Viana, Martinho d’Assunção 

etc.» Pai de Homero Serpa (entre outros) que se casou no dia 15 de maio de 1933 com 

Fernanda Barreto Feio, tendo sido registados em casa de Domingos Serpa. Também era 

guitarrista e ensinou aos seus filhos a cantar e tocar o fado. Era muito estimado pela 

comunidade de fadistas, pelo que as contribuições, festas e angariações a seu favor dão 

nota. Faleceu a 21 de julho de 1929, deixando viúva Maria Assunção Serpa. Mais de mil 

pessoas participaram no seu funeral. Ao choro das guitarras (cantigas para o Fado), é o 

título do seu livro póstumo. GP 09.01.26, 79/4, 6. GP 17.04.26, 86/4, 2. GP 30.05.26, 

89/4, 6. GP 27.07.29, 176/7, 1-2. GP 28.09.29, 180/8, 6. GP 31.07.33, 278/11, 12. GP 

15.09.34, 296/13, 9. CS 01.07.45, 356/23, 14. 

Domingos Silva: Fadista proveniente do Barreiro. Domingos António da Silva é assim 

conhecido como o «Rouxinol do Barreiro». É funcionário da CP. Começou a cantar fado 

por volta dos 16 anos, pelos teatros barreirenses, procurando cantar com os fadistas que 

se exibiam ali (Alberto Costa, Filipe Pinto, Júlio Proença...). Não foi imediatamente 

profissionalizado, mas depois acabou por adquirir o cartão, obtendo a profissionalização 
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no início de 1937. Sabe tocar guitarra e viola, aprendendo assim os fados e também a 

«tirar os tons». Compôs alguns fados, como o Fado Manuela. É muito colaborativo nos 

espetáculos de fados. Cantou no Luso, no Mondego, no Retiro da Severa. GP 30.12.35, 

310/14, 13. GP 31.01.37, 326-327/15, 10. GP 25.11.37, 335/19, 2. GP 01.10.45, 8/24 – 

2.ª, 8. 

Domingos Tavares Júnior: Cantador antigo (ou, mais corretamente, improvisador). Era 

torneiro na antiga fabrica “Promitente”. Nasceu no bairro de Alcântara e aí viveu. Faleceu 

repentinamente por causa de uma doença no dia 19 de abril de 1936 no hospital do Rego. 

Era conhecido por Domingos do Sal, porque se dedicara ao comércio do sal durante 

muitos anos após a morte do pai. Funda o Grupo «Fado da Noite» em Alcântara, que foi 

integrado por nomes como António Lado, Armandinho, João Maria dos Anjos. CS 

16.05.36, 154/14, 2. 

Edgar Guigues: Guitarrista portuense. Tocou no Café Invicta e no Mundial. GP 

15.10.32, 262/11, 3. CS 16.09.38, 211/38, 3. 

Eduardo de Aguiar (Batata): Cantador antigo, falecido a 31 de março de 1936. Era 

estivador. GP 04.04.36, 313/14, 3. CS 01.05.36, 152/14, 4. 

Eduardo Janeiro: Cantador. Destacou-se no primeiro concurso do Outono da Canção 

do Sul, cuja final foi no início de 1945. É irmão do violista Emílio Janeiro. Integrou o 

elenco da Cervejaria Luso. CS 16.10.46, 362/23, 5. 

Eduardo Marrecas Ferreira: Escreveu poemas de fado publicados na Guitarra de 

Portugal. Foi professor do instituto de Orientação Profissional, e é padrastro de Jorge 

Soriano, proprietário do Retiro da Severa. Faleceu a 2 de outubro de 1938. GP 10.10.38, 

350/17, 7.  

Eduardo N. M. Silva: Poeta que escrevia para a Guitarra de Portugal, faleceu jovem a 

12 de abril de 1933. GP 18.04.33, 273/12, 6. 

Ema de Oliveira: Atriz, mas que por vezes e informalmente canta o fado. Cantou-o, por 

exemplo, no Brasil, interpretando uns versos do seu marido, também ator, Fernando 

Pereira. Foi uma grande amiga de Maria Vitória. Notabilizou-se pela personagem «a 

saloia de Caneças». Gravou em disco o Fado Novo e «Saloias». GP 21.03.29, 166/7, 2. 

Emília Candeias: Atriz que também é fadista, apesar de cantar o fado não à guitarra mas 

apenas com o acompanhamento de orquestra. Nasceu na Bica. A sua estreia no teatro foi 

em 1927, no teatro Joaquim d’Almeida entretanto extinto, na revista Sol ao Rato. Cantou 

o fado no Brasil e em África. CS 01.02.45, 347/22, 1.3. 

Emília Ferreira: Cantadeira natural do Porto, obteve o cartão profissional em 1943, 

realizou várias digressões pela província e integrou o elenco privativo da Cervejaria Luso. 

Começou a cantar por volta de 1938, na capital do norte. Em Lisboa, apareceu no verão 

de 1941, estreando-se na Esplanada Severa, de Lopes Ferreira, o empresário da altura. 

Em 1945, estava contratada no Luso. CS 01.05.45, 352/23, 3. GP 01.12.45, 12/24 – 2.ª, 

8. 

Emília Pereira: Cantadeira do Porto. Percorreu Portugal em várias digressões; em 1938 

fez uma tournée do norte ao sul do país. Começou em 1934 como amadora, no Café 

Portugal, no Porto, e em 1941 adquiriu o cartão profissional. Cantou na Cervejaria Luso, 
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na cervejaria Monumental e em 1945 foi dar espetáculos para Lourenço Marques. O seu 

irmão Eduardo Joaquim Pereira, faleceu em novembro de 1945, no Porto, com 46 anos. 

CS 16.04.38, 201/16, 4. CS 16.09.45, 361/23, 1. 3. CS 16.11.45, 363/23, 11. 

Emílio Janeiro: Violista. Toca em conjunto com o guitarrista Salvador Gomes e ambos 

acompanharam os cantadores nas emissões da Rádio Colonial; na mesma altura, em 1937, 

eram muito solicitados para o teatro. É operário. CS 16.11.37, 190/15, 3. 

Ercília Costa: Cantadeira. Nasceu a 3 de agosto de 1903 na Costa da Caparica. Com 3 

anos muda-se para a Rua Maria Pia no Bairro de Alcântara. Em criança, quando viajava 

com a mãe nos barcos da Trafaria, as pessoas davam-lhe dinheiro para a escutarem. Foi 

contratada pela Companhia Teatral Almeida Cruz como corista e andou três meses pela 

província. Canta o fado desde 1927, aproximadamente. Ercília esteve também contratada 

no Ferro de Engomar. Firmou contrato com a Odeon, também gravou pela Brunswick. 

Teve empresários, dos quais se destaca José Loureiro. Estreou-se como cantadeira no 

Teatro da Trindade, onde foi muito ovacionada e também no Ferro de Engomar, onde uns 

estudantes gostaram tanto que até estenderam as capas para passar. O início do seu 

percurso foi marcado por problemas de saúde, que incluíram uma operação. Esteve 

doente, foi sujeita a uma cirurgia de risco e voltou a cantar no Teatro Maria Vitória; como 

o público julgou que nunca mais voltaria a ouvi-la congratulou-a com muitas palmas. 

Ganhou crescentemente sucesso; os discos gravados, a participação no teatro, sobretudo 

a revista Fim do Mundo foram factos muito importantes no arranque da sua carreira. 

Estreou-se pela primeira vez no Teatro da Trindade, em Lisboa, no ano de 1929, cantou 

de seguida em vários espaços de fado: Ferro de Engomar e Solar da Alegria, por exemplo. 

Numa festa de homenagem de 1929 (a primeira que encontramos) uma das ofertas foi 

«uma linda imagem de Nossa Senhora da Saude pendente dum fim de ouro» oferecida 

pelos proprietários do Solar da Alegria, que promoveram a festa nesse espaço, no dia 10 

de abril de 1929, assistindo cerca de 250 convivas e terminando de manhã. Foi um dos 

intérpretes selecionados pela casa Irmãos Cardoso, representante da marca Odeon, no 

início de 1930. Foi a vencedora do concurso de Fado organizado pelo salão Sul América. 

Com Martinho d’Assunção e João da Mata foi à Madeira e aos Açores. O seu pai, Manuel 

Farinha da Costa, faleceu no Hospital de Arroios, a 13 de agosto de 1932. A sua viagem 

ao Brasil em 1936, tendo regressado no princípio de 1937, foi um sucesso. Além de 

muitos espetáculos, cantou ao microfone da Emissora Nacional Brasileira e no maior 

teatro do Brasil, o República. É descerrada uma lápide em sua homenagem comemorativa 

da sua passagem por aquela cidade, Rio de Janeiro, no teatro República. No Brasil 

realizou-se uma exposição de fotografias suas intitulada «A Maga do Fado que o Brasil 

não esquece». Regressa da longa tournée pelo Brasil em fevereiro de 1937. Ainda nesse 

ano, Ercília Costa foi a Paris cantar no Grande Teatro dos Campos Eliseus, a convite do 

S. P. N. Em junho desse ano assina a escritura da compra da sua casa em Agualva, Cacém. 

Em 1938 conseguiu um contrato para a Argentina, com a Alubra Rádio Films de Buenos 

Aires, sendo acompanhada pelo cantador brasileiro Manuel Monteiro e pelos tocadores 

António Rodrigues e Gonçalves Dias. GP 22.04.29, 169/7, 2. GP 14.02.30, 190/8, 1. GP 

17.09.30, 207/9, 1. GP 21.07.32, 257/10, 8. GP 30.08.32, 260/11, 7. TP 24.06.33, 3/1, 1-

2. CS 01.01.34, 08/11, 1. CS 03.11.34, 126/11, 1. GP 08.12.34, 299/13, 1-2. 7. GP 

08.10.36, 319/14, 1. GP 20.12.36, 324-325/15, 19. CS 01.01.37, 169/14, 1. GP 31.01.37, 

326-327/15, 10. CS 16.06.37, 180/15, 6. GP 25.11.37, 335/19, 5. CS 01.09.38, 210/16, 4. 

GP 10.10.38, 350/17, 3. CS 01.05.40, 250/18, 1. 3. CS 16.08.42, 304/20, 5. 

Ermelinda Vitória: Cantadeira conhecida como «A mulher do xaile». Nasceu a 24 de 

janeiro de 1892, na Mouraria, filha de gente humilde. Vendeu cautelas. O seu pai era 
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conhecido pelo Joaquim Enguia ou «O Enguia», que era e um tocador de fado ambulante 

em feiras e romarias e que era praticamente cego. Aos nove anos de idade, o pai fê-la 

cantar numa venda em Setúbal, e o sucesso foi tal que Eusébio Calafate lhe dedicou um 

improviso. Começou no fado por volta da 1901, com 9 anos, nas tabernas de Setúbal, 

acompanhando Calafate (foi com ele que cantou pela primeira vez em público) ou 

cantando-o acompanhada pelo pai. Aos 17 anos casou com um cantor de rua, com quem 

cantou por toda a parte. Depois essa vida ambulante parou e fixaram-se em sua casa. 

Temos a informação de que o seu companheiro se chamava António d’Oliveira e que 

nasceu a 6 de julho de 1879 (numa outra fonte surge designado por «sr. António 

Augusto»). Com 20 anos incompletos cantou durante uma tarde com Júlio Janota e 

Ginguinhas, no Senhor da Serra, versos à República. Com o Patusquinho, António Rosa, 

Joaquim C... Dinheiro, Jorge Cadeireiro, etc. andou pelas hortas, patuscadas, etc. 

Passados alguns anos, com as modificações do Fado, a cantadeira deixou os retiros de 

fora de portas e veio cantar para os casinos e teatros da capital. Com a abertura de cafés 

da especialidade e de empresas, tendo o seu nome alguma fama, foi convidada para 

integrar os elencos dessas casas. Depois das esplanadas, cafés e cervejarias, passou para 

o teatro representando no São Luís, no Maria Vitória e no Teatro Rosa, em Santarém. O 

prestígio consumou-se com a gravação para a Columbia de uma série de discos. 

Finalmente cantou na rádio. Em 1945 Ermelinda Vitória encontra-se retirada da sua vida 

fadista e tem como companheiro o violista Georgino de Sousa. A sua casa ficava numa 

ruela perto da Rua da Palma. No fim de 1931 tem sete discos gravados pela Columbia e 

afirma ter só amor ao fado Corrido e ao fado da Mouraria. Linhares Barbosa confessa que 

é a sua fadista preferida. A sua neta ainda criança que tem o seu nome – Ermelinda Vitória 

– faleceu a 10 de maio de 1931. GP 18.02.28, 134/6, 6. GP 26.10.29, 182/8, 1. 6. GP 

15.05.31, 227/9, 4. GP 31.07.33, 278/11, 11. CS 01.11.36, 165/14, 1-2. CS 16.01.37, 

170/14, 4. CS 16.07.37, 182/15, 7. CS 16.11.45, 363/23, 1. 13. 

Ermogénio Dias: Fadista e guitarrista. Começou aos 9 anos como guitarrista e aos 11 

anos como cantador. Casado com Ricardina dos Santos, que falece em 1936. Depois de 

um interregno reaparece nos tablados fadistas sensivelmente em 1942. CS 01.09.31, 52/8, 

3. CS 01.05.33, 92/11, 1-2. CS 01.03.37, 173/14, 6. CS 01.10.42, 307/20, 4. 

Ernesto da Sola: Cantador Antigo. Fez a sua alternativa em 1905 em Queluz, feita pelo 

José Maria Corrêa (Abadinho). CS 01.01.31, 36/8, 3. 

Ernesto de São Bento: Ver Ernesto Marques de Oliveira. 

Ernesto Marques de Oliveira (Ernesto de S. Bento): Cantador antigo. Foi funcionário 

do Instituto Industrial. Faleceu a 24 de agosto de 1938. GP 25.08, 347/17, 9. 

Esmeralda Faria: Cantadeira. Ficou em terceiro lugar no Concurso da Primavera de 

1938, representado Campo de Ourique. CS 01.08.38, 208/16, 8. 

Esmeralda Ferreira: Cantadeira portuguesa que se encontra no Rio de Janeiro a cantar. 

GP 30.12.35, 310/14, 10. 

Espanta de Alcântara: Ver João Firmino dos Santos. 

Estalinau Cardoso: Cantador considerado quase antigo. Lisboeta, foi empregado no 

Arsenal de Marinha. Por causa da sua doença abandonou o fado. Ele foi para a instância 

climática do Caramulo, para a Pensão Guedes, em 1935. Faleceu com 52 anos, a 20 de 
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outubro de 1941, na Casa de Saúde do Cabeço de Montachique, onde estava devido à sua 

doença. GP 10.11.26, 99/5, 1. GP 14.08.35, 307/14, 7. CS 01.11.42, 309/20, 4. 

Ester Silva: Fadista que enveredou pelo Teatro. Principiou a cantar na Sociedade 

Promotora de Educação Popular, ao Calvário, quando tinha 9 anos de idade. Ingressou 

como corista no Coliseu dos Recreios. Começou a cantar fado por volta de 1929. Entre 

1931 e 1932 deixou de cantar por motivos de saúde. CS 01.08.31, 50/8, 4. CS 01.02.32, 

62/9, 4. 

Estevão José Machado (Cortalenha): Poeta. Nasceu a 28 de outubro de 1891 ou 1893 

– encontrámos as duas informações. Irmão de António Pedro Machado. É um dos 

colaboradores da Canção do Sul. A sua especialidade são os versos de redondilha. Tem 

um filho chamado Joaquim Pereira Machado que vive em Nampula (Moçambique), onde 

é enfermeiro, cuja filha (e neta de Estevão), Lídia Freire Machado, morreu ainda criança. 

Casou com Olívia dos Santos Catarro, companheira de muitos anos, a 25 de agosto de 

1935. CS 16.11.30, 33/7, 3. CS 01.11.31, 56/8, 3. CS 16.11.32, 81/10, 1. CS 01.11.35, 

141/13, 3. CS 01.03.37, 173/14, 3. CS 01.08.37, 183/15, 8. 

Faz-tudo: Ver Alfredo de Campos. 

Félix Cáceres: Natural de Lisboa, é profissional desde 1938. Todo o seu repertório é 

constituídos por letras de Júlio de Oliveira Antunes e Jaime Silva. Exibiu-se nas emissões 

de fado da Rádio Hertz. 

Fernanda Alves: Fadista, canta em certames e espera de touros e é muito boa a «dizer». 

CS 27.03.27, 16/1, 1. 

Fernanda Amália: Cantadeira, é casada com Albano Guerra. O seu nome completo é 

Fernanda Amália da Silva. Nasceu a 29 de julho de 1908 em Lisboa. Vive na Rua do 

Crucifixo, 16, 5.º E; reside, pois, no bairro da Mouraria. Cantou pela primeira vez no Café 

Mondego. Outra versão refere que se estrou no Café Luso. Obteve a profissionalização 

em março de 1937. O seu primeiro ensaiador foi o guitarrista José Marques. Afirma-se 

particularmente grata ao empresário José Lopes Ferreira. CS 22.11.37, 191/15, 1.6. GP 

10.05.38, 340/16, 3. CS 16.01.39, 218-219/ 16, 10. 

Fernanda Baptista: Cantadeira. No verão de 1938 solicita através da Guitarra de 

Portugal que os poetas lhe escrevam letras para ela cantar em vista a construir o seu 

repertório. Foi a segunda classificada no Concurso do Outono organizado pela Canção 

do Sul em 1944, na classificação de senhoras, representando o Bairro Alto. Estreou-se 

como profissional na Empresa José Miguel pouco tempo depois. Em 1945 cantou no 

Retiro dos Marialvas. Dela se diz que é muito estudiosa. O seu esposo chama-se Jaime 

Alves Baptista e faz anos a 22 de outubro. CS 16.02.45, 348/22, 3. CS 01.05.45, 352/23, 

3. CS 16.05.45, 353/23, 1. 4. GP 15.07.45, 3/24 – 2.ª, 6. GP 15.10.45, 9/24 – 2.ª, 8. 

Fernanda Coutinho: Cantadeira. Considerada no fim de 1928 pela Guitarra de Portugal 

como «a nossa Imperatriz do Fado no estrangeiro». Nasceu sensivelmente em 1894. Em 

1906, com 12 anos, pelo Santo António vem a Lisboa com o seu rancho de tricanas; 

Fernanda cantou um fado que enterneceu a rainha D. Amélia, que assistia com D. Carlos 

no palanque real, chama a menina, beija-a e oferece-lhe um ramo de rosas brancas. 

Fernanda Coutinho em 1916 sobe pela primeira vez aos palcos, no Eden Teatro, tendo 

muito êxito o «Fado d’Alfama e Mouraria» que canta. Canta pouco tempo depois no 
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Palácio do Conde Burnay que faz uma festa por causa dela, sendo ele próprio a 

acompanhá-la à guitarra. Muito bem impressionados, os diplomatas estrangeiros fizeram 

com que ela cantasse na Legação Russa. Finalmente, em Paris, a condessa de Nancy deu 

um baile no seu palácio; Fernanda explicou que o fado deve ser cantado na rua e não em 

salões. Alguém propôs que fossem para os campos Elísios e assim foi, marcharam para 

lá em traje de baile e foi um sucesso, os restaurantes pararam para a ouvir e os polícias 

também. Também faz versos. Era amiga de Maria Vitória. GP 13.12.28, 157/7, 1. 

Fernanda Moreira: Fadista portuense, começou a ser notada desde muito cedo, com 14 

anos, tendo como cognome «miúda da invicta». CS 01.02.45, 347/22, 5. 

Fernando Cardoso (Casanova): Cantador. Vasco Augusto Cardoso é o seu nome 

próprio. Nasceu a 6 de novembro de 1912. Tem duas profissões: motorista e pintor da 

construção civil. Recebe o cartão em fevereiro de 1937 e estreia-se a 6 de março de 1937 

no Café Luso. Pouco tempo depois foi para Setúbal «trabalhando no seu ofício». Viveu 

em Lisboa na Rua Heliodoro Salgado, 39 – cave. Em 1941 foi contratado para cantar 

numa casa da especialidade. Abandona as lides fadistas por causa do seu segundo 

casamento que aconteceu em 1943. CS 16.10.36, 164/14, 6. CS 16.02.37, 172/14, 2. CS 

16.03.37, 174/14, 7. CS 16.04.37, 176/14, 5. CS 01.07.39, 230/17, 4. GP 28.12.39, 

368/18, 15. CS 01.11.41, 285/19, 8. CS 16.02.43, 314/20, 6. 

Fernando d’Almiro: Ver Mário Domingues. 

Fernando dos Santos: Cantador. O seu filho Jone faleceu em criança em março de 1932. 

CS 01.04.32, 66/10, 4. 

Fernando Esteves: Poeta, foi um dos jovens poetas que a Canção do Sul procurou lançar. 

Nasceu em 1915 na freguesia do Socorro. CS 01.01.38, 194/15, 5. 

Fernando Farinha: Cantador natural do Barreiro. Conhecido por «O miúdo da Bica», 

com apenas 12 anos era capa da Canção do Sul. Continuou a ter este epíteto mesmo em 

adulto. O seu mentor foi Manuel Sá Esteves, que também já tinha apoiado Natividade 

Pereira; os três têm em comum a proveniência do Bairro da Bica. Interessou-se por ele 

aquando da sua primeira atuação na Sociedade Recreativa Bicaense. Sá Esteves levou-o 

um dia a um café de fado. Também desde novo escreve poemas. O seu pai, André Farinha, 

faleceu a 5 de março de 1941, no hospital de São José. Foi pai no verão de 1945. CS 

16.03.41, 270/18, 7. CS 01.06.41, 275/19, 3. GP 15.09.45, 7/24 – 2.ª, 8. 

Fernando Freitas: Guitarrista e violista que costumava tocar juntamente com Alfredo 

Mendes.  Com ele realizou uma tournée às ilhas dos Açores e da Madeira e à Província. 

Apendeu música desde novo e o fado seduziu-o por volta de 1929. TP 31.10.33, 8/1, 5. 

Fernando Freitas: Professor de guitarra, acompanhou Amália Rodrigues ao Brasil, nas 

viagens de 1944 e 1945. Antes foi a Sevilha participar numa festa portuguesa. Participou 

como guitarrista na Exposição Internacional de Paris. GP 30.06.37, 331-332/15, 2. CS 

01.04.44, 331/22, 4. GP 15.06.45, 1/24-2.ª, 5. 

Fernando Gasparinho: Fadista do Porto, tendo aí cantado no Café Portugal e no 

Mundial. Era empregado comercial; foi orfeanista no Orfeão Marcos Portugal. Também 

canta tangos. CS 16.05.37, 178/15, 8. CS 16.09.38, 211/38, 3. 
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Fernando Igrejas: Cantador. É da freguesia de São Cristovão, e começou nos certames 

que lá se organizavam. Cantou na Cervejaria Boémia, com apenas 14 anos. Depois de 

abandonar as lides do fado, reapareceu por volta de 1937, adquiriu o cartão artístico e 

recomeçou a cantar nos espaços de fado. Integrou o grupo «Os Rouxinóis do Fado». O 

seu pai era conhecido por «Romão das Tabuinhas», por ser fabricante de tabuinhas para 

janelas. Fernando Igrejas é um operário maleiro, trabalhando na oficina «Casa de António 

Jacinto». A 25 de março de 1939 tem um filho de cinco anos. GP 25.03.39, 361/17, 1-2. 

GP 10.04.39, 362/17, 8. 

Fernando José Esteves: Poeta popular, nasceu em 1906 ou 1907. Coopera na 

organização logística das festas de fado. O seu pseudónimo é «Arranjabonita». Esteve 

internado no hospital de Santa Marta para tratamento de uma enfermidade cardíaca. CS 

16.10.32, 79/10, 4. GP 14.11.34, 298/13, 6. 

Fernando Otero: Cantador de fados. Teve uma festa de homenagem a 1 de julho de 

1933. 

Fernando Reis: Violista que participa nas emissões de fado da Rádio Hertz. Com o 

guitarrista Raul Nery, é músico privativo do Páteo do Vimioso na Feira Popular no verão 

de 1945. GP 01.08.38, 4/24 – 2.ª, 7. CS 01.04.41, 271/19, 7. 

Fernando Teles: Poeta cujos versos foram gravados em disco por muitos fadistas: 

Adelina Fernandes, Maria das Neves, Ercília Costa, Margarida Ferreira, Leonor Duarte, 

Filipe Pinto, António Menano, Joaquim Campos, Alfredo Duarte (Marceneiro), Júlio 

Proença, etc. Publicou versos de fado no jornal Voz do Operário. É também o autor das 

quadras que Maria Alice gravou em disco e que obtiveram muito sucesso mas que 

também motivaram um polémica, sendo Fernando Teles acusado de falta de moralismo. 

Nasceu a 1 de junho de 1891, começou a cantar em 1904 e publicou as primeiras 

produções poéticas em 1909. Com cerca de 12 anos morava Monte da Caparica e ia cantar 

fado a Almada, a casa do Domingos Padeiro, onde o Rosa, João Black e Caeiro iam muitas 

vezes, juntamente com muitos outros. Entre eles destacava-se o guitarrista Luís Marraco, 

que era do Pragal. GP 28.02.29, 164/7. GP 18.10.29, 181/8, 6. GP 27.09.30, 208/9, 9. CS 

01.10.30, 30/7, 3. CS 16.06.35, 135/13, 2. GP 08.12.35, 309/14, 5. 

Fernando Vale: Ver Mário Domingues. 

Filipe Farinha: Representante da Canção do Sul na Beira, em Moçambique. Nos anos 

40 foi o grande dinamizador do fado naquela região, estando no início da casa de fado 

que aí existiu: o Retiro dos Marialvas. Integra e mobiliza também o «Grupo dos 

Marialvas», que canta o fado nas sessões que ele promove. Organiza espetáculos de fado 

no «Retiro dos Marialvas», também para angariar fundos. No fim de 1945 visita a 

metrópole. CS 16.11.45, 363/23, 13. 

Filipe Nogueira: Considerado «um dos mais ferverosos entusiastas apóstolos» (do fado). 

A Canção do Sul assim o descreve: «Industrial querido e respeitado pelo numeroso 

pessoal, que desde o chefe mais categorizado ao mais humilde operário, o estimam, o 

encaram, não como patrão, mas sim como camarada generoso e leal». CS 01.12.44, 

343/22, 5. 

Filipe Pinto: Fadista conhecido por «Marialva do Fado». Foi o diretor artístico do Solar 

da Alegria, do Luso e da Cervejaria Monumental. Filipe de Almeida Pinto nasceu a 2 de 
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maio de 1905, filho de Henrique de Almeida Pinto e de Maria da Silva, nos Barbadinhos, 

onde se ouvia o fado do Rosa Sapateiro, dos irmãos Vilanova, Aguiar Batata e Sebastião 

Eugénio. Pelo início dos anos 20, realizavam-se no seu bairro muitos concílios poéticos 

em benefício das pessoas mais necessitadas. Cantou pela primeira vez no Clube 

Tauromáquico; depois começou a cantar nos «Sempre Unidos» no Vale de Santo 

António. Integrou um grupo que fazia serenatas na Calçada dos Barbadinhos, juntamente 

com os irmãos Porfírio, João P. Silva e Dâmaso, entre outros. Fez ainda parte, mais tarde, 

do «Grémio Literário Amadores do Fado», com muitos jovens naturais do bairro da Graça 

e com eles participava em muitos Benefícios. Começou por ser operário dos Tabacos, na 

Fábrica dos Tabacos, em Xabregas, no antigo convento franciscano de Santa Maria de 

Jesus de Xabregas. Contudo, e sem o prever, ao assinar o primeiro contrato para o Porto 

perdeu o emprego. A sua ligação ao bairro da Graça é muito forte, bem assim à Fábrica 

dos Tabacos, pelas dinâmicas de amizade que lá ocorriam, como o cortejo dos seus 

colegas a irem ou a regressarem da fábrica pelo Vale de Santo António ou pela Calçada 

dos Barbadinhos. A sua mãe (que faleceu a 30 de janeiro de 1930) fora trabalhadora da 

fábrica, assim como a sua avó, o seu pai e a sua irmã. Foi nessa fábrica que começou a 

cantar. Mais tarde viria a ser pracista do vinho do Porto «Rainha Santa». Anuncia os seus 

contactos na Guitarra de Portugal como proprietário do café «A Paulistana» na vila de 

Silves (em 1939) e «Fado» (em 1937 e 1936); sendo uma informação que só surge neste 

contexto. O seu cartão artístico é de maio de 1927. Em 1929 ganhou o concurso do fado 

corrido que aconteceu no Solar da Alegria. Foi um dos intérpretes selecionados pela casa 

Irmãos Cardoso, representante da marca Odeon, no início de 1930. Foi em digressão em 

1934 ao Brasil e à Argentina com a Embaixada do Fado, tendo percorrido percorreu 

Portugal de lés a lés. Gosta muito do fado corrido. Reside na Calçada do Forte, 16, 1º. 

Tem um irmão chamado António Pinto. Teve um filho com Lucinda Ferreira, que viria a 

fixar-se no Brasil com a mãe. Teve uma relação com Cecília de Almeida, fadista que 

morreu prematuramente. No dia 30 de março de 1936 foi pai de um menino. Em 1945 

correram alguns rumores de que iria deixar de cantar fado. CN 17.12.27, 1/1, 3. GP 

31.01.29, 161/7, 1. GP 20.08.29, 177/7, 19. GP 14.02.30, 190/8, 2. GP 18.06.32, 255/10, 

1. TP 18.12.33, 9/1, 1-2. GP 08.06.35, 304/13, 5. GP 04.04.36, 313/14, 3. GP 28.12.39, 

368/18, 15. CS 01.09.40, 257/18, 4. CS 16.03.44, 330/21, 3. GP 01.11.45, 10/24 – 2.ª, 1. 

3. 

Flaviana Ferreira: Cantatriz e guitarrista muito precoce, começou a cantar por volta dos 

10 anos tendo nascido aproximadamente em 1916; com 12 anos era já noticiada. Flaviana 

Paulista Ferreira era filha do sr. Alfredo Ferreira. CS 24.04.27, 18/1, 3. CN 21.03.1928, 

5/1, 1. 

Flávio Teixeira: Violista portuense, tocou na fase final da sua carreira no Café 

Academia, no Porto. Desde os 14 anos que toca viola. Em 1938 abandona o exercício 

profissional do fado pois conseguiu entrar para o quadro do pessoal administrativo da 

Câmara Municipal do Porto. Acompanhado pelo guitarrista Marcírio Ferreira e com os 

cantadores Manuel Mendes e Alfredo Costa (Reinuca). Com J. Cavalheiro Júnior abriu o 

Recreio da Trindade, onde se apresentaram cantadeiras de Lisboa. Transitou depois para 

o Primavera, London, Bristol, Invicta Monumental e ainda acompanhou conceituados 

guitarristas nos teatros do Porto. Teve como professor Flávio Teixeira. No verão de 1945 

fazia par com o guitarrista Ilídio Santos, sendo ambos privativos da esplanada «Voz do 

Operário», presumindo-se assim que tenha mudado para Lisboa. GP 15.10.32, 262/11, 3. 

GP 01.08.38, 4/24 – 2.ª, 7. CS 16.09.38, 211/38, 3.CS 16.10.38, 213/16, 13. 
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Fortunato José Coimbra: Fadista da velha guarda. Nasceu na Mouraria e nesse local 

era conhecido por «Fortunato da Mouraria». O fado despertou nele aos 12 anos ao ouvir 

cantar a Maria Midões, procurava sempre escutá-la e influenciado por ela começou 

também a cantar. Os primeiros poetas que cantou foi Júlio Leopoldo de Carvalho (Janota), 

Izidoro Pataquinho, João Peixinho, Manuel da Mota. Cantou no Zé dos Pacatos, na Àguia 

Rôxa, Perna de Pau e no Matias da Montanha. Cantou igualmente em casa de fidalgos. 

Viveu 14 anos em Cascais, e cantou muito por lá e também nos Estoris. Cantou uma vez 

a bordo do hiate D. Carlos, na presença do rei e da fidalguia. Narra-se também que cantou 

para o rei D. Carlos na praia de Cascais, que o foi ouvir de propósito (sendo possível que 

se trate do mesmo facto). Cantou para D. Caetano de Bragança, Conde Rui S. Martinho, 

Rodolfo Beri, Armando Wagner, Sales Caçador. Cantou o fado com Júlia Mendes e Maria 

Vitória. Retirou-se por volta da década de 40. CP 26.09.26,2/1,1. CS 19.02.27, 14/1, 1. 

GP 21.03.31, 223/9, 6. CS 01.02.35, 131/12, 1.CS 01.12.45, 364/23, 6. 

Francisco Alves: Fadista. Em junho de 1938 adquire o cartão profissional. Estreou-se no 

Café Mondego e depois disso dedicou-se às tournées pela Província. Acompanha-se a si 

próprio à guitarra.  CS 16.05.43, 319/21, 8. 

Francisco António de Assunção: Poeta. Residia na Ajuda. Faleceu com 79 anos no dia 

18 de novembro de 1937. Avô do também poeta e colaborador da Guitarra de Portugal 

João da Assunção Leal. O seu neto (filho de João da Assunção Leal) morreu a 14 de 

novembro de 1937. GP 25.11.37, 335/19, 5. 

Francisco Carvalhinho: Fazia parelha com Pais da Silva que em 1945, dupla que nesse 

ano era privativa da empresa Lopes Ferreira. GP 15.07.45, 3/24 – 2.ª, 7. 

Francisco Costa: Irmão do empresário José Miguel. É casado com Isaura Gomes da 

Costa. Na segunda série, é o administrador da Guitarra de Portugal. GP 01.10.45, 8/25-

2.ª, 7. 

Francisco Cruz: Guitarrista. Tocou no London Bar Restaurante, no Porto. A Canção do 

Sul refere que se empenhou muito no Concurso da Primavera, pelo Bairro de Alcântara. 

No início de julho de 1940 casa-se com Amália Rodrigues de quem mais tarde se divorcia. 

CS 01.12.38, 216/16, 2. CS 01.09.39, 234/17, 8. CS 01.08.40, 255/18, 6. 

Francisco dos Santos: Fadista e também poeta (escreveu cégadas, duetos, tercetos, etc.). 

Canta fado desde 1910 ou 1915 (existem as duas informações). A sua primeira exibição 

em público foi no Sindicato Metalúrgico, tendo ganho o primeiro lugar numa quadra que 

glosou de improviso. Isto aproximadamente em 1918. Por volta de 1925 no cinema de 

Benfica cantou o género jocoso com dois dos seus melhores intérpretes, Artur do 

Intendente e José Ribeiro, e foi um grande sucesso. Com 9 anos apenas, começou a 

trabalhar no teatro. Possui o cartão de artista desde cerda de 1926, e com ele atuou em 

quase todos os teatros de Lisboa e do Porto e em muitas outras casas nas mais diferentes 

terras do país. Fez parte do corpo cénico de várias sociedades de recreio onde muitas 

vezes foi ensaiador. Vivia numa residência humilde no «Chafariz das Terras». Estaria 

ligado à «Sociedade Musical Ordem e Progresso». Era também animador ou apresentador 

de serões de fado. Os seus empresários eram José Miguel e Francisco Manuel da Costa. 

Além de escrever e cantar, também pontualmente toca guitarra. Era casado com Adelina 

Pereira dos Santos. A sua filha chama-se Liberdade Pereira dos Santos e nasceu a 2 de 

dezembro de 1931. Autor dos versos da marcha da Madragoa de 1936. Apesar de cantar 

geralmente no género jocoso, também escreve muitas letras no género sentimental. 
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Faleceu a 13 de fevereiro de 1944, aos 41 anos, vítima de pneumonia, deixando uma viúva 

e a filha pequena. O seu funeral foi noticiado por alguns órgãos da grande imprensa. Foi 

organizada uma «Noite da Saudade» para assinalar o 30.º dia da morte de Francisco dos 

Santos no Retiro dos Marialvas promovida pela Empresa José Miguel & Irmão. Quase 

todos os elementos fadistas dessa empresa estiveram presentes. Poucos meses depois da 

sua morte, o Retiro dos Marialvas fez um busto de Francisco Santos fadista como 

homenagem. CS 16.08.31, 51/8, 1. GP 28.02.33, 270/12. CS 01.12.35, 143/13, 1. CS 

16.12.35, 144/13, 7. GP 27.06.36, 316/14, 1. CS 16.02.41, 268/18, 1. 3. CS 16.02.44, 

328/21, 3-4. CS 01.04.44, 331/22, 8. CS 01.05.44, 333/22, 3. 

Francisco Furtado dos Santos (da Carris): Cantador antigo, falecido a 31 de março de 

1936. Trabalhador da Carris de Ferro de Lisboa. CS 01.05.36, 152/14, 4. 

Francisco Masquete: Cantador conhecido por «O rouxinol do Algarve», é o 

correspondente da Guitarra de Portugal em Olhão, terra de onde é natural e onde vive. 

Canta fado desde os 14 anos. Fez parte de vários agrupamentos de fado, entre eles a 

«Troupe Artística Guitarra de Portugal». Deslocou-se a Lisboa e aí cantou em várias casas 

de espetáculo. Veio para a capital definitivamente em novembro de 1938 procurando 

contratos de trabalho. No final de 1941 estreia-se em Lisboa, no Café Luso, e mostra a 

intenção de ficar a viver na capital. GP 25.10.38, 351/17, 7. GP 20.12.38, 354-355/17, 

19. CS 01.12.41, 287/19, 5. GP 15.10.45, 9/24 – 2.ª, 8. 

Francisco Pereira da Silva (Bombita): Guitarrista. Casou a 1 de fevereiro de 1927 com 

Laura Dias de Carvalho. Faleceu a 3 de abril de 1931. GP 20.07.27, 107/5, 6. GP 

18.04.31, 225/9, 6. 

Francisco Radamanto Ferreira (Radamanto): Poeta. Filho de um agente de polícia, 

republicano e «irreverente inimigo da Igreja». Sensivelmente em março de 1933 foi 

detido por causa de uma acusação de furto; esteve recluso na enxovia 1 da cadeia do 

Limoeiro, o que o jornal República noticiou. Colaborador na Guitarra de Portugal. Funda 

com Júlio Guimarães o grupo «Marialvas do Bairro Alto» para estimular a camaradagem 

fadista. Também é cantador. Em 1943 assegura uma rúbrica na Canção do Sul intitulada 

«Dó ré mi fá sol lá si» em que reflete sobre a atualidade do fado. Tem como esposa Maria 

de Lourdes Mesquita Ferreira, e no dia 30 de outubro de 1937 foram pais de uma menina. 

Nos anos 40 é funcionário público num organismo estatal. GP 16.03.33, 271/12, 6. GP 

31.03.33, 272, 12, 1. GP 25.11.37, 335/19, 5. CS 16.05.43, 319/21, 3. 

Francisco Rodrigues (pai Chico): Fadista da velha guarda. Pai do guitarrista Francisco 

Rodrigues. CS 16.04.37, 176/14, 8. 

Francisco Rodrigues: Guitarrista. Desenhador da CP, o seu pai chamava-se também 

Francisco Rodrigues. CS 16.04.37, 176/14, 8. 

Francisco Viana: Poeta. É fotogravador, chefe da secção de gravura do Diário de 

Notícias, fadista, poeta, cantou em salões aristocratas (por isso a Canção do Sul chama-

lhe «o poeta dos salões»). Em 1927 Linhares Barbosa passa a ideia que a certa altura ele 

se desvinculou do fado. Esteve envolvido na opereta Madragoa. Também conhecido por 

«Vianinha». CS 25.12.26, 11/1, 1. CS 19.02.27, 14/1, 1. GP 20.07.1927, 119/5, 9. GP 

21.03.31, 223/9, 6. GP 15.09.34, 296/13, 14. 
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Frutuoso França: Fadista. É de Alcântara, nasceu a 26 de fevereiro de 1913, jogou 

futebol e fez teatro amador. Cantava cançonetas e músicas sentimentais até que um dia 

experimentou o Fado, cantando-o ao piano numa sociedade recreativa. Foi notado durante 

uma participação numa cégada de Carlos Conde em 1934. Despediu-se da arte dramática 

na peça O Fado na qual interpretou o papel de Joaquim Cantador. Estreou-se no Café 

Luso em 1936 ainda sito na Avenida da Liberdade. Contudo, já antes se exibia como 

amador no Café Mondego (chamado depois Retiro dos Marialvas). Canta especialmente 

versos de Francisco dos Santos, poeta que o lançou. Atuou também em revistas, 

considerando que a sua participação nas revistas Iscas com elas e Dança da Luta, no 

Teatro Apolo em 1938, um ponto culminante da sua carreira. Já com o cartão, estreou-se 

como profissional no Café Luso em 1936. Era cortador trabalhando nos mercados. Os 

seus fados Jovita e fado Parede tiveram muito boa receção no público. Em 1938 é 

contratado para participar numa peça a exibir no teatro Apolo, e a empresa resolve 

contratá-lo de novo. Teve um acidente ao assistir a um jogo de futebol, partiu o nariz ao 

ser atingido pela bola, e teve de realizar duas operações; um grupo de fadistas realizou 

uma festa de benefício para angariar fundos para o cantador. Organiza espetáculos e faz 

versos para si e para alguns colegas. Conhecido nos meios fadistas pelo «homem dos sete 

ofícios». Começou por ser mecânico de madeiras, depois foi vendedor de aparelhos 

vários, foi cortador, carpinteiro, futebolista e em 1945, além de cantador, é cobrador da 

firma Luiz Ribeiro Lda. Afirmara em 1942 que não cantava o fado por profissão pois é 

empregado numa das maiores carpintarias de Lisboa. Atingiu sucesso em particular junto 

das classes operárias. Também tem fama de «conquistador». CS 16.11.36, 166/14, 1. CS 

16.07.37, 182/15, 4. GP 25.06.38, 343/16, 4. CS 01.10.38, 212/16, 5. GP 20.12.38, 354-

355/17, 21. CS 01.03.42, 293/ 19, 3. GP 01.10.45, 8/24 – 2.ª, 1. 3. 

Gabino Ferreira: Cantador natural do Porto, onde nasceu em 1923. Filho de Arminda 

Rosa de Lima Ferreira, casada com Manuel Ferreira, que é assinante da Guitarra de 

Portugal. Foi no Porto que começou a cantar em 1938 no Café Portugal, depois passou 

para o Mundial, no Academia e veio para Lisboa em 1942, com 19 anos de idade, movido 

pela vontade de conhecer Lisboa e os fadistas da capital. Aí estreou-se na Esplanada Luso 

(ou Cervejaria Luso), tendo firmado um contrato com a empresa Lopes Ferreira. Passou 

depois para empresa José Miguel. Com 20 anos planeia fixar-se em Lisboa e pede a 

carteira profissional. Ganhou o a medalha de prata no concurso organizado pelo Parque 

das Camélias (no Porto) no Verão de 1944. CS 01.10. 42, 307/20, 4. CS 01.01.44, 325/21, 

2. CS 16.07.44, 337/22, 3. GP 01.09.45, 6/24 – 2.ª, 2. GP 01.11.45, 10/24 – 2.ª, 7. 

Gabriel de Oliveira: Poeta popular; por ele se popularizou a Rosa Maria nomeadamente 

com o tema «Há festa na Mouraria». Foi marinheiro. Da sua autoria são as seguintes letras 

de fado: «Santo Estevão», «Do tempo da fadistagem», «Feira da Ladra», «Juraste a Nossa 

Senhora». Foi lido em 1945 por João Vilaret num recital. Fernando Pessoa e António 

Botto incluíram-na na sua Antologia de Poemas Modernos Portugueses. Em 1933 Silva 

Tavares afirma sobre ele que «[...] os têmas [sic] bairristas da nossa Lisboa fadista e 

sentimental, surgem em cada uma das suas produções». Primeiramente casado com 

Aurora de Oliveira. Foi mais tarde companheiro de Natália dos Anjos. GP 31.07.33, 

278/11, 1. GP 31.01.35, 301/ 13, 7. GP 15.06.45, 1/24-2.ª, 4. 

Gabriel Infante: Cantador. Foi às ilhas em 1933. CS 01.02.33, 10/86, 1. 

Georgina de Sousa: Violista. Neta de António de Sousa Glória, participou como violista 

nas Emissões infantis da Emissora Nacional com 13 anos. Fez parte do elenco do Retiro 
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da Severa e participou com a embaixada do Fado do Retiro da Severa na sua exibição no 

Teatro Sá da Bandeira. GP 08.12.34, 299/12, 3. GP 27.08.37, 333/16, 6-7.  

Georgino de Sousa: Instrumentista, toca os dois instrumentos, guitarra e viola. Começou 

com 17 anos de idade, puxado por Manuel Soares e José Félix, cultivador do fado antigo, 

de quem era sobrinho. Aprendeu primeiro guitarra, sem professores, aprendeu ouvindo 

tocar sobretudo Armandinho que muito admirava. Mais tarde viria a dedicar-se à viola 

para poder acompanhá-lo. Desta forma, foi o acompanhador de Armandinho durante 

quase 20 anos, com quem tocou em casa de grandes fidalgos (Conde de Fontalva, 

Burnays, Conde de Valença, Palha Blanco, etc.) Inaugurou e geriu, com Armandinho e 

João Fernandes, o Salão Artístico de Fados, no Parque Mayer. Mais tarde foi proprietário 

juntamente com Alberto Costa do Retiro Julhinho. Foi um dos intérpretes selecionados 

pela casa Irmãos Cardoso, representante da marca Odeon, no início de 1930; foi a Madrid 

gravar discos com Ercília Costa, Cecília d’Almeida, Berta Cardoso e Armandinho. 

Acompanhou também António Menano nas suas gravações intitulada «Séries de ouro». 

O seu sistema fez furor no meio fadista por ser «o que mais auxiliava o ritmo musical, e, 

consequentemente, os próprios intérpretes, sistema que fêz escola e a que todos 

chamavam o “sistema pêndula”, pela maneira sêca e equilibrada como era feita a sua 

execução». Casou a 2 de dezembro de 1929 com Maria da Costa Ferrão. Em 1945 era o 

companheiro da fadista Ermelinda Vitória. Sobre ele afirma a Guitarra de Portugal: 

«Grande violista português criador dum sistema que revolucionou o Fado e fêz escola. O 

violista que mais discos gravou.» CN 09.02.28, 3/1, 1. CN 21.03.1928, 5/1, 6. GP 

05.12.29, 185/8, 6. GP 14.02.30, 190/8, 2. GP 28.03.30, 193/8, 2. GP 10.05.38, 340/16, 

8. GP 10.03.39, 360/17, 7. 

Germinal A. Lima: Guitarrista. Faleceu de tuberculose aos 22 anos no dia 3 de outubro 

de 1928. GP 18.10.28, 152/7. 

Ginguinha: Ver António dos Santos. 

Glória Calvinhos: Bengaleira do Solar da Alegria. GP 20.12.38, 354-355, 10. 

Gonçalo de Sousa: Violista. Neto de António de Sousa Glória, participou como violista 

nas Emissões infantis da Emissora Nacional com 11 anos. GP 08.12.34, 299/12, 3. 

Graziela Mendes: Cantadeira. Nasceu no Porto; em 1944 tinha 23 anos. Começou por 

ser corista no teatro Apolo. Um dia representou e foi um êxito. Mas Graziela queria seguir 

o fado, estreando-se na Verbena da Voz do Operário. 

Guida Fernandes: Cantadeira, intérprete do Fado Guida. Cantou no Retiro da Severa, 

foi muitas vezes à província e trabalhou também no teatro. GP 20.10.34, 297/13, 1. 7. 

Guida Mexia: Guida Mexia Salema é apresentada como «a maior revelação de 1944» 

pelo Canção do Sul, «quer pelo estilo, pela forma, pela voz educadíssima e pela dicção, 

pois que Guida Mexia a ajuntar aos seus atributos artísticos é uma admirável diseur.» O 

jornal no âmbito da organização da Festa da Primavera no Retiro dos Marialvas, em 

março desse ano, dá-lhe um grande destaque. É também nesse ano que obteve o cartão 

artístico. CS 16.03.44, 330/21, 4. CS 01.05.44, 333/22, 4. 

Guilherme Batista: Poeta popular. Começou a escrever com cerca de 12 anos de idade. 

Nasceu em 1909 ou 1908 em Pedrouços e vive em Alcântara. É designado como «poeta-
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operário». É serralheiro de profissão, exercendo a sua atividade nas oficinas dos Correios 

e Telégrafos. A sua esposa adoeceu em 1935 e morreu em 1937, facto que o transtornou 

profundamente impedindo-o de escrever e cantar. CS 16.10.38, 213/16, 12. 

Guilherme Coração: Cantador e poeta antigo. Nasceu a 25 de janeiro de 1870 e era de 

Almada. Escreve versos desde 1910. Por volta dos 23 anos conheceu o auge da glória no 

fado. Era muito amigo de António Ginguinha. Acompanhava-o à guitarra João David e 

também o entretanto falecido António (olho de vidro), seu compadre. Foi o iniciador das 

festas de caridade. A primeira foi feita a favor do velho cantador «Machado». Escreveu 

cégadas e participava nelas, com Raul de Oliveira e Francisco Viana. Tinha dois irmãos 

que também cantavam: Agostinho e Lúcio Coração; assim como a sua filha. Foi o 

proprietário da Floresta (do Sul) Gingal, n.º 8, um retiro onde servia bons petiscos. 

Faleceu com 66 anos a 27 de novembro de 1936 vitimado por uma cirrose. GP 31.08.28, 

140, 7, 1-2. GP 21.03.31, 223/9, 6. CS 16.11.31, 57/8, 4. GP 30.11.36, 323/15, 1. CS 

01.11.38, 214/16, 14. 

Guilherme Faria de Lapa e Costa (Ignotus; Mefistófeles): Jornalista, ex-funcionário 

superior colonial, diretor da Revista Portuguesa de propaganda Leia. Enquanto poeta 

popular escreveu letras para músicas e colabora com vários órgãos da imprensa 

portuguesa (insular, continental e das colónias). Escreve poemas de fado. Guilherme 

Faria Lapa e Costa tem como pseudónimos: Mefistófeles e Ignotus. Noticia-se que 

publica um livro em 1935. CS 16.06.34, 118/12, 1. CS 01.08.35, 137/13, 3. 

Guilherme Janeiro: Cantador. Começou a cantar por volta de 1929 em palcos 

particulares. Obteve a carteira profissional no início de 1937 (outra informação diz que é 

profissional desde 1933). Estreou-se no Café Luso, na Avenida da Liberdade. Cantou na 

emissão da Rádio Colonial a pedido dos ouvintes do Brasil. Ficou muito bem pontuado 

na prova de interpretação do Concurso de Poesia Popular em 1944; na prova final ficou 

em terceiro lugar porque se esqueceu da letra.  CS 16.09.37, 186/15, 1. GP 15.07.38, 3/24, 

2.ª, 8. 

Guilherme Pires: Guitarrista não profissionalizado. Tem muitas composições da sua 

autoria. GP 15.07.45, 3/24 – 2.ª, 3. 

Guilhermino José Lopes: Guitarrista. Residente no Beco das Olarias, n.º 9. Morreu no 

dia 15 de janeiro de 1928. CN 06.03.28, 4/1, 6. 

Guiomar da Conceição: Cantadeira, nasceu na Praça das Flores, perto no Bairro Alto. 

No colégio notaram o seu jeito para cantar. A primeira vez em que cantou foi no Montijo, 

aos 16 anos. Iniciou na vida de fadista e percorreu Aveiro, Sesimbra, Coimbra. Obteve o 

cartão profissional em 1940. Estreou-se no Solar da Alegria a 4 de outubro desse ano. É 

casada com o cantador e organizador de espetáculos José Rocha e deu à luz uma menina 

no dia 6 de agosto de 1940. CS 01.06.40, 252/18, 1. 3. CS 01.09.40, 257/18, 6. CS 

16.10.40, 260/18, 7. CS 16.01.45, 346/22, 1. 3. 

Heitor de Carvalho: Fadista do Porto. Foi um dos primeiros a cantar na primeira casa 

que abriu as suas portas nessa cidade. Cantou no Café Invicta, no Academia e no Mundial. 

Em 1933 integrou um quarteto, formado por Joaquim Seabra de Oliveira, também 

cantador, António Antunes (guitarrista) e Alfredo Riça (viola). GP 15.10.32, 262/11, 3. 

GP 14.10.33, 281/12, 1. CS 16.10.33, 103/11, 2. CS 16.09.38, 211/38, 3. 
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Henrique Alves: Fadista da velha guarda. GP 01.01.35, 300/13, 10. 

Henrique Baptista: Cantador. Henrique da Silva Batista nasceu em Lisboa a 15 de abril 

de 1918, com cartão artístico de 5 de novembro de 1937. Mora da Rua da Cruz dos Poiais, 

2, 1.º. Estreou-se no Café Mondego no dia 2 de dezembro, tendo o cartão desde novembro 

de 1937. António Montoia, Adriano dos Reis e Alexandre da Silva Gonçalves escrevem 

para ele. Foi convidado para participar no filme O Trevo de 4 folhas, por Chianca de 

Garcia, cantando a «Canção da Rua». Parte para Évora no dia 14 de agosto, para tomar 

parte em espetáculos e cumprir o dever militar. Esteve internado no pavilhão do Rego 

com problemas respiratórios em 1942. Morreu doente com 25 anos no dia 1 de setembro 

de 1945. CS 01.10.38, 212/16, 14. CS 16.08.39, 233/17, 2. 5. CS 16.01.40, 243/17, 3. CS 

16.05.42, 298/20, 7. CS 16.09.45, 361/23, 7. 

Henrique Bruno: Poeta do fado. Nasceu a 19 de novembro de 1906. A sua atividade 

poética foi impulsionada pelo amigo Júlio Guimarães, dando-lhe algumas noções de 

poesia. Alcântara era o seu bairro. Ainda muito novo, foi o fundador do jornal A Canção 

do Povo. Promoveu no estabelecimento Jardim de Inverno, na Fonte Santa, concílios 

poéticos onde tomaram parte cantadores e cantadeiras por volta de 1931; depois decidiu 

explorar o vasto recinto deste jardim, onde todas as noites se realizam sessões de Fado. 

Casado com Ilda dos Santos Bruno, foi pai de uma menina que nasceu no dia 7 de abril 

de 1926. João Linhares Barbosa tinha uma má relação com ele em 1929, acusando-o de 

não cantar o fado de modo digno. Dá-se a entender que quer retirar-se do fado nesta altura. 

Em fevereiro de 1932 foi internado no Hospital dos Capuchos. Em junho de 1933 ocorre 

a notícia do seu internamento no mesmo hospital; nessa ocasião realiza um pedido de 

auxílio material no jornal. Este poeta popular terminou os seus dias gravemente doente 

de tuberculose no Hospital de Santo António dos Capuchos, com muitas dificuldades 

financeiras. A tuberculose e a sua morte geraram uma polémica entre os jornais de fado, 

tendo sido alvo o Canção de Sul, ao qual os colegas acusaram de ter realizado uma 

subscrição e de ter sido retirada uma parte da quantia angariada. Faleceu a 13 de 

novembro de 1933, foi enterrado no cemitério do Alto de São João. Manuel Soares 

(Manuel do Intendente), poeta popular, foi quem dirigiu o cortejo e falou à beira da 

sepultura. TP 18.12.33, 9/1, 3. TP 18.12.33, 9/1, 3. TP 31.10.33, 8/1, 7. GP 17.04.26, 

86/4, 3. CS 01.11.38, 214/16, 14. GP 30.04.29, 170/7, 6. CS 16.03.31, 41/8, 4. CS 

01.02.31, 38/8, 3. GP 24.06.33, 276/12, 7. CS 16.11.31, 57/8, 3. GP 28.02.32, 249/10, 7. 

TP 10.07.33, 4/1, 1-2. 

Henrique Lagiosa: Poeta popular da velha guarda. Foi no início do século XX um grande 

escritor de cégadas. No fim da vida esteve no Asilo Inválido do Trabalho. GP 20.02.29, 

163/7, 8. GP 25.10.38, 351/17, 6. 

Henrique Lourenço: Poeta. É chefe das Oficinas da Carris. GP 27.12.37, 336-337/16, 

6. 

Henrique Martins Vaqueiro: Poeta. Apresentou a sua tese no 2.º Congresso de 

Funcionários Administrativos, em 1932 no Porto. GP 15.09.34, 296/13, 9. 

Henrique Rego: Poeta. É irmão de António Lopes do Rêgo. CP 26.09.26,1/1, 1. GP 

27.09.30, 208/9, 1. 

Henrique Simas: Guitarrista. Nasceu a 1 de novembro de 1903. CS 01.11.38, 214/16, 

14. 
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Herculano Rodrigues: Guitarrista. Era casado e tinha a profissão de cortador. Foi um 

dos fundadores do Grémio entretanto extinto «Amigos do Fado» e mais tarde foi um dos 

componentes do grupo «Alma de Portugal», composto por Alberto Costa, Júlio Proença 

e outros. Afastou-se tempos antes de falecer dos meios fadistas mas participava como 

espectador. Faleceu de doença com pouco mais de 30 anos, na primavera de 1933. GP 

06.05.33, 274/12, 1. 5. 

Hermínia Silva: Cantadeira e atriz. Nasceu na freguesia do Socorro e passou a infância 

no Castelo de São Jorge. Cantava fado em criança. Começou em 1926, quando no Teatro 

Gil Vicente cantou um fado para o público, que delirantemente a aplaudiu. Na mesma 

companhia teatral percorreu a província e foi até Espanha. De seguida esteve dois anos 

no Parque Mayer e depois dedicou-se exclusivamente ao fado, regressando mais tarde ao 

teatro, interpretando muitas personagens e cantando inúmero fados, que é o que prefere 

de todos os números que representa. Residiu na travessa da Senhora da Glória (à Graça) 

n.º 10, 1.º Chamou a atenção no fim de 1932 com a sua participação na opereta Fonte 

Santa. Contudo, já tinha cantado muito nos tablados e era conhecida. Tem um filho. Como 

sucessos contou com «Rosa Enjeitada», «Velha Tendinha» e «Mãos sujas». Participou 

no filme Aldeia da Roupa Branca. Participa na revista Retiro dos Pacatos, em 1941. Volta 

a exibir-se no Parque Mayer, em Lisboa, no fim de 1941. Começou a formar o seu público 

na opereta Fonte Santa mas também na peça Festa Brava; o «Fado do Marinheiro» por 

si interpretado foi um grande êxito. Na revista Cabeças no ar o seu travesti Chevelier foi 

também um sucesso. Recusou entrar no filme A Canção de Lisboa. Na revista Chuva de 

Mulheres canta o fado em três números, um deles o «Fado das Mãos Sujas», o outro é o 

«Fado dos Marinheiros» e faz também o Soldado do Fado. Em 1937 grava todos os seus 

números em disco pela Columbia. GP 30.11.32, 265/11, 1. TP 30.07.33, 5/1, 1-2. CS 

18.10.34, 125/12, 1. CS 16.10.37, [188]/15, 1. 6. CS 01.08.39, 232/17, 1. 3. GP 10.04.39, 

362/17, 4. CS 16.09.40, 258/18, 1. 3. CS 01.08.41, 279/19, 1. 3. CS 16.12.41, 288/19, 3. 

Hermínio Antunes: Fadista que, sendo lisboeta, fixou-se no Porto cantando no café 

Invicta. GP 31.07.33, 278/22, 2. GP 08.02.34, 286/12, 2. GP 20.09.36, 318/14, 4. 

Horácio Gameiro: A partir de outubro de 1936 torna-se o secretário de redação da 

Guitarra de Portugal. Não é poeta, guitarrista nem cantador. Alcídia Rodrigues é a sua 

companheira. Profissionalmente, é «empregado de carteira» de uma das mais importantes 

«firmas comerciais da nossa praça». GP 20.10.36, 320/15, 3. GP 20.10.36, 320/15, 3. 

Ignotus: Ver Guilherme Faria de Lapa e Costa. 

Ilda Silva: Fadista que nasceu no bairro da Graça, principiando nos tablados em 1934, 

aproximadamente, no Café Mondego. Cantou em várias rádios, em vários pontos do país, 

incluindo as ilhas e em vários espaços fadistas. Esteve em 1938 contratada no Porto, 

cantando no Café Academia e no Portugal. Tem uma filha. CS 01.07.37, 181/15, 2. CS 

16.04.38, 201/16, 6. CS 16.08.45, 359/23, 3. 

Ilídio Santos: Guitarrista. Juntamente com Flávio Teixeira é privativo da esplanada da 

Voz do Operário em 1938. GP 01.08.38, 4/24 – 2.ª, 7. 

Inácio da Conceição: Cantador nascido a 4 de janeiro de 1909. Cognominaram-no «O 

Pamplinas do Fado», em alusão ao herói de cinema americano. Distinguia-se por alterar 

as suas letras humorísticas, muitas vezes pessoalizadas, consoante o público, o que lhe 

trazia muita popularidade. O seu cartão é de 14 de julho de 1938, tendo começado a cantar 
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pouco antes dessa altura. Compõe o seu próprio repertório. Casou com Beatriz de Jesus 

Nunes a 19 de abril de 1942. Tiveram um filho a 3 de outubro de 1942. CS 01.10.38, 

212/16, 6. CS 16.01.39, 218-219/16, 10. CS 16.07.40, 255/18, 1. 3. CS 01.06.42, 299/20, 

7. CS 16.10. 42, 308/20, 7. CS 16.05.44, 334/22, 3. 

Irene Martins: É considerada uma artista de variedades ou ainda actriz-cantora que tinha 

no meio fadista muitas relações de amizade: «não é bem a mulher fadista, a que canta 

única e simplesmente o Fado. [...] Mas tem no Fado uma das suas maiores glórias, embora 

cultive, e com muito acerto, o género ligeiro de Cabaret», dizia-se no jornal Canção 

Nacional em fevereiro de 1928. Era filha de António Martins, amigo do fado. Casa-se a 

8 de novembro de 1930 com Adolfo Madeira. A 17 de novembro de 1931 dá à luz uma 

menina. Faleceu jovem a 16 de março de 1933. CN 09.02.28, 3/1, 3. GP 18.10.30, 210/9, 

1. GP 14.11.30, 212/9, 3. GP 23.11.31, 241/10, 6. GP 17.03.34, 288/12, 6. 

Irene Santos: Cantadeira. Nasceu a 23 de setembro de 1912. Foi aluna do Grémio 

Instrutivo e Familiar «Os Trovadores». Cantou em teatros, sociedades de recreio, bares, 

etc. É operária. Irene dos Santos abandona as lides do Fado; a despedida do fado foi em 

março de 1935 no Capitólio. Pouco tempo depois anuncia-se o seu consórcio: no dia 28 

de abril de 1935 com Américo Lopes Moreira. Foi mãe de uma menina a 12 de fevereiro 

de 1936 chamada Maria Helena. CS 01.12.30, 34/7, 4. CS 01.12.32, 82/10, 1.GP 28.03.35, 

303/13, 6. GP 08.06.35, 304/13, 8. GP 04.04.36, 313/14, 3. CS 01.10.38, 212/16, 2. 

Iria da Conceição Ribeiro (Tia Iria): Iria da Conceição Ribeiro, faleceu em janeiro de 

1944. Tinha sido a proprietária do «Ferro de Engomar», em Benfica. CS 16.01.44, 326/21, 

8. 

Isabel de Oliveira: Cantadeira. Trabalhava numa fábrica e aí, por cantar nos intervalos, 

a sua voz se destacou. Um colega cantador, Duarte Pais, perguntou se queria cantar fado, 

ela disse que sim, e ele investiu nela. Acabou por ingressar na empresa José Miguel. No 

Porto foi muito aplaudida. CS 16.11.44, 342/22, 3. 

Isabel de Sousa: Guitarrista. É uma menina guitarrista, que vem de fora de Lisboa, que 

é acompanhada por seu pai, António Glória, e é discípula de Carmo Dias. Fez parte do 

elenco do Retiro da Severa e participou com a embaixada do Fado do Retiro da Severa 

na sua exibição no Teatro Sá da Bandeira. Lecciona Guitarra e viola, na Rua do Carmo, 

1, 1-A, 1-B – Lisboa. O seu filho Joãosinho morreu a 4 de abril de 1931.  GP 12.03.27, 

109/5, 2. GP 20.01.28, 132/6, 5. GP 18.10.30, 210/9, 1. GP 18.04.31, 225/9, 6. GP 

27.08.37, 333/16, 6-7. 

Isidoro Silva: Guitarrista. Compôs o fado «Maria» que foi muito cantado em 1945. GP 

15.06.45, 1/24-2.ª, 8. 

Ivone da Fonseca: Fadista, começou a cantar cedo nos clubes recreativos. É esposa de 

Delfim Lisboa, tendo com ele casado a 30 de agosto de 1942. Vivem ambos em Peniche. 

Com o seu casamento, deixou de cantar com frequência. CS 16.09.42, 306/20, 4. 

Ivone Fonseca: Cantadeira nascida a 10 de março de 1921. CS 16.03.41, 270/18, 7. 

Jacinto Lobo: Poeta colaborador na Canção do Sul. É jornalista e o seu pseudónimo é 

«J. Obol». É descrito como «poeta psicólogo». CS 01.04.33, 90/11, 1. CS 01.03.34, 

112/11, 1. 
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Jacques Rocha: Jovem cantador que se profissionalizou e é ouvido em Postos Emissores, 

apesar de ainda não ter trabalhado em casas da especialidade. GP 10.05.38, 340/16, 3. 

Jaime Alves (Ponte Nova): Poeta, mudou-se para Luanda, sendo aí agente e 

correspondente do Trovas de Portugal. «E lá mesmo, empunhando a lira, “civilizando os 

pretinhos”. É trabalhador ferroviário. TP 15.03.34, 11/1, 6. 

Jaime dos Santos: Guitarrista. Foi trazido para o fado pela mão de Georgino de Sousa, 

começou no Salão Artístico de Fados, no Parque Mayer. Atuou no Café dos Anjos, na 

Flor de São Paulo, no Café Luso, no Coliseu dos Recreios e no teatro Maria Vitória na 

peça O Rei dos Fadistas. Fez um grande sucesso no Porto, cantou o Fado pela província. 

Rejeitou contratos para o Brasil e compôs muitos fados. Martinho d’Assunção (filho) 

considera em 1945 que é o «compositor que mais produz dentro do fado». Juntamente 

com ele formam nesse ano o par de músicos privativos da Cervejaria Luso. Era 

marceneiro. GP 08.06.35, 304/13, 5. CS 01.01.36, 145/13, 1. GP 01.08.38, 4/24 – 2.ª, 7. 

CS 16.10.45, 362/23, 7. 

Jaime Duarte: Cantador. É escriturário na Administração do Pôrto de Lisboa (ou 

funcionário da exploração do Porto de Lisboa). Não é familiar nem de Alfredo nem de 

Júlio Duarte. O seu irmão, Vítor Duarte, morre no dia 18 de dezembro de 1935, com 27 

anos de idade. Começou na Troupe Luzitânia, tendo-se celebrizado pela sua prestação na 

opereta História do Fado, de Avelino de Sousa. Depois tornou-se artista de fado. Casou 

a 7 de janeiro de 1939 com Aurora de Almeida. GP 24.10.31, 238/10, 1. GP 30.12.35, 

310/14, 4. GP 10.01.39, 356/17, 7. 

Jaime Lúcio: Poeta natural de Cacilhas. Publicou vários livros de versos. Começou a 

fazer poesia em 1928, nesse ano publica Pensamentos, Provérbios e Sentenças; Lágrimas 

em 1931, em 1932 Soluçando; Trovas de Amor em 1934 e Cantigas em 1934, prefaciado 

por Silva Tavares. Publicou em 1937 o livro A voz do povo, prefaciado por Forjaz de 

Sampaio, de poemas. Júlio Dantas manifestou-lhe a sua admiração numa carta. A sua 

especialidade é a quadra. Escreveu o fado «O meu filhinho» composto e cantado por 

Ercília Costa, cuja partitura está no n.º 298 da Guitarra de Portugal (em 1934). Ganhou 

os jogos florais da Emissora Nacional na categoria de quadras em 1937. A 16 de setembro 

de 1933 tinha 23 anos.  CS 01.05.37, 177/15, 7. CS 01.03.39, 222/16, 6. CS 16.09.33, 

102/11, 4. CS 04.09.34, 123/12, 1. CS 27.09.34, 124/12, 2. GP 14.11.34, 298/13, 7. GP 

13.03.37, 328/15, 3. 

Jaime Silva: Cantador. É casado com a fadista Noémia Cristina. GP 15.10.45, 9/24 – 2.ª, 

3. 

Jesuína de Melo: Fadista, irmã de Madalena de Melo. Ela e a irmã em crianças cantavam 

com o pai que era guitarrista amador. Começou pelo teatro, interpretou vários papeis, 

tinha cartão profissional, e deixou o teatro para seguir o fado. Canta quase exclusivamente 

versos de Luís José Simões. A Canção do Sul destaca-a como improvidadora afirmando: 

«Tem um condão, um dom – o de improvisadora – que nem sequer o exibe. 

Recatadamente já a ouvimos desbancar poetas de fama, da velha guarda, em improvisos 

à guitarra, no Charquinhos. Pega no último verso da quadra cantada e sob o mesmo tema, 

sem lhe destruir a forma, a métrica e o conceito, continua-o, em desgarrada de horas 

seguidas.» CS 01.12.36, 167/14, 1-2. CS 16.09.37, 186/15, 8. 



Anexo I – Dicionários 

46 

 

João Antunes Trovisco: «Trovisco» cantou o fado em muitas festas de beneficência. 

Deixou as lides fadistas para ser fakir, realizando nessa qualidade várias digressões, nas 

quais canta o fado. Detém o título de Rei dos Fakires Sul Americanos. Almanaque de 

Fados e Canções para 1933, p. 29. 

João Black: Ver João Salustiano Monteiro 

João Briol: Poeta e apreciador de Fado e seu defensor. Foi sargento na Armada, é um 

pseudónimo pelo que nunca sabemos a sua identidade. É colaborador da Canção do Sul. 

Ele é autor e intérprete do disco «O 1º de Maio» e «Os efeitos do álcool», mas interrompeu 

a gravação de discos por causa do falecimento de um dos filhos. CS 16.11.34, 127/12, 4. 

João Camilo: Guitarrista. Assegurou o acompanhamento da atriz Ema Oliveira na revista 

A Ramboia, no «Velho Fado», do qual se dá a entender que é o autor. Devido a este 

sucesso, obteve um contracto para gravar um disco. GP 30.11.28, 156/7, 6. 

João Cardona: Cantador Antigo. Começou no género sentimental, depois foi para o 

jocoso. Frequentou as boémias antigas e também fez fados. Tem cinco filhos, trabalha 

como ferroviário da CP. Dedicou-se muito a organizar certames de fado. O seu filho 

Ryder Cardona foi vítima de um desastre no Estoril, tendo falecido no dia 29 de agosto 

de 1937 com 17 anos. Foi um desastre de Caminho de Ferro na zona de Belém, que lhe 

cortou as duas pernas, falecendo poucas horas depois. CS 16.01.37, 170/14, 1. 8. CS 

01.03.32, 64/9, 1. CS 16.09.37, 186/15, 4. GP 25.10.37, 334/16, 8. 

João da Josefa: Violista do bairro da Ajuda. Faleceu a 23 de fevereiro de 1936. GP 

14.02.36, 311/14, 6. 

João da Mata: Poeta, guitarrista, violista e organizador de eventos de fado. Os seus 

poemas foram gravados por vários fadistas, mas foi Ercília Costa foi quem mais gravou 

as suas produções literárias. Nasceu em Cascais, lá concluiu os seus estudos primários, 

só com 10 anos veio para Lisboa, para a Bica. Tinha 8 anos quando escreveu os primeiros 

versos, inspirado por Júlio Janota, grande amigo do seu pai. Manuel Serafim foi quem 

cantou os seus poemas pela primeira vez. A pouco e pouco dedicou-se mais ao 

acompanhamento instrumental do que à poesia. O seu primeiro instrumento era a viola, 

acompanhando o guitarrista Mário Soares. Ele começou a aprender guitarra só em 1928, 

com 23 anos aproximadamente. No início do seu percurso foram acompanhadas por si 

Berta Cardoso, Leonor Fialho, Natália dos Anjos e Adelina Silva; a estas fadistas era 

comum oferecer versos. Fez uma tournée pelos Açores e Madeira, com Armandinho, 

Martinho d’Assunção, Ercília Costa e Maria Virgínia. Em 1932, na ocasião dessa 

digressão, publica o livro de versos Fogo Sagrado, editado pela Livraria Editora Andrade 

em Angra do Heroísmo. Com Armandinho, Martinho, Berta Cardoso e Madalena de Melo 

foi em tournée para Angola, Moçambique e à Rodésia em 1933. Casou-se com Madalena 

de Melo no final desse ano, em África, durante essa digressão, tendo como padrinhos 

Armandinho e Berta Cardoso. Foi diretor do jornal Canção Nacional que contou com 

poucos números. Publicou em 1936 a revista Azes do Fado. Neste ano está contratado em 

Évora como guitarrista, durante algum tempo, e volta novamente às ilhas, desta feita com 

Maria Virgínia. Integrou o primeiro grupo privativo do Retiro da Severa, estando aí 

durante sete meses. Foi o primeiro guitarrista da «Orquestra Típica de Portugal», que se 

exibiu em 1938 no Eden-Teatro, Coliseu dos Recreios e Emissora Nacional. A Guitarra 

de Portugal em 1932 refere que «a êle se deve o Fado ter ido às Ilhas Adjacentes». É 

muito ativo como organizador de iniciativas ligadas ao fado: eventos, grupos, jornais e 
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especialmente tournées. É detentor da patente «Grupo Artístico de Fados», do qual é 

diretor, sendo sob este rótulo que se realizam as suas organizações. Participou como 

instrumentista em inúmeros discos. Viria a dirigir o jornal Guitarra de Portugal na 

segunda série. CS 10.03.39, 360/17, 2. GP 22.12.33, 284/12, 6. GP 13.03.37, 328/15, 6. 

GP 14.02.36, 311/14, 4. TP 10.07.33, 4/1, 1-2. GP 14.08.32, 259/11, 8. GP 04.04.36, 

313/14, 5. 

João da Silva Vieira: Cantador, empregado principal da C.P. Tem um filho chamado 

Mário da Silva Vieira. CS 16.04.37, 176/14, 8. GP 25.07.38, 345/17, 12. 

João David: Guitarrista de grande prestígio por volta da primeira década do século XX. 

Afastou-se depois da boémia fadista. Autor de versos e cantigas. Começou a ouvir o fado 

pelas mãos de um vizinho que tocava o fado mouraria na guitarra, e ele ia prestando 

atenção às posições com que ele dedilhava. Começou por acompanhar o Lima (funileiro) 

e o António Gago (calceteiro), numa casa de vinhos e petiscos que havia na rua dos 

Remédios. Tocou como profissional no antigo Café Mexe e no Café Sobra, no Terreiro 

do Trigo. Fundou uma estudantina na Academia Recreativa Eduardo Cardoso e aí 

desabrochou completamente para o fado porque conheceu Guilherme Coração. 

Acompanhou a Emília Midões, a Albertina (na tia Joana do Arco do Cego), a Júlia 

Florista a Maria Vitória e o Jorge Roldão (no Retiro dos Pacatos). Era da Mouraria e pai 

de família. A sua filha chama-se Zulmira David. GP 20.02.29, 163/7, 8. GP 28.02.29, 

164/7, 1. 6. GP 21.03.31, 223/9, 6. GP 30.04.32, 252/10, 7. 

João David: Guitarrista. Irmão de David André, também guitarrista. GP 27.07.29, 176/7, 

6. 

João de Freitas: Poeta. Prefere as temáticas amorosa e escreve poucos versos sociais. CS 

16.12.38, 217/16, 12. 

João de Sousa (Bacalhau): Agente da Guitarra de Portugal no Bom Sucesso. Assina 

um poema de «Pedrouços», por isso é possível que viva lá. CS 01.01.27, 12/1, 2. GP 

01.08.27, 120/6, 2. 

João de Sousa Mota: Poeta, colaborador da Canção do Sul, morreu a 17 de fevereiro de 

1940, com 56 anos. Casado com Ana Ferreira Jorge. CS 16.04.40, 249/17, 6. 

João Dias Pais: Proprietário da Rádio Luso. CS 01.02.38, 196/15, 8. 

João Dias: Poeta, sonetista que escreve na Canção do Sul. CS 01.11.44, 341/22, 5. 

João dos Santos (Sacrista): A sua esposa falece em março de 1937. CS 16.03.37, 174/14, 

3. 

João Fernandes: Guitarrista. Nasceu no Bairro Alto, em 1902. Em 1912 iniciava-se a 

tocar guitarra e em 1918 dava a sua primeira audição em público, no Centro Republicano 

Dr. Afonso Costa. Foi considerado o sucessor de Armandinho no início de 1930, é nesta 

altura o guitarrista preferido de António Menano, com quem gravou discos, tendo-o 

acompanhado a Berlim em 1929. É também o preferido de Adelina Fernandes; 

acompanhando-a à guitarra percorreu o Alentejo, o Algarve, Coimbra, etc. Tem da sua 

autoria várias variações, o «Fado das Máguas» e «O Meu Filhinho» gravados por esta 

fadista. Acompanhou também nas suas gravações discográficas Filipe Pinto, Ercília 

Costa, Joaquim Campos, Alfredo Duarte e Júlio Proença. Toca em teatros, dá concertos 
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na TSF e é o guitarrista mais gravado em discos, tendo gravado em várias casas. Foi um 

dos intérpretes selecionados pela casa Irmãos Cardoso, representante da marca Odeon, no 

início de 1930. Inaugurou e geriu, com Georgino de Sousa e Armandinho, o Salão 

Artístico de Fados. A sua companheira morre em 1932 enquanto ele se encontra no 

estrangeiro. Acaba por fixar residência no Brasil, em São Paulo. GP 14.05.29, 171/7, 1-

2. GP 14.02.30, 190/8, 2. GP 28.03.30, 193/8, 2. CS 15.05.30, 21/7, 4.GP 15.10.32, 

262/11, 6. GP 25.02.34, 287/12, 5. 

João Fidalgo: Caixeiro do Café Luso. GP 01.01.35, 300/13, 12. 

João Firmino dos Santos (Espanta d’Alcântara): Fadista, poeta e cégante que era de 

Alcântara. GP 10.02.29, 162/7, 1-2. GP 21.03.31, 223/9, 6. 

João Inácio: Poeta, nasceu a 15 de outubro de 1905. Foi o presidente do «Grupo de 

Beneficência e Propaganda A Canção Nacional». Em 1936 teve uma infecção intestinal 

muito complicada. Publica um livro de versos seus de 48 páginas em março de 1937. Pela 

mesma altura torna-se um dos redatores da Canção do Sul. Depois de um tempo de 

interregno, volta a escrever nesse jornal no verão de 1940. CS 19.05.31, 45/8, 3. CS 

01.10.31, 54/8, 3. CS 16.09.36, 162/14, 4. CS 16.03.37, 174/14, 3CS 16.08.40, 256/18, 6. 

CS 16.11.40, 262/18, 5. 7. 

João Junça: Sabe-se que deu entrada no hospital de Arroios em junho de 1928 para ser 

submetido a uma cirurgia. GP 08.06.28, 143/6, 6. 

João Linhares Barbosa: Fundador da Guitarra de Portugal e seu diretor durante 17 

anos, entre 1922 e 1939. Dirigiu o «Grupo Artístico de Fados Guitarra de Portugal». Na 

sua festa de homenagem em 1928 no Ferro de Engomar, no seu aniversário e no 

aniversário da Guitarra de Portugal, compareceu o embaixador do Brasil, Joaquim 

Cington, e o juiz Almeida Ribeiro; estiveram presentes cerca de 300 pessoas. «O almoço 

de homenagem». Alguns comentários dizem que ele era baixo. sub-inspector da 

Sociedade de Autores; saiu devido a um conflito. Tem um irmão que se chama Rogério 

Barbosa e tem uma irmã chamada Noémia. O pai, que era fadista e ligado aos meios de 

protesto, suicidou-se. É casado com Sara Monteiro Barbosa (nascida a 8 de dezembro de 

1893); é sobrinho de um industrial de Belém bastante conhecido, Alfredo Barbosa. É 

também sobrinho de um funcionário do Ministério das Finanças, José Vieira da 

Conceição. Acolheu João Oliveira Vidal em sua casa, fazendo dele seu protegido. O seu 

filho Vinício Monteiro Barbosa em 1945 demonstra que segue o trilho do pai, publicando 

quadras na Guitarra de Portugal. Em 1945 é convidado pela empresa da Cervejaria 

Monumental para exercer as funções de consultor literário, tendo no programa levar a 

efeito muitos festivais de fado neste estabelecimento. GP 23.08.26, 93/4, 2. GP 10.11.26, 

99/5, 6. GP 20.12.26, 103/5, 6. GP 26.07.28, 146/6, 8- 9. GP 06.07.28, 145/6. 3. GP 

29.10.28, 153/7, 6. GP 10.01.29, 159/7, 10. GP 15.05.30, 197/8, 3. GP 20.01.33, 268/12. 

GP 15.06.45, 1/24-2.ª, 8. GP 01.09.45, 6/24 – 2.ª, 7. GP 01.10.45, 8/24 – 2.ª, 7. 

João Maria dos Anjos: Cantador e poeta. Nasceu a 21 de março de 1891. Considerado 

«o reformador da guitarra», pela Guitarra de Portugal, em 1928. Com 17 anos 

aproximadamente tocava viola na tuna «11 de março», que existia na Fonte Santa, onde 

morava. Ganhou o gosto pela guitarra para acompanhar alguns cantadores mas depois 

começou cantando. Depois de sair dessa tuna, fundou com os colegas da Imprensa 

Nacional uma tuna da qual era diretor e ensaiador; ao ir para casa os colegas obrigavam-

no a cantar pelo caminho improvisando serenatas. O primeiro cantador que acompanhou 
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foi José Peres, mais conhecido por José Carapau. Começou a cantar o fado numa casa 

que havia na rua das Cavalariças do Infante, cantado com João Junça, José Leitão, José 

Bacalhau e Joaquim Real. Antes cantava só entre familiares ou pessoas conhecidas, mas 

depois começou a frequentar os «descantes». Certa noite o Carlos Harrington pediu-lhe 

para cantar. E cantou um fado da autoria de Manuel da Mota, glosando uma quadra de 

Avelino de Sousa. Depois levavam-nos para cantar onde havia fado, sobretudo no Leitão 

de Alcântara e no Tamanqueiro, na Travessa de São Jerónimo. Em especial, houve uma 

ocasião em que cantou numa oficina de caixões de um regedor de Alcântara, José Carlos, 

que tinha convidado alguns rapazes; com o terror que sentia por estar em tal sítio cantou 

e despertou a atenção. Cantou no João da Ermida, cantou algumas vezes no Coliseu onde 

ganhou uma medalha de honra. Cantou nos palácios dos Condes de Arrochel, Conde da 

Ribeira, Conde da Guarda, nas esperas de outros, festas de caridade. Também faz versos. 

Para o Dr. Magnus Bergstrom, João Maria dos Anjos foi quem dignificou a guitarra. Por 

ele sabemos que deu concertos no Casino Lisbonense, e que «ele também se prestava às 

complicadas partituras da opera.» Diário de Noticias, 7 de março de 1926, citado por GP 

20.03.26, 84/4, 1. CN 15.01.28, 2/1, 1-2. GP 29.03.28, 137/6, 1. GP 27.07.30, 203/9, 1-

2. 

João Menezes de Matos: Guitarrista amador, representante da Canção do Sul em 

Grândola, participando nas noites de fados da sua terra. A 16 de março de 1938 tem 17 

anos. A sua profissão é a de guarda-livros. CS 16.03.38, 199/15, 3. 

João Oliveira Vidal: Começou por ser ardina e foi convidado para distribuir a Guitarra 

de Portugal, pois aparecia sempre por lá quando ela saía. Dada a sua fidelidade e um 

insuspeito gosto pelo fado, também pela vida precária em que se encontrava, Linhares 

Barbosa acolheu-o em sua casa tornando-o seu protegido: educou-o, vestiu-o, deu-lhe 

livros, deu-o a conhecer aos seus amigos. Destaca o seu gosto pela leitura. João Oliveira 

Vidal mostrou ainda o seu talento para escrever versos. Tornou-se tipógrafo, exerceu a 

função de compositor do jornal Guitarra de Portugal. Foi convidado para ser secretário 

do jornal de que fora ardina aquando da saída de Raul Carreira, tendo então cerca de 20 

anos. No final de 1931 foi preso na cadeia do Aljube, não se explicam as razões, apenas 

se noticiam as visitas e é dito que é «novamente» (o que significa que foi detido pelo 

menos duas vezes). Casou com Noémia Barbosa, irmã de Linhares Barbosa, e tiveram 

uma menina no dia 17 de janeiro de 1927 chamada Lígia. O seu irmão Ernesto Oliveira 

Vidal, que era gráfico, faleceu a 22 de janeiro de 1939. GP 22.01.27, 106/5, 1-2. GP 

25.01.29, 160/7, 8. GP 10.12.31, 243/10, 4. GP 12.03.32, 250/10, 1. GP 25.01.39, 357/17, 

3.  

João Pinto Ribeiro de Carvalho (Tinop): Escritor, dedicou-se de um modo especial a 

Lisboa. Diplomado pelo antigo Curso Superior de Letras. Autor de Lisboa de outros 

tempos e História do Fado. Morreu em outubro de 1936 com 78 anos. GP 30.11.36, 

323/15, 7-8. 

João Pinto: Cantador humorístico, nascido a 29 de outubro de 1908. Começou a cantar 

em 1929, sempre no género jocoso. O seu filhinho morreu no dia 13 de agosto de 1936. 

Teve por companhia João Cardona, estreando-se na casa de Fernandes&Delgado, na Rua 

dos Cavaleiros. Ao cantar nas Emissões da Rádio Condes, em 1935, alcançou um grande 

sucesso. CS 16.03.35, 132/12, 4. CS 01.11.35, 141/13, 2. GP 15.08.36, 317/14, 8. 

João Ramos: Fadista. Teve como mestre José Alves no Grémio Instrutivo e Familiar «Os 

Trovadores». CS 16.06.33, 95/11, 4. 
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João Reis: Administrador da Canção do Sul. Nasceu a 3 de fevereiro de 1897. Foi pai de 

Carlos Alberto de Sousa Reis a 11 de fevereiro de 1919, que viria a morrer com 19 anos, 

no final de 1938. A sua mãe é Inácia da Conceição e morreu no início de 1934. O seu 

pseudónimo é «António Cardo». CS 19.02.27, 14/1, 2. CS 16.02.31, 39/8, 2. CS 16.01.34, 

106/11, 3. CS 16.11.38, 215/16, 9. 

João Sabino (Corrêa): Cantador antigo. Morreu com 37 anos, sendo enterrado a 17 de 

junho de 1928. Cantou muitas letras de Aníbal Duarte. Pertenceu ao grupo Alcantarense. 

Cantou pela última vez no João da Ermida. GP 25.08.28, 148/7, 3. 

João Salustiano Monteiro (João Black): Poeta e fadista dos antigos, contactou com as 

figuras do fado de que Tinop e Alberto Pimentel falam nas suas obras. Operário, que era 

de Alfama. Outra fonte informa que o poeta é do Bairro da Graça. Tendo sido muito ativo 

no fado, após 1926 a sua participação na vida fadista é muito pouco vincada. GP 26.02.26, 

83/4, 1. CN 17.12.27, 1/1, 1. GP 21.03.31, 223/9, 6. TP 20.09.33, 7/1, 1. 

João Teles de Araújo: Tendo sido ator, Teles Araújo decide ingressar no meio fadista. 

Durante nove anos atuou no teatro, em várias peças brasileiras e também portuguesas, 

participando na opereta Mouraria. CS 01.06.35, 134/13, 8. 

João Venâncio: Fadista. Interpreta especialmente as produções de João Inácio. CS 

16.11.36, 166/14, 3. 

João Vitória: É o diretor musical do Guitarra de Portugal. Casou em 6 de setembro de 

1931 com D. Izabel Vitória. No seu casamento dedicou à sua esposa o «Fado Isabel» que 

compôs. GP 31.08.31, 235/10, 7.  

Joaquim Branquinho: Guitarrista algarvio. Deixou de tocar guitarra durante 12 anos e 

retomou-a em 1945. CS 16.04.45, 351/22, 8. 

Joaquim C... Dinheiro: Velho cantador. Nasceu a 8 de dezembro de 1856 em São 

Vicente, Lisboa. CS 01.01.31, 36/8, 3. 

Joaquim Campos: Cantador. Joaquim Campos Silva é, desde os 16 anos, funcionário da 

C.P. (Companhia dos Caminhos de Ferro). É casado com a cantadeira Rosa Maria. 

Começou a cantar com 12 anos, tomando parte em todos os sítios onde o fado se cantava 

e nas festas de caridade. Cantou com Júlio Proença no Coliseu dos Recreios, em abril de 

1927, uma produção de Linhares Barbosa, num espetáculo no âmbito da opereta 

Mouraria. Na segunda exibição dessa opereta interpretou um fado no intervalo. Tem 

cartão artístico de 1927, mora na Travessa do Forte, 32, 3.º, cantou pela primeira vez na 

Cervejaria Boémia, é natural de Fonte Santa, onde nasceu em 1888 ou 1889. Foi um dos 

intérpretes selecionados pela casa Irmãos Cardoso, representante da marca Odeon, no 

início de 1930. É o criador do famoso «fado-tango». Os sucessos por ele gravados são «A 

Boneca», «Pobrezinhos, «Fado Puxavante», «Estações da vida», «O Cavador», «Fado 

Vitória», «Fado Castanheira», «A Voz do Mar», «Desgarrada» (com o Dr. António 

Menano e Ercília Costa), «Dueto sôbre o Fado» e «Romance» (com Júlio Proença), e 

«Fado da Mouraria» (com Ercília Costa). É autor das músicas dos fados «Voz do Mar», 

«Castanheira», «Olivais», «Simples», «Amadores», «Lisboeta», «Fado Nosso», 

«Alexandrino», «Aurora», «Vitória», «Rosita», «Estela», «Fado Tango», entre outros. 

Cantou em vários teatros, espaços de fado, retiros, esperas de toiros, pela província, em 

casas de soldados, etc. Juntamente com Alberto Costa, fundou o Grémio Artístico Amigos 
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do Fado que tinha por objetivo a realização da «Casa dos Fadistas». No final de 1945 

organizou-se uma grande festa de homenagem no Capitólio. GP 16.04.27, 112/5, 2. GP 

14.02.30, 190/8, 1-2. CS 16.09.41, 282/19, 6. CS 01.08.45, 358/23, 7. GP 01.11.45, 10/24 

– 2.ª, 2. 8. 

Joaquim Caperta: Poeta e fadista. Operário, marinheiro. Oficial da Armada, foi o 

montador dos hidros em que Coutinho e Cabral fizeram a primeira viagem aérea até ao 

Brasil. Escreveu peças de teatro de tipo popular, representadas por sociedades de recreio. 

Em novo também foi cantador de fado, tendo cantado com José Morgado, Quintinhas, 

Cunha Bombeiro, João David, Quintas, Carlos Harrington, Vianinha, João Maria dos 

Anjos, etc. A 1 de dezembro de 1945 contava 63 anos. GP 30.12.35, 310/14, 7. GP 

01.12.45, 12/24 – 2.ª, 7. 

Joaquim Cordeiro: Cantador antigo (assim considerado em 1944) viveu no Algarve e 

por todo o Algarve cantou o fado. Nesta modalidade apresenta-se no Retiro dos Marialvas 

e no Café Latino. A sua presença em Lisboa só é notada a partir de 1943. Acompanhou 

figuras do tempo mais antigo do fado, tendo participado em festas de beneficência. Mas 

a sua carreira foi breve pela interrupção que ocorreu por causa da sua situação militar, 

quando foi destacado para Angola, onde se conservou vários anos. Mesmo aí participava 

em muitos eventos de fado e em Luanda tomou parte de muitos festivais, acompanhado 

pelo grande guitarrista Salvador Freire. De regresso à Metrópole, Cordeiro estabeleceu-

se em Olhão com uma oficina de sapataria, mas sem deixar de cantar. Nesta vila, decidiu 

ser um cantador humorístico quando cantava uma cantiga deste género na presença de 

Fernando Isidro, um ator, que o incitou a cultivar o género jocoso. Desta forma, sendo 

primeiramente um cantador sentimental, nesta fase do Algarve, faz-se uma reviravolta e 

dedica-se ao género jocoso ou humorístico, «não sabemos se por temperamento se por 

necessidade profissional». Em 1943 regressa a Lisboa, sua terra natal, ficando 

definitivamente pela capital, até porque os empresários de fado imediatamente o 

contrataram: fica a fazer parte do elenco privativo da Empreza José Miguel & Irmão, atua 

no Retiro dos Marialvas, onde se estreou no dia 11 de fevereiro de 1944. A sua filha 

chama-se Laura Cordeio e nasceu a 17 de agosto de 1942. Tem outra filha, chamada 

Odete Cordeiro, nascida a 4 de setembro de 1939. GP 25.11.38, 353/17, 7. CS 16.02.44, 

328/21, 5. CS 16.12.44, 344/22, 1. GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 3. GP 01.09.45, 6/24 – 2.ª, 6.  

Joaquim Ferreira Matinha: Fadista nortenho que dirige a filial da Guitarra de Portugal 

no Porto. GP 24.06.33, 276/12, 1. 

Joaquim Frederico de Brito: Poeta e escritor teatral. Nasceu eu Outurela, veio viver 

para o bairro da Madragoa. Nos tempos antigos, por volta da segunda década do século 

XX, era cantador e nos meios do fado era conhecido por «Britinho improvisador» pela 

facilidade com que glosava. Obteve o 4.º prémio num concurso de Poesia Popular 

realizado pelo Diário de Lisboa, em junho ou julho de 1927. Foi o autor das letras das 

marchas dos bairros de Ajuda, Alcântara, Madragoa, Mouraria, Alfama, S. Vicente e 

Benfica em 1934. As suas composições foram premiadas nas marchas de 1934. Foi 

redator do Canção do Sul desde o seu reinício em maio de 1930. Publicou livros de versos, 

entre os quais Musa ao Volante (1930). Nesta ocasião, o Diário de Notícias apelidou-o 

de «Poeta chauffeur». De facto, ele era chauffer de um carro de praça aproximadamente 

desde 1926. Antes disso era conhecido por Britinho Estucador, a sua profissão na altura. 

Albino Forjaz de Sampaio foi o autor do prefácio do Musa ao volante; foi ainda quem 

tomou a iniciativa de o publicar uma vez que um dia foi levado por Britinho no seu carro 

de praça. A partir da publicação desse livro, em virtude de muitos lhe dizerem que pelo 
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cariz popular da sua escrita iria certamente ter muito sucesso no teatro, Joaquim de Brito 

tornou-se também um escritor teatral. Suas são as peças Anima-te Zé (representada no 

Maria Vitória, em 1935), Sol-e-dó, representada no Variedades, Bocage, escrita com 

Stélio Gil com a qual o Eden Teatro foi inaugurado em 1937, entre outras. Casado com 

Maria Gomes Brito, foi pai de uma menina em março de 1930. Seu pai chamava-se Brito 

José Plácido. O seu irmão José Brito, faleceu aos 19 anos de uma doença. O seu outro 

irmão, Humberto Brito, casou a 21 de março de 1934 com a filha do professor primário 

Vicente de Sousa Lopes chamada Maria Fernandes Lopes. GP 04.06.27, 118/5, 3. GP 

23.08.30, 205/9, 4. GP 30.08.30, 206/9, 3. CS 01.09.30, 28/7, 2. GP 31.12.30, 217/9, 6. 

GP 12.04.34, 291/12, 2. GP 31.05.34, 292/12, 8. GP 07.07.34, 293/12, 1. GP 14.11.34, 

298/13, 5. GP 08.12.35, 309/14, 5. GP 13.03.37, 328/15, 3. CS 16.11.43, 324/21, 3. 

Joaquim José de Lima (Amil): Poeta e cantador antigo. Nasceu em 1882 em Lisboa. 

Cantou pela primeira vez em 1897, numa casa em Alcolena conhecida pelo José Abegão. 

Começou por aprender cantigas de José Maria (Artilheiro), que era muito próximo ao seu 

pai. Também cantou produções de Chico cortador, de Domingos Serpa e do Avelino de 

Sousa. Mais tarde cantava somente José Junça que escrevia só para si. Escreve no 

sentimental e no jocoso; no sentimental gosta mais de ouvir os outros cantadores ao passo 

que no jocoso gosta de cantar o que escreve. CS 01.10.31, 54/8, 1. 

Joaquim Leo: Cantador de fados, com ligações aos bairros de Pedrouços, Belém e Ajuda, 

É operário e faleceu de um acidente de carro em Belém no dia 22 de fevereiro de 1926. 

GP 26.02.26, 83/4, 1. GP 17.04.26, 86/4, 6. 

Joaquim M. S. Teixeira: Poeta popular nascido a 22 de novembro (outra versão refere 

dezembro) de 1914, conhecido por «Teixeirinha». Publicou muitos trabalhos na Canção 

do Sul. Escrevia muitos sonetos, mas dele são também muitos fados a destacar «O 

Toureiro», celebrizado por Renato Varela, e «O Médico e a Duqueza», que abrilhantou o 

repertório de Frutuoso França. A sua esposa chamava-se Julieta Maria Pereira Teixeira. 

Faleceu de tísica com 30 anos a 22 de setembro de 1945. CS 01.02.36, 147/13, 1.7. CS 

01.12.36, 167/14, 4. GP 01.10.45, 8/24 – 2.ª, 7. CS 16.10.45, 362/23, 19. CS 16.11.45, 

363/23, 11. 

Joaquim Martins: Guitarrista do Porto. GP 20.09.36, 318/14, 4 

Joaquim Matinha: Cantador do Porto que também escreve versos. CS 16.09.38, 211/38, 

3. 

Joaquim Pedro: Velho fadista. Esposo da fadista Raquel de Sousa. Dirige os programas 

da sucursal do Retiro da Severa no Cinema Rex (é o seu gerente). Foi também gerente do 

Colete Encarnado. Foi o representante da Guitarra de Portugal em Oeiras. Integrou o 

elenco privativo do Luso, e foi até à Madeira em 1943. GP 17.08.37, 333/16, 5. CS 

16.02.38, 197/15, 8. GP 10.02.39, 358/17, 6. CS 16.03.43, 316/20, 4. 

Joaquim Pereira: Cantador. CS 09.04.27, 17/1, 2. 

Joaquim Pimentel: Cantador natural do Porto, tendo atuado muitas vezes nessa cidade. 

Cantou pela primeira vez no grupo «Os Camoneanos» em 1931. Começou por uma longa 

permanência nos teatros de opereta; apareceu numa revista de cinema. Apesar de começar 

pelo teatro, rapidamente se decidiu pelo fado. No dia 1 de julho de 1932 partiu para o 

Brasil pela primeira vez. Em 1933 a Guitarra de Portugal afirma que é «contratado para 
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os mais diversos locais. Ainda mais: merecem-lhe todo o carinho as obras de caridade, e 

é vê-lo esbanjando a sua voz em prol dos necessitados.» Ganhou uma guitarra de oiro 

num certame do Capitólio. Em 1933 cantou no Café Invicta do Porto, antes de ir para o 

Retiro da Severa, pelo que fazia parte do seu elenco aquando da sua inauguração. Integra 

a «Embaixada do Fado» que foi ao Brasil (e à América do Sul) em 1934. Joaquim 

Pimentel fica a trabalhar num posto radiofónico português no Brasil, e começa a obter 

muito sucesso, ficando por esse país e sendo o único de toda a «Embaixada do Fado» a 

não regressar. Ganhou o título de «Rei dos Cantadores» no Rio de Janeiro, em 1935. 

Joaquim Pimentel dirige e canta num dos principais postos emissores brasileiros, no qual 

pretende divulgar o folclore português pelo programa «Horas Portuguesas». Grava muitos 

discos e continua a receber contratos para novas gravações. Em 1936 é convidado para 

ingressar numa Companhia de Revistas, no Brasil, e também para filmar, continuando a 

gravar discos e a cantar na Rádio. Esteve em Portugal por um breve período em 1936, e 

foi contratado para gravar discos pela Odeon; cantou também no Luso. Visita Portugal 

no verão de 1938, aproveita ainda para ir à Bélgica onde tem familiares. Nessa altura tem 

um contracto para o Teatro Maria Vitória para a revista Cigarro Forte. Em 1938 tem uma 

participação episódica no filme Bonequinha de Seda. Na sua estadia em 1938, Joaquim 

Pimentel com um pequeno grupo que o acompanhava formando uma espécie de troupe, 

realizou tournées por todo o país, donde se destaca o espetáculo que deu no Palácio de 

Cristal no Porto, com cinco mil pessoas, tendo sido de tal ordem que houve desacatos e a 

polícia teve de intervir. Regressa ao Brasil a 14 de março de 1939. Dedicado ao desporto, 

Joaquim Pimentel também fez músicas. CS 16.06.32, 71/10, 1. GP 25.08.33, 279/12, 1. 

GP 28.02.35, 302/13, 4. GP 28.03.35, 303/13, 2. GP 30.12.35, 310/14, 10. GP 14.02.36, 

311/14, 5. CS 01.03.36, 149/13, 1. GP 30.04.36, 314/14, 1. GP 27.06.36, 316/14, 7. GP 

10.08.38, 346/17, 2. GP 25.11.38, 353/17, 2.  

Joaquim Ribeiro: Cantador algarvio. Natural de Vila Real de Santo António, vila onde 

reside. A 16 de fevereiro de 1940 tem 24 anos. A 3 de abril de 1940 casou-se com Rosa 

da Graça Ribeiro. CS 16.02.1940, 245/17, 6. CS 01.05.40, 250/18, 7. 

Joaquim Seabra: Cantador portuense conhecido como «O Rouxinol do Norte». Em 1933 

integrou um quarteto, formado por Heitor de Carvalho, também cantador, António 

Antunes (guitarrista) e Alfredo Riça (viola). Houve um conflito com outros cantadores 

do Porto por cantar um ano a fio no Café Portugal. Desgostoso, partiu para Lisboa, depois 

de ter cantado no Teatro Casino, no Teatro Baleense e no «Teatro Rio Leça». Na capital 

estreou-se no Penedo da Saudade. Cantou em 1934 no Café Luso. Faleceu no Rio de 

Janeiro a 24 de outubro de 1940. Do seu repertório destaca-se o tema da História de 

Portugal. GP 14.10.33, 281/12, 1. CS 16.10.33, 103/11, 2. GP 07.07.34, 293/12, 8. CS 

01.06.35, 134/13, 1-6.  

Joaquim Viegas: Cantador. Faz anos a 25 de fevereiro. É casado com Amélia da 

Conceição Viegas e tem uma filha (pelo menos) chamada Suzete da Conceição Viegas. 

CN 06.03.28, 4/1, 6. Almanaque de Fados e Canções para 1933, p. 27. 

Joaquina Gomes (Quinita Gomes): Fadista. Nasceu sensivelmente em 1919. Começou 

a cantar fado com 8 anos; em criança cantava nos primeiros espaços especializados de 

fado e tinha já vários êxitos. Uma noite particularmente marcante ocorreu quando tinha 

11 anos; foi no Salão Artístico de Fados, em que o Dr. António Menano a chamou à mesa 

e beijou-a com as lágrimas nos olhos, dando-lhe mil escudos. percorreu, entretanto, 

muitos espaços: na Cervejaria Jansen, no Salão Artístico de Fado, no Solar da Alegria, 

ainda em clubes e retiros, onde cantou com os grandes fadistas. Contudo, por volta dos 
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15 anos abandonou a prática de fado reaparecendo aos 23 anos reaparece. Amália 

Rodrigues confessou-se altamente sensibilizada ao escutá-la, em 1945, ano de grande 

sucesso para esta cantadeira. Como fados do seu repertório existe «A mantilha negra», 

«Um passeio à Trafaria», «Amanhã», «Um João Ninguém», etc. A ida às ilhas, e à 

Madeira em particular, marcou-a particularmente. Em 1945 ainda não tinha trabalhado 

no teatro, mas gostaria de vir a trabalhar. GP 15.09.45, 7/24 – 2.ª, 3. CS 16.05.42, 298/10, 

3. 

Joel Barradas: Tocador de viola. Canta também modinhas brasileiras. Toca muitas vezes 

com o Bombita à guitarra. CS 09.04.27, 17/1, 2. 

Joel Pedro da Costa: Organizou as emissões de fado na Rádio Luso. Realizou um estágio 

longo no hospital de Santa Marta. CS 01.07.45, 356/23, 4. 

Jorge Cadeireiro: Cantador antigo. Tinha com Quintinhas Bombeiro uma casa, a 

Cigarra, na Travessa do Conde do Soure. Fez a sua alternativa em 1905 em Queluz, feita 

pelo José Maria Corrêa (Abadinho). GP 24.06.27, 117/5, 2. CS 01.01.31, 36/8, 3. 

Jorge Roldão: Actor falecido em 1928, que também cantava fado. CN 06.03.28, 4/1, 3 

Jorge Soriano: Ver José Jorge Soriano. 

José Alves (Parracha): Cantador antigo, foi na sua juventude um grande fadista. Era 

torneiro mecânico. GP 30.06.37, 331-332/15, 15. 

José Alves Batata: Fadista setubalense. Faleceu a 23 de outubro de 1938, não resistindo 

a uma operação no hospital de Santo António dos Capuchos. GP 25.10.38, 351/17, 5. CS 

01.11.38, 214/16, 7. 

José Alves: Poeta popular nascido a 18 de maio de 1895 no bairro da Graça. escreveu 

versos para fado e não só. José Alves é conhecido como o «poeta dos pobrezinhos», pela 

sua dedicação ao auxílio dos mais desafortunados com várias iniciativas e contribuições, 

tendo organizado muitas vezes festas de beneficência para eles. Ele é o diretor do Grémio 

Instrutivo e Familiar «Os Trovadores», que fica na Calçada do Monte, onde se cultiva a 

instrução e a caridade. Além deste, José Alves fundou muitos grémios fadistas, boa parte 

dos então existentes. Também cantou fado, entre 1914 e 1920, mas deixou de o fazer para 

se dedicar à poesia. Gosta particularmente de escrever quadras. Costuma redigir os seus 

versos nos claustros do velho edifício de São Vicente de Fóra. Autor de vários livros ou 

opúsculos: dos livros de versos A Guitarra do Povo: Fados e Canções, com prefácio de 

Artur Arriegas; Canção Portuguesa, com Barão Varela, publicado em 1939; o livro 

Reportório: Duetos, Cançonetas e Poesias, em 1926; dois opúsculos com versos: 

Saloiadas e Fados e o livro Cantigas em 1929. Publicou um conjunto de poemas num 

«folheto poético» no início de 1933, intitulado: Guitarradas: canções para o fado. 

Publicou em junho de 1936 um folheto de monólogos e poesias com 16 páginas intitulado 

Amador dramático. Publicou no total cerca de três dezenas de livros de poesia. Dirigiu a 

Alma de Portugal e a Canção do Sul (é o diretor deste periódico entre março e abril de 

1927). Foi ainda o redator teatral do quinzenário Canção Nacional. E colaborou em vários 

títulos: Os Ridículos, o Jornal dos Teatros, a Voz do Operário, o Barrabaz, e a Elite. A 

sua filha Noémia Alves morreu com sete anos no final de setembro de 1927. Casou-se no 

dia 8 de janeiro de 1931 com Maria Alice da Fonseca. Em 1940 esteve muito doente, 

tendo estado no Hospital de São José onde foi operado várias vezes. GP 17.06.26, 90/4, 
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3. CS 27.03.27, 16/1, 2. GP 08.10.27, 125/6, 2. CN 15.01.28, 2/1, 3. GP 21.03.29, 166/7, 

3. GP 28.09.29, 180/8, 3. CS 16.08.30, 27/7, 3. CS 16.11.30, 33/7, 4. CS 25.01.31, 37/8, 

3. GP 16.03.33, 271/12, 6. CS 01.06.36, 155/14, 6. CS 01.12.38, 216/16, 5. CS 16.01.39, 

218-219/16, 7. CS 16.08.40, 256/18, 6. Prefácio de Artur Arriegas à sua obra A Guitarra 

do Povo: Fados e Canções. 

José António da Silva (Bacalhau): Cantador antigo. Nasceu em Oeiras, tendo exercido 

a profissão de impressor litográfico na Fábrica «Société Générale Metalurgique» no 

bairro de Alcântara, onde sempre viveu. Cantou desde muito novo o fado, sendo dos 

primeiros fadistas a exibirem-se em espetáculos. Por volta do início do século, cantou no 

Café da Marcelina, na rua do Merca-tudo, e depois nas feiras de Alcântara, em Agosto, e 

de Santos, na companhia de João Firmino dos Santos (Espanta), João Mulato, João da 

Fonseca, João Black, Fernando Teles e outros. Tinha uma taberna em Alcântara 

homónima onde se cantava o fado. Criador das letras do «Fado do Bacalhau». Foi dos 

primeiros artistas a gravar na Casa Odeon. Casado com Laura Martins da Silva. Tinha um 

filho chamado Francisco Machado da Silva. Morreu no dia 18 de outubro de 1935, com 

54 anos. CN 06.03.28, 4/1, 8. GP 21.03.31, 223/9, 6. CS 01.11.35, 141/13, 4. 

José Augusto da Silva (José Corado): Cantador antigo. É da geração de João Black, 

Fortunato Coimbra, Maurício Gomes, Armado Barata e o do Melo Cocheiro. Escreveu 

cégadas, fados, geralmente com um forte cariz moralista. Como cegante, desempenhava 

muitas vezes o papel de galego pelas ruas por altura do carnaval. Tinha mulher e filhos. 

Faleceu em janeiro de 1928. CP 26.09.26, 2/1, 3. GP 01.28, 133/6, 3. CN 09.02.28, 3/1, 

1. 

José Augusto Ferreira (Parafuso): Fadista portuense que morreu jovem, a 18 de 

novembro de 1932, cantando composições da sua autoria. GP 03.01.32, 245/10, 6. GP 

12.02.33, 269/12, 2. 

José Baião: Cantador algarvio, tem uma filha nascida a 15 de setembro de 1943. Estreou-

se no Monumental em novembro de 1945. Em outubro desse ano teve um acidente de 

automóvel com outros dois fadistas algarvios, tendo sido o que ficou em estado mais 

grave. GP 15.09.45, 7/24 – 2.ª, 6. GP 15.10.45, 9/24 – 2.ª, 8. GP 15.11.45, 11/24 – 2.ª, 7. 

José Balaeiro Mota: Poeta. A sua esposa chama-se Maria do Rosário Balaeiro Mota e a 

sua filha chama-se Albertina Balaeiro Mota. CS 16.01.39, 218-219/16, 5. CS 01.04.39, 

223-224/16, 12. 

José Castanheira Cristo: Fadista do Algarve; canta assiduamente nas festas realizadas 

nessa região. Começou a cantar fado em criança, a pedido da sua professora. Ele só sabia 

o Mouraria e o corrido que eram aqueles que então estavam em voga. Nasceu em Vila 

Nova de Cacela e cresceu e viveu em Vila Real de Santo António. É representante da 

Canção do Sul naquela vila algravia. Canta em muitas localidades do Algarve mas a sua 

vida profissional impede-o de aceitar mais convites. Em Lisboa, quando esteve de 

passagem em 1940, cantou no Salão Rex. No início de 1943 encontrava-se em a Lisboa 

para gravar discos. No dia 28 de setembro de 1938 casa-se com Rosa Roque do 

Nascimento Rabeca, que é regente do posto de ensino do Pocinho (em Cacela). Em julho 

de 1939 sua esposa deu à luz uma menina chamada Maria Filipa Nascimento de Cristo, 

batizada a 20 de agosto de 1939. CS 16.03.37, 174/14, 3. CS 16.07.37, 182/15, 3. CS 

22.11.37, 191/15, 4. GP 20.02.38, 338/16, 4. CS 16.10.38, 213/16, 7. CS 01.08.39, 

232/17, 3. CS 16.09.39, 235/17, 3. CS 16.01.43, 312/20, 3. CS 16.03.40, 247/17, 8.  
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José Cavalheiro Júnior: Guitarrista do Norte. Trabalhou no Café Invicta. GP 15.10.32, 

262/11, 3. GP 11.11.33, 282/12, 2. 

José Cepêda: Proprietário do Café Mundial no Porto. Nasceu a 12 de janeiro de 1910. 

José Coelho: Fadista. Trabalha numa oficina. Canta o fado desde sensivelmente 1940. 

Estreou-se no Retiro da Severa, passou pela Cervejaria Luso e depois firmou contracto 

com a Empreza José Miguel. Canta muito em festas de beneficência. Reapareceu em 1944 

no Retiro dos Marialvas. CS 01.05.44, 333/22, 3. CS 16.06.44, 336/22, 3. 

José Corado: Ver José Augusto da Silva. 

José Costa: Porteiro do Solar da Alegria. GP 28.12.39, 368/18, 18. 

José da Silva Faria (Josifa): Poeta que colabora na Canção do Sul. Nasceu a 17 de 

agosto de 1913. CS 16.08.36, 160/14, 3. 

José de Araújo: Cantador antigo, faleceu a 2 de fevereiro de 1928. CN 09.02.28, 3/1, 6. 

José de Castro: Cantador do Norte, natural da freguesia do Bonfim, no Porto. Canta 

desde criança. Aos doze anos cantou pela primeira vez em público, no Recreio do 

Trindade, ao lado de Rosa Costa, e depois no Brasileiro, com Manuel Cascais, também 

no Bristol, no Invicta, e ainda no extinto Café Portugal. No Café Academia fez um grande 

sucesso com o Tango Nódoa. Esteve em Lisboa no inverno de 1940 tendo cantado na 

Radio Hertz e Rádio Clube Português. Fixou-se em Lisboa por volta desse ano. Em 1941 

fazia parte do elenco da Cervejaria Luso. Também cantou em Coimbra. CS 01.07.40, 

277/19, 1. 3. CS 16.12.40, 264/18, 7. CS 01.10. 42, 307/20, 5. CS 16.09.38, 211/38, 3. 

José de Freitas Cantador do Norte, participou no Concurso do Outono que a Canção do 

Sul organizou entre 1944 e 1945. Atuou em muitas coletividades portuenses e no teatro 

Sá da Bandeira no Porto. No fim de 1945 abandona o seu nome artístico «José de Freitas» 

e passa a chamar-se José Pinto, nome de batismo. CS 01.01.45, 345/22, 3. GP 25.12.45, 

13-14/24 – 2.ª, 3. 

José de Oliveira (Quizumba): Poeta popular e cantador jocoso de fado nasceu a 28 de 

fevereiro de 1878. Era de Campo de Ourique. CS 01.02.31, 38/8, 3. GP 21.03.31, 223/9, 

6. 

José de Oliveira Piedade: Cantador e editor da Guitarra de Portugal. É vendedor de 

mobília. Sócio da Firma comercial «Santos, Carvalho & Timóteo, Ldª.». Parece ter 

alguma coisa a ver com Cunha Leal. É casado com Alda Piedade. As suas filhinhas 

faleceram a 3 de maio de 1932. GP 27.02.27, 108/5, 2. GP 13.12.27, 129/6, 3. GP 

13.05.32, 253/10, 3.  

José do Nascimento Santos:  Poeta e cantador. Muito amigo do jornal A Canção do Sul. 

Dá-se a entender que ficou doente ou que foi para o sanatório no verão de 1934. Morreu 

bastante jovem no sanatório da Ajuda no dia 14 de junho de 1935, tendo nele dado entrada 

já em estado crítico no dia 6. Informa-se que morreu a cantar. A sua companheira 

chamava-se Estefânia Pereira. CS 01.08.34, 121/12, 1. CS 16.06.35, 135/13, 3. 

José Fernandes: Poeta. Conhecido como o «poeta-cavador». Organizou uma festa de 

fados no Murcifal em agosto de 1945. GP 01.09.45, 6/24 – 2.ª, 7. 
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José Ferreira: José Ferreira canta fados na Verbena do Relvão na ilha de São Miguel. 

GP 01.09.45, 6/24 – 2.ª, 3. 

José Franco: Cantador amador, a 1 de março de 1938 tinha 22 anos. Nascido e criado 

em Lisboa. O seu poeta preferido é António dos Santos; cantou em diversas sociedades 

recreativas. CS 01.03.38, 198/15, 6. 

José Gomes de Sousa (Jogosa): Poeta, publicava as suas produções no Canção do Sul, 

sendo um seu colaborador bastante dinâmico e empenhado. Suicida-se em 1933. Mais de 

300 pessoas acompanharam-no à última morada e no cemitério organizaram-se turnos 

pelos representantes das coletividades de que o poeta fazia parte: «Sociedade Esperantista 

Operária Antauën», Troupe Musical «União e alegria», Tipografia Liberty, Empresa 

Nacional, «Canção do Sul», Grupo Dramático Musical Recreativo. CS 01.08.33, 98/11, 

1. CS 01.10.1933, 102/11, 3. 

José Gonçalves (Pintor): Poeta popular e fadista da velha guarda. Júlio Guimarães 

afirma que foi quem o trouxe para o fado. José Gonçalves, fadista da «Velha Guarda», 

foi proprietário do Solar da Alegria, tendo sido «um dos primeiros iniciadores das Casas 

do Fado», e depois foi proprietário do restaurante «Flor do Tejo», no Ginjal, em Cacilhas. 

Num almoço com muitos fadistas descerrou-se a fotografia de José Gonçalves na grande 

sala do restaurante. A sua filha Maria de Jesus Gonçalves faleceu aos 24 anos no dia 12 

de setembro de 1939 no hospital de São José. Foi um dos primeiros a gravar discos na 

casa Odeon. Esteve no teatro e no cinema. Cantou uma vez no pátio «Simenta» na 

presença dos ministros dos Estados Unidos da América e da Argentina. CS 24.04.27, 

18/1, 2. CS 16.07.33, 97/11, 1. GP 20.12.38, 354-355/17, 22.  

José Gonçalves: Fadista, é industrial. CN 17.12.27, 1/1, 3.GP 08.06.28, 143/6, 7. GP 

06.07.28, 145/6, 6. 

José Januário: Cantador da Ericeira; é cego. GP 30.12.35, 310/14, 13. 

José Joaquim Pereira (Pereirinha Condutor): Cantador antigo. Nasceu a 23 de 

setembro de 1859, era da Mouraria. A sua alcunha devia-se a ter sido condutor da 

«Carris», de onde era reformado. Começou em 1876, quando começou a cantar com o 

Chico Torneiro, João Maria França, o Campanudo, o Bolacheiro e outros, no Areeiro e 

na casa de um tal Casimiro; geralmente aos domingos juntavam-se em casa do Casimiro 

e daí iam para o Perna de Pau, Fonte do Louro, Águia Roxa, etc. Começou por cantar 

poemas do João Maria França mas depois começou a escrever para si próprio.  Também 

representava as cégadas do França onde entrava em Travesti. Partiu para Castro D’Aire 

em Agosto de 1930. Foi casado com Maria Augusta da Cruz Coelho, sujeita a uma 

arriscada operação em maio de 1929. Faleceu a 23 de março de 1935. GP 14.05.29, 171/7, 

14. GP 12.04.30, 194/8, 4. GP 23.08.30, 205/9, 6. GP 21.03.31, 223/9, 6.GP 28.03.35, 

303/13, 8. 

José Jorge Soriano: Proprietário e administrador (ou ainda consócio) do Retiro da 

Severa. O seu padrasto chama-se Marrecas Ferreira e é escritor; a sua esposa chama-se 

Izaura Neto Soriano. Viria a ir para África Oriental Portuguesa (Moçambique), 

Catumbela, como guarda livros de uma casa comercial. Diz nesta ocasião que, mesmo se 

regressar à pátria, «nunca pensaria na realização de negócios do fado». GP 20.09.36, 

318/14, 5. CS 16.12.44, 344/22, 3. GP 30.04.36, 314/14. 
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José Júlio: Cantador do bairro da Madragoa, começou a cantar por volta de 1907. Cantou 

pela primeira vez em publico na companhia de Miguel Quintas, Francisco Viana, José 

Viana, H. Viana, Silvestre Tavares, Raul Pinto, etc. Gravou discos e compôs o «Fado 

José Júlio». CS 01.07.32, 72/10, 1. 

José Laranjeira: Fadista. Estabeleceu-se na Costa da Caparica com a sua família, tendo 

uma prole numerosa. É cego. GP 28.05.33, 275/11, 8. 

José Lemos: Cantador com discos gravados que desde cedo vive no Brasil. A rádio Luso 

tem cerca de 24 discos seus. Nasceu em Portugal, estreou-se como cantor no Rádio Filips, 

em 1933, e tem trabalhado em quase todas as Emissoras do Rio de Janeiro. Diz-se que os 

seus discos são dos mais passados nas rádios, por exemplo, numa emissora alemã, 

Dresden. Também é compositor, sendo seu o sucesso «Menina dos Manjericos». Toda a 

parte musical do filme Terra Portuguesa foi da sua responsabilidade. Artista do 

broadcasting carioca, intérprete do sucesso «Vibrai corações», sobre as comemorações 

dos centenários. CS 01.08.37, 183/15, 2. GP 20.12.38, 354-355/17, 20. CS 16.06.40, 

253/18, 1. 

José Lopes: Guitarrista e cantador, autor do «Fado Lopes». GP 01.10.45, 8/24 – 2.ª, 7. 

José Luís Lima: Cantou nos postos de rádio: Hertz, Sonora, Graça, etc. Nasceu a 3 de 

maio de 1910 e é empregado no Sindicato dos Profissionais da Indústria Hoteleira e 

Similares. CS 16.08.38, 209/16, 5. CS 16.05.39, 227/17, 4. 

José M. Oliveira Botas: Cantador setubalense falecido a 6 de fevereiro de 1931. CS 

16.06.31, 47/8, 2. 

José Manuel Soares (Pepe): Jogador de futebol muito notabilizado, nascido em Belém. 

Quando era criança foi o primeiro ardina do Guitarra de Portugal (sendo substituído por 

João Oliveira Vidal). Jogou no Belenenses. Foi uma das estrelas da participação de 

Portugal nas olimpíadas de 1928. Gostava muito de fado e frequentava o Solar d’Alegria. 

A sua origem é de torneiro mecânico, trabalhando numa oficina. Morreu muito novo e 

nessa altura estava noivo.  GP 31.10.31, 239/10, 1-2. GP 12.11.31, 240/10, 2. 

José Maria da Silva (Quintinhas Bombeiro): Cantador antigo. Nasceu em Barcarena a 

8 de dezembro de 1869; foi também aí que começou a cantar o Fado. Aprendeu-o com o 

seu irmão Serafim, que lhe deu as primeiras cantigas que cantou. Mais tarde veio para 

Lisboa, onde começou a ser conhecido; cantava cantigas que o Patusquinho, o Joaquim 

Andunga, o Valério e outros lhe deram. Juntamente com o Ginguinha fez a sua alternativa 

em 1909 na Tia Iria, na Rua de São Luiz, feita pelo José Maria Corrêa (Abadinho). Cantou 

em todos os locais onde se cantava fado naquela época, com o Serrano, o José da Josefa 

e a Cacilda. Costumava cantar no género canto «à história» e ao «Mouro e Cristão». Gosta 

particularmente de cantar o alexandrino. Tinha com Jorge Cadeireiro uma casa, a 

«Cigarra», na Travessa do Conde do Soure. Viveu em Campo de Ourique. Diz-se que era 

bombeiro, que tinha um emprego do Estado. Faleceu a 14 de maio de 1938. GP 24.06.27, 

117/5, 2. GP 12.04.30, 194/8, 4-6. CS 01.01.31, 36/8, 3.GP 21.03.31, 223/9, 6. GP 

25.05.38, 341/16, 3. 

José Maria: Poeta popular do Porto. CS 16.09.38, 211/38, 3. 
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José Marques Amaral: Cantador. Nasceu em Campo d’Ourique. A 1 de fevereiro de 

1938 tinha 32 anos. Principiou na Boémia, uma extinta casa de fados que existia na 

Travessa da Palha (atual Rua dos Correeiros). A sua atuação foi de tal modo positiva que 

o contrataram por oito dias, ainda a regulamentação sobre o profissionalismo no fado não 

estava no Diário do Governo. Em 1930 conseguiu o cartão e estreou-o no mesmo espaço. 

Cantou no Solar da Alegria, no Teatro Maria Victória, etc. um dos seus grandes sucessos 

é o fado «Amor de mãe» com um poema de Sabino Izidro dos Santos. Canta muitos versos 

de José Pereira Neto. CS 16.10.38, 213/16.  

José Marques: Guitarrista nascido em 1899, na Travessa do Cabral 17, 1.º. Começou 

porque ouviu tocar o fado quando tinha 14 anos aproximadamente na Rua dos Poiais de 

São Bento. A certa altura conheceu o Armandinho que o convidou para ir tocar na «Casa 

das Cêpas» em Algés. Tocou no Café da Maria José (travessa dos Pescadores), Café 

Marcelino (Alcântara), nos clubes Maxim’s, Ritz, Olimpia. Já tocou no Coliseu, e na casa 

de fidalgos, como os senhores Palha Blanco. Tocou no Café dos Anjos com Georgino de 

Sousa na viola; também no Solar da Alegria. Ensaiou e impulsionou as cantadeiras Maria 

Virgínia, Maria Luiza, Maria Amélia Martins, Adelina Ramos. Foi o émulo do 

Armandinho durante muito tempo. Compôs fados. Em 1945 é guitarrista privativo da 

Verbena de Campolide, e o seu acompanhador é o violista Alfredo Mendes. Fazia parelha 

com Pais da Silva, a dupla privativa em 1945 da empresa Lopes Ferreira. Em 1945 diz-

se que retoma à atividade mas também que se encontra «semi-retirado das lides 

profissionais, devido a outros afazeres». TP 07.06.33, 2/1, 1-2. GP 01.08.38, 4/24 – 2.ª, 

7. GP 15.07.45, 3/24 – 2.ª, 7. GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 8. 

José Martins: Guitarrista portuense que toca no Café Portugal. GP 15.10.32, 262/11, 3. 

José Miguel da Costa: Empresário. Tem duas filhas, Juvita e Sílvia Martins da Costa, 

que em 1945 passam para o 1.º e 2.º anos dos liceus, respetivamente. É irmão do 

administrador da Guitarra de Portugal, na segunda série, Francisco Costa, com quem 

teve também uma sociedade. Fez várias viagens para tratar de possíveis contratos para os 

seus artistas, designadamente a Espanha. GP 01.10.45, 8/25-2.ª, 7. 

José Miranda: Fadista portuense. Cantador conhecido por «O miúdo da Sé», filho de 

Isaura Pires Barbosa. Ficou em terceiro lugar num concurso promovido no Café Portugal 

no final de 1937. GP 20.09.36, 318/14, 4. CS 20.12.37, 193/15, 3. CS 16.10.38, 213/16, 

13. 

José Neto: Colaborador da Guitarra de Portugal e cenógrafo que se estreou ao realizar 

os cenários para o teatro «Bairro Alto». Tem como pseudónimo «Zenete». A sua filha 

Maria Helena Ferreira Neto faleceu a 12 de abril de 1927 devido a um acidente com água 

a ferver. GP 04.04.27, 111/5, 4. GP 16.04.27, 112/5, 6. 

José Nicolau Veríssimo: Proprietário do Salão Portugal. Tinha um filho que faleceu 

bastante novo. GP 15.03.30, 192/8, 6. 

José Nunes: Guitarrista. Em 1945, fazendo parelha com Miguel Ramos e era músico 

privativo do Retiro dos Marialvas. GP 01.08.38, 4/24 – 2.ª, 7. 

José Pais da Silva: Violista do Norte. Fazia parelha com Francisco Carvalhinho que em 

1945 eram privativos da empresa Lopes Ferreira. GP 15.07.45, 3/24 – 2.ª, 7. GP 11.11.33, 

282/12, 2. 
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José Parente: Guitarrista. Natural da Covilhã. Gravou solos pela His Master Voice. GP 

01.08.38, 4/24 – 2.ª, 7. 

José Pereira (Caranguejo): Fadista da velha guarda, particularmente conhecido pelas 

suas cégadas no início do século. Morreu a 18 de maio de 1932. GP 18.06.32, 255/10, 8. 

José Pereira David: Cantador do Norte. Vencedor da «Guitarra de Ouro» num concurso 

promovido no Café Portugal no final de 1937. No início do ano seguinte ganha a «Taça 

Catedral do Fado» no mesmo café. Em janeiro de 1938 adoece e afasta-se do fado. Pouco 

tempo depois morre, bastante jovem, após prolongado sofrimento, no dia 31 de maio de 

1938. CS 20.12.37, 193/15, 3. CS 01.01.38, 194/15, 3. CS 16.06.38, 205/16, 3. 

José Pereira: Cantador natural do Porto; nasceu em 1914. A Guitarra de Portugal 

designa-o como «cantador-poeta». Começou a cantar na cidade Invicta por volta de 1933, 

numa festa de amigos, que o incentivaram a investir no seu percurso como fadista. Nessa 

cidade cantou no Café Portugal, no teatro Sá da Bandeira, no Café Avenida, na Invicta 

Maxim’s, etc. Veio viver para a capital em agosto de 1935 e numa noite no Luso foi 

apresentado ao proprietário, sr. Lopes Ferreira, que insistiu para que ele cantasse. Ele 

aceitou fazê-lo no domingo seguinte e aí cantou sete vezes, devido ao entusiasmo do 

público. Cantou também nos dias seguintes; contudo, tinha de voltar ao Porto, por ter lá 

contratos e ainda porque era manufator de calçado. O sr. Lopes Ferreira, porém, quis que 

ele lá ficasse e ele decidiu fixar-se em Lisboa. Depois do Luso cantou noutras casas de 

Fado, como o Retiro da Severa e o Mondego. No verão de 1945 segue para a Nazaré para 

tomar a gerência do Café Restaurante Club dessa vila. Nesse ano obteve um lugar de 

honra – o 5.º lugar – denominado «Prémio João Linhares Barbosa» no concurso de 

quadras organizado pela Guitarra de Portugal. CS 16.12.35, 144/13, 1. GP 25.05.38, 

341/16, 2. 6. GP 01.08.38, 4/24 – 2.ª, 7. GP 01.10.45, 8/24 – 2.ª, 1. 

José Pereira: Porteiro do Solar da Alegria. GP 15.05.31, 227/9, 6. 

José Pinho das Neves (Raleira): Cantador. Estreou-se em Aveiro. CS 16.11.38, 215/16, 

14. 

José Pinto: Ver José de Freitas. 

José Porfírio: Cantador. Nasceu em 1908 na Graça, no Bairro dos Barbadinhos, em 1908. 

É irmão de outro cantador: Ricardo Porfírio. Ouvia inicialmente Bringuel e Joaquim 

Campos. Frequentou o Grémio Literário Amadores de Fado, onde pela primeira vez 

cantou e onde conquistou mais popularidade. Começou a cantar com os seus amigos de 

infância (Filipe Pinto, João Pereira da Silva, etc.) e com o irmão em festas de caridade. 

Canta desde os 14 anos; profissionalmente desde 1927. Estreou-se como profissional na 

extinta casa «Rosa Branca» na rua Morais Soares. Foi contratado mais tarde para o Ferro 

de Engomar, quando Maria do Carmo era a proprietária. Ele e Ermelinda Vitória foram 

os primeiros a gravar discos. Como a casa para a qual José Porfírio gravou faliu, o seu 

disco não saiu. Vendia e vende na Feira da Ladra, onde afirma que se cantava e canta o 

Fado. Canta no Ferro de Engomar, mas também em muitos cafés, clubes e teatros. Referiu 

Carlos Conde e José dos Santos como letristas prediletos, Alfredo Marceneiro e Hermínia 

Silva como referências. Trabalhou em Sintra. Afirmou preferir cantar o fado alexandrino. 

Em outubro de 1936 teve um acidente de automóvel e foi internado no hospital. Faleceu 

com 31 anos a 14 de agosto de 1940, no hospital de São José depois de uma operação 

cirúrgica. GP 31.03.33, 272/12, 1. TP 26.08.33, 6/1, 5. CS 01.11.36, 165/14, 2. GP 
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06.11.36, 321/15, 6. CS 16.12.36, 168/14, 1-2. GP 25.10.38, 351/17, 3. CS 16.08.40, 

256/18, 7. CS 01.09.40, 257/18, 8.  

José Rocha: Antigo cantador (assim considerado em 1944); esteve como empregado da 

Empresa José Miguel mas entrou e saiu várias vezes. Nasceu em Lisboa e canta o fado 

desde aproximadamente 1920. Principiou em Setúbal ao lado de José Batata, poeta e 

cantador setubalense, José Pires, cantador da velha guarda, Alfredo Correeiro, Pianista, 

João Estica, António Lado e Manuel Portugal. A partir de certa altura começou a cantar 

apenas o que escrevia. Foi o sócio fundador da Sociedade Promotora de Educação, em 

1924. É cantador, animador e empresário. Canta o fado desde 1924 e como profissional 

desde 1930, sensivelmente. Por volta de 1941 teve uma doença e depois a voz começou 

a ficar frágil, pelo que teve de deixar de cantar. Desde então dedica-se a organizar 

espetáculos e a dirigir programas, solicitados por particulares ou por empresas. Sendo 

geralmente eventos de Music-hall, muitas vezes coloca também fado na programação, 

como aconteceu quando ficou responsável pelo Pavilhão Português. Gostaria de organizar 

espetáculos, também de fado, no exterior mas a Segunda Guerra Mundial dificultou em 

muito que isso se concretizasse. Em 1945 é gerente da Esplanada da «Voz do Operário». 

Começou por ser um fadista simples, ascendeu à categoria de artista-animador, sendo em 

1945 o regisseur do Coliseu dos Recreios. GP 20.12.36, 324-325/15, 15. CS 16.01.44, 

326/21, 6. GP 30.06.45, 2/24 – 2.ª, 3. CS 01.09.45, 360/23, 1. 3. GP 25.12.45, 13-14/24 

– 2.ª, 8.  

José Rocha: Porteiro do Café Luso que gozava de bastante popularidade. CS 16.12.34, 

128/12, 2. 

José Rodrigues Estronca: Poeta nascido em Abrantes. Afirmou: «Os meus versos [...] 

podem não ter beleza literária, podem não seguir as escolas do classicismo ou 

modernismo, seguem, porém, a escola do meu Ribatejo». Muitos dos grandes fadistas 

introduziram versos seus no repertório: Ercília Costa, Deolinda de Sousa ou Tristão da 

Silva. CS 16.01.44, 326/21, 4. 

José Rosa: Guitarrista. Forma um grupo com Daniel Mendonça (fadista) e Américo 

Capela (violista), ativo pelo menos em 1933 tendo feito uma digressão pelo Norte. CS 

16.10.33, 103/11, 1. 

José Santos: Guitarrista e poeta. CS 16.12.39, 241/17, 8. 

José Silva Nunes: Poeta. Um dos jovens poetas que a Canção do Sul apresentou. Nasceu 

em Estarreja no ano de 1918, mudou-se depois para Lisboa residindo no Bairro da Lapa. 

Os seus versos são cantados por Joaquim Ferreira e escreve muito sobre a temática 

amorosa. É empregado na Administração do Porto de Lisboa. CS 01.01.38, 194/15, 6. 

José Silvestre: Cantador. José Silvestre regressa de uma tournée pelo norte e sul do país. 

Destaca que cantou poemas de J. Obol (Jacinto Lobo) na sua terra natal, o Cercal. Ele 

compôs uma música chamada «A minha terra» com uma letra desse poeta. CS 16.10.33, 

103/11, 4. CS 16.10.35, 140/13, 4. 

José Tavares da Silva: Cantador e poeta; canta quase exclusivamente as suas próprias 

letras. Nasceu a 4 de julho de 1908, é natural de Lafões e obteve o cartão profissional em 

1936. É empregado de Escritório e vive na Rua do Passadiço 12. Cantou em cafés de fado 

e na rádio. CS 16.11.37, 190/15, 8. CS 16.12.38, 217/16, 6. 



Anexo I – Dicionários 

62 

 

José Tovar: Cantador, nasceu na década de 1910 na Rua da Bela Vista na Graça. 

Começou a cantar fado com nove anos. Ouvia falar na sua infância de Rosa Sapateiro, 

João Black, Sebastião Eugénio, Joaquim Campos, Bringuel. Com o pai ia aos certames e 

ouvia cantar, por exemplo, os irmãos Porfírio. Depois começou a ficar fascinado com o 

futebol e integrou os Juniores do Benfica. Pertenceu ao Grémio Instrutivo e Familiar «Os 

Trovadores», levado pelo pai, e cantando versos de José Alves, um dos fundadores do 

grémio. Foi aprender o ofício de serralheiro, mas com a crise decidiu cantar 

profissionalmente. Por volta de 1936 profissionalizou-se. Teve uma participação no filme 

Rosa do Adro.  GP 25.08, 347/17, 8. 

José Vivo: Velho fadista, poeta e violista, colabora com a Guitarra de Portugal. É de 

profissão marinheiro artífice. Realizou uma exposição de 700 peças de ferramentas e 

alfaias. GP 08.06.35, 304/13, 8. 

Judia: Ver Celeste Inácio. 

Judite Pinto: Cantadeira. Nasceu em Lourenço Marques e desde muito nova dedicou-se 

ao teatro, juntamente com o seu irmão Álvaro, que mais tarde veio a ser ponto teatral em 

Lisboa. Com o falecimento do pai, que era inspetor da Companhia de Caminhos de Ferro, 

Judite veio para Lisboa e tornou-se atriz profissional integrando várias companhias. Mais 

tarde enveredou pelo Fado, tendo sido Jaime Santos e Miguel Ramos os seus primeiros 

acompanhadores, e tendo-se estreado no «Luso». Cantou em muitas terras: na ilha da 

Madeira, no Porto, em Setúbal, em Beja, etc. Tem dois filhos e reside na Mouraria. A 20 

de junho de 1940 casa com o cantador Francisco Jorge. Tiveram uma filha a 14 de 

dezembro de 1940. GP 10.07.38, 344/16, 6. CS 01.07.40, 254/18, 4. CS 01.01.41, 265/18, 

7. 

Juiz da Praça: Ver Luís da Encarnação. 

Júlia Cruz: Colaboradora da Guitarra de Portugal desde 1926 de «espirito, 

sensivelmente culto argamassado nas lutas sociais». GP 20.01.26, 80/4, 6. 

Julieta Fatal: Poetisa, discípula do coronel Cardoso dos Santos, passa a colaborar com a 

Guitarra de Portugal em setembro de 1945.  

Julieta Rocha: Cantadeira conhecida como «A Bonequinha do Fado» por causa de umas 

quadras que canta de Adriano dos Reis. Começou a cantar com 4 anos, pois foi levada a 

cantar no Teatro Apolo por Adelina Fernandes. Em 1933 tinha 10 anos. Integrou o 

Quarteto Rocha, cantou no Salão Artístico de Fados e no Solar d’Alegria e também no 

teatro Apolo, na Festa da Guitarra de Portugal. CS 16.09.31, 53/8, 4.TP 20.05.33, 1/1, 6.  

Júlio Alves (Reinadio): Cantador antigo, que se retirou das lides fadistas entretanto. No 

início de 1933 encontra-se no hospital de Santo António dos Capuchos. Acabaria por 

falecer no dia 14 de dezembro desse ano no hospital de Arroios. GP 20.01.33, 268/12. 

GP 22.12.33, 284/12, 6. 

Júlio César Valente: Poeta popular. Natural de Lisboa, colaborou em muitos jornais e 

revistas. Faleceu aos 66 anos no hospital de Santa Marta, no dia 11 de junho de 1945, 

vitimado por uma congestão cerebral. Era gráfico nas oficinas do Diário de Notícias, à 

data da sua morte, sendo funcionário aposentado da Direção Geral dos Serviços de Saúde. 

Era casado com Maria do Carmo Almeida Valente e tinham uma filha chamada Arminda 
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que nasceu por volta de 1920. GP 08.12.35, 309/14, 3. CS 16.06.37, 180/15, 5.CS 

16.06.45, 355/23, 8. GP 30.06.45, 2/24 – 2.º, 7. 

Júlio Correia: Violista. Tocou no Café Luso; participou num conflito físico com 

Linhares Barbosa. Começou a tocar em 1915, tendo principiado ao lado de Salvador 

Freire e José Marques. Compôs alguns fados. GP 24.10.31, 238/10, 2. CS 01.01.33, 84/10, 

1. 

Júlio de Oliveira Antunes: Poeta. Nasceu a 3 de fevereiro de 1900. Tinha como 

pseudónimo Olivertunes. Foi durante algum tempo redator do Canção do Sul. O primeiro 

poema que publicou nesse jornal foi a 1 de outubro de 1929, intitulado «O Fado». Refere-

se que escreve muito sobre a temática da saudade. Faleceu em 1944 num acidente tendo 

43 anos. CS 01.02.33, 10/86, 3. CS 01.10.33, 102/11, 1. CS 01.02.36, 147/13, 4. 

Júlio Duarte: Cantador. Começou aos nove anos cantando numa paródia carnavalesca 

do falecido Lagiosa, depois ainda em pequeno, estreou-se como cantador de teatro, 

fazendo várias épocas no extinto teatro Estoril, da Estrela. Começou a cantar fado com 

15 anos em festas de benefícios. Desde então, fez-se companheiro de Alfredo Duarte 

(Marceneiro), seu irmão. Canta em particular as questões sociais. Sapateiro de ofício, 

trabalhou numa oficina. É casado com a D. Leonor Duarte e tem duas filhas, Aida e Júlia 

Duarte, que foram aprovadas com altos valores nos exames de instrução primária. Em 

1938 inicia uma nova fase profissional na sua vida ao dedicar-se a uma casa de vinhos 

que fora pertença de Alberto Costa e Georgino de Sousa, que fica na Travessa da Glória. 

Esse retiro chama-se «Julinho». Teve bastantes problemas de saúde: esteve internado no 

hospital de Santa Marta (1931) e nele foi operado ao estômago (1938); no verão de 1943 

é hospitalizado e submetido a uma operação cirúrgica. Morre no dia 4 de setembro de 

1943, com 47 anos, numa altura em que exercia as funções de gerente artístico da 

Cervejaria Luso. GP 18.07.31, 231/10, 5. GP 24.10.31, 238/10, 1. GP 14.08.32, 259/11, 

1. 6. GP 30.07.34, 294/13, 6. GP 20.10.34, 297/13, 6. GP 30.12.35, 310/14, 6. CS 

16.10.36, 164/14, 1-2. CS 01.03.38, 198/15, 3. GP 10.05.38, 340/16, 8. CS 16.08.43, 

321/21, 7. CS 16.09.43, 323/21, 5. 

Júlio Gonçalves: Cantador nascido a 22 de março de 1912, em Lisboa; vive no Beco do 

Pocinho 11, r/c. Cantou pela primeira vez no Salão Cine Rex. O seu público é crescente 

em 1940. Exerce a profissão de barbeiro. CS 01.03.39, 222/16, 12. CS 16.07.40, 255/18, 

8. CS 01.11.40, 261/18, 7. 

Júlio Guimarães: Poeta. Nasceu por volta de 1900. Quando tinha 15 anos, estampou na 

«Carteira» da antiga «Voz do Operário» os seus primeiros versos. Com José Gonçalves 

publicou em 1927 o livro O Sabor do Fado. Publica em 1931, com Alfredo César de 

Cáceres, o Cancioneiro do Povo. Neste ano, Octaviano de Sá, fala elogiosamente dele no 

Gazeta de Coimbra. Com António Montóia colaborou no Cancioneiro da Mouraria, um 

folheto reatado em junho de 1937. Publicou o livro com o argumento do filme A Canção 

de Lisboa. Afirma, portanto, que foi ele que o escreveu, apesar de não ter ficado com a 

autoria. O Diário de Lisboa realizou muitos elogios, apesar de nunca falar no seu nome. 

Esta pequena polémica deu-se em 1934. É uma figura extraordinariamente profícua, sobre 

si afirma-se em agosto de 1938 na Guitarra de Portugal: «Da sua pena saíram centenas 

de cantigas, dezenas de cégadas e de episódios, compilações, folhetos, livros, adaptações, 

contos, novelas, [...] ao Júlio se devem alguns dos melhores versos de fado». São dele as 

seguintes obras: Aventuras de um fadista sapateiro: versos para rir; Guitarra da 

Mouraria; Fados e Canções: gravados por M. Alice, Mariamelia, etc.; Fados para rir...: 
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cantigas em jocoso; Almanaque de Fados e Canções; História do homem que meteu a 

sogra no Jardim Zoológico: versos humorísticos; Amor de mãe: Novela dialogada em 

verso; História do Fado: Esboço em verso (com gravuras); Os amores da Severa e 

Vimioso: versos para o fado; Aldrabices do Bolinhas. Tudo publicado na Livraria 

Barateia. A sua esposa, Inocência da Conceição Fernandes, morre a 17 de outubro de 

1938; é um acontecimento que lhe causa muita consternação. No início de 1941 assegura 

uma nova secção do Canção do Sul intitulada «Coisas para rir». Com Francisco 

Radamanto funda em 1943 os «Marialvas do Bairro Alto». Depois de viver alguns anos 

exclusivamente da escrita de poemas, numa fase posterior (temos referência de 1945) 

encontra-se numa outra fase da sua vida: escreve apenas pontualmente e dedica-se à sua 

livraria, a Livraria Camões, sita na Travessa da Queimada, n.º 31. Numa publicidade que 

lhe é feita na Guitarra de Portugal em 1945 indica: «Compra e venda de todo os géneros 

de livros». A sua loja é frequentada por Aquilino Ribeiro e Ribeiro Couto. Os seus ídolos 

do fado foram João Maria dos Anjos, Joaquim Campos e, posteriormente, Amália 

Rodrigues. CS 01.02.31, 38/8, 3. GP 31.07.33, 278/11, 10. TP 04.02.34, 10, 6. CS 

01.07.37, 181/15, 3. GP 01.08.38, 4/24 – 2.ª, 4. 6. GP 25.10.38, 351/17, 5.CS 01.02.41, 

267/18, 3. CS 16.02.43, 314/20, 4. GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 4. 

Júlio Janota: Ver Júlio Leopoldo de Carvalho. 

Júlio Leopoldo de Carvalho (Júlio Janota): Cantador antigo. Nasceu a 17 de outubro 

de 1870. Era um fadista antigo, gostava de cantar o fado a atirar, mais brejeiro, e não 

seguiu o processo de «moralização» do fado. Era de Campo de Ourique; fora 

encadernador e passou a ser fabricante de caleidoscópios, tendo deixado o ofício por se 

ter aleijado numa das mãos. Faleceu a 14 de setembro de 1931, vitimado por um pontapé, 

contando 61 anos. Foi assassinado e roubado. A grande imprensa (pelo menos alguns dos 

seus jornais), afirmou que o seu homicídio se passou entre fadistas: como Júlio Janota era 

muito cioso dos seus versos, não permitindo que ninguém os decorasse ou que alguém os 

superasse, suspeitou-se tenha sido em torno deste zelo que tenha ocorrido o conflito que 

o vitimou. O meio fadista reagiu e gerou-se uma grande polémica. A avareza que tinha 

pelas suas cantigas fê-lo levar para o caixão bastantes maços de cantigas. Nas suas gavetas 

também se encontravam inúmeros papéis e cadernos com versos. GP 21.03.31, 223/9, 6. 

GP 24.09.31, 237/10, 1. 6. CS 01.10.31, 54/8, 3. 

Júlio Pires: Colaborador da Guitarra de Portugal, partiu para o Brasil em agosto de 

1929. GP 31.08.29, 178/7, 6. 

Júlio Proença: Cantador. Nasceu na Mouraria, na Rua do Capelão, filho de fadistas tendo 

sido a mãe que o ensinou a cantar. Começou no fado por volta de 1913. Cantou pela 

primeira vez em público no antigo João das Velhas. Era sobrinho do cantador Carlos 

Augusto Proença (o Bife). Cantou com Joaquim Campos no Coliseu dos Recreios, em 

abril de 1927, uma produção de Linhares Barbosa, num espetáculo no âmbito da opereta 

Mouraria. Na segunda exibição da opereta Mouraria interpretou um fado no intervalo. 

Foi um dos intérpretes selecionados pela casa Irmãos Cardoso, representante da marca 

Odeon, no início de 1930. É estofador de móveis e decorador, entre as casas que decorou 

esteve a do irmão do presidente Óscar Carmona. No Porto, em 1940, onde deu cinco 

espetáculos na Verbena da Batalha, foi muito aplaudido. Nunca quis (pelo menos até 

1940) ser privativo em qualquer casa de fados. O fado «Micas» da autoria de Armandinho 

foi um verdadeiro sucesso. Foi submetido a uma operação no hospital de Santo António 

dos Capuchos em 1934. Casou a 6 de abril de 1941 com Adelaide Lameiras. Tem uma 

filha que faz anos a 10 de fevereiro. GP 16.04.27, 112/5, 2. GP 14.02.30, 190/8, 2. CS 
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16.07.31, 49/8, 1. GP 21.08.34, 295/13. GP 08.06.35, 304/13, 5. GP 14.02.36, 311/14, 6. 

GP 19.11.36, 322/15, 1-2. GP 25.10.38, 351/17, 3. CS 16.04.39, 225/17, 1-2. CS 

16.10.40, 260/18, 1. 3. CS 01.05.41, 273/19, 7. 

Júlio Ramos: Violista e guitarrista. Nasceu a 29 de abril de 1909. Compôs muito novo o 

«Fado Júlio Ramos». CS 01.09.32, 76/10, 1. CS 16.05.42, 298/20, 7. 

Júlio Vieitas: Fadista que também escreve poemas. CS 01.01.45, 345/22, 1. 3. 

Justina de Magalhães: Foi a Madrid gravar um disco. GP 13.12.28, 157/7, 6. 

Justino Rodrigues: Fadista antigo, pai do guitarrista Francisco Rodrigues, e de mais três 

filhas e um filho, casado com Ana Rosa Rodrigues. Havia sido arsenalista, operário da 

oficina de máquinas do Arsenal de Marinha, e bombeiro, residindo no Bairro da 

Esperança. Faleceu no dia 15 de abril de 1938, após um prolongado sofrimento, aos 59 

anos. CS 16.05.38, 203/16, 6. GP 25.05.38, 341/16, 3. 

Laura Pereira: Pequena cantadeira do Porto nascida em 1923; especialmente aclamada 

sendo conhecida por «Bonequinha do Fado». Canta no Café Portugal. CS 16.01.34, 

106/11, 3. TP 15.03.34, 11/1, 7.GP 27.06.36, 316/14, 7. 

Leitão de Figueiredo (Zéca): Redactor principal da Canção do Sul, a partir de fevereiro 

de 1931. CS 16.02.31, 39/8, 3 

Leonor Duarte: Foi uma dos intérpretes selecionados pela casa Irmãos Cardoso, 

representante da marca Odeon, no início de 1930. Sublinha-se o facto de ser mãe. GP 

14.02.30, 190/8, 1. 

Leonor Fialho: Nasceu a 24 de fevereiro de 1905, com oito anos já cantava o fado. Filha 

de José António da Silva Fialho, já falecido. Em 1929 esteve doente e foi internada no 

hospital de Santa Marta. No Solar da Alegria e no Ferro de Engomar fizeram um peditório 

nessa ocasião e entregara-lhe o montante angariado. Em 1936, as pessoas da sua família 

foram feridas num desastre de viação. Dava muitas contribuições para os pobres. GP 

14.05.29, 171/7, 14. GP 18.10.29, 181/8, 1. GP 10.06.29, 173/7, 6. GP 18.07.31, 231/10, 

5. CS 16.08.31, 51/8, 2. GP 14.04.32, 251/10, 7. GP 06.11.36, 321/15, 6. 

Leonor Marques: Companheira do guitarrista Borges de Sousa. Pela Columbia grava 

alguns fados em 1928, sendo quem notabiliza o Fado da Idanha. Nunca se 

profissionalizou, cantando sempre em ambiente familiar. GP 28.02.31, 249/10, 1. 

Leopoldo Silva: Organizador de espetáculos de fado na capital e arredores, considerado 

muito experiente. GP 30.06.45, 2/24 – 2.º, 8. GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 7. 

Lídia R. Lourenço: Poeta, publica os seus versos na Canção do Sul. Tem como 

pseudónimo «Lindinha». É empregada comercial. O seu pai José Lourenço faleceu a 21 

de dezembro de 1939, era um antigo empregado superior das oficinas da Casa Olaio. CS 

01.09.33, 100/11, 1. GP 28.12.39, 368/18, 15. 

Lilita Gonçalves: Considerada uma nova fadista em maio de 1940. CS 01.05.40, 250/18, 

8. 

Lindinha: Ver Lídia R. Lourenço. 
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Lino Ferreira: Escritor. O seu apreço por fado marcou inúmeras peças que escreveu, 

nomeadamente a opereta Mouraria. GP 10.05.39, 363/17, 8. 

Lino Teixeira: Fadista e poeta. Nasceu em 1895 em Lisboa, toca guitarra desde muito 

novo ensinado por seu tio. O seu gosto por cantar o fado nasceu com Júlia Florista e 

Manuel da Morta, no António da Rosa, no Campo Grande; começou aí cantando cantigas 

de Carlos Harrington. A sua alternativa foi aos 17 anos, juntamente com Lino de Almeida 

e Lino de Alcântara. Desde então tem cantado sempre e em todo o lado: no Quebra Bilhas, 

no Perna de Pau, na Tia Iria mas também nas modernas casas de fado. Chegou a ser o 

cantador mais gravado em discos: gravou 14 (28 números) discos para as casas Brunswick 

e Odeon. Uma quadra sua foi premiada pelo Diário de Notícias num concurso em 1932. 

No final de 1937 cantava entre as 18 e as 19 horas no Café Palladium. Existe a referência 

de que as americanas lhe dirigiam muita correspondência, devido à sua participação nas 

emissões de rádio. Tinha fama de boémio. Em 1945 foi internado no Sanatório de Cabeço 

de Montachique. GP 30.08.32, 260/11, 1. CS 22.11.37, 191/15, 8. CS 01.07.45, 356/23, 

3. 

Lourenço de Almeida: Cantador. Nasceu em 1904, iniciando-se no fado com 15 anos, 

no Cine-Paris ao lado dos fadistas mais famosos daquele tempo. CS 16.02.33, 37/10, 1. 

Lucas Rodrigues Junot: Cantor brasileiro, veio para Portugal por volta de 1915. No 

segundo ano de liceu começa a cantar fados em Coimbra, e desde o sexto ano de liceu 

canta pelas ruas dessa cidade. Costuma cantar em serenatas sozinho ou com o guitarrista 

Dr. Francisco Morais de quem foi colega; também em bailaricos. Foi gravar discos à 

Inglaterra, em 1927. Prefere o fado Hilário. Tem uma grande devoção à Rainha Santa 

Isabel. Viajou com o Orfeão e a Tuna Académica de Coimbra à França, Espanha e Brasil. 

É em 1927 considerado «o Rouxinol do Mondego». Aparece geralmente designado por 

«Doutor»: «Dr. Lucas Junout» ou «Junot». Regressou ao Brasil no dia 23 de junho de 

1929 e disponibilizou-se a introduzir a Guitarra de Portugal nesse país. Voltou de Luanda 

em fevereiro de 1929. GP 01.08.27, 120/6, 6-7. 10. GP 28.02.29, 164/7, 6. GP 07.07.29, 

175/7, 5. 

Luciano Gonçalves Pinto: Guitarrista de Setúbal. Casou a 22 de maio de 1928 com 

Amélia Duarte de Almeida. GP 08.06.28, 143/6, 6. 

Luciano Marques: Poeta. É segundo oficial da Administração Geral do Porto de Lisboa. 

Grande amigo de Manuel Monteiro, com quem mantém correspondência. CS 01.11.38, 

214/16, 5. 

Lucília do Carmo: Cantadeira. O seu nome é Lucília Nunes d’Ascenção. Filha de 

Georgina Nunes e Francisco d’Ascenção, nasceu em 1919 em Portalegre, tendo 8 irmãos. 

Um momento inicial que marca o seu percurso foi numa verbena realizada no bairro da 

Ajuda em 1936, tendo ido dançar com Filipe Pinto no baile com a intenção de lhe contar 

o seu gosto pelo fado. Ele comprometeu-se a apoiá-la; desta forma, uma vez apresentou-

a na «Severa» aos tocadores que a escutaram e lhe confirmaram as expectativas. O mesmo 

sucedeu numa outra vez com os tocadores do Luso. A primeira vez que cantou em público 

foi na Verbena da CP em Alcântara, onde a sua atuação foi um êxito. Foi Alberto Vítor 

Machado que se empenha em tirar o seu cartão de profissional, o qual foi obtido em 29 

de Março de 1937. A sua ascensão foi rápida; com apenas 17 anos começa a cantar no 

Solar d’Alegria. Começou por cantar letras de João Inácio. Em 1937 rejeitou um convite 

para fazer uma tournée pelo Brasil pela Companhia Beatriz Costa. No início de 1939 foi 
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operada no hospital de Santa Marta. Em companhia de Maria Pereira e de José Pereira foi 

atuar à Madeira em novembro de 1940, estando lá durante 15 dias, tendo sido contratada 

para trabalhar no solar e retiro D. Mécia. Lucília do Carmo em 1943 esteve durante muito 

tempo em digressão em Moçambique. Esteve contratada no Casino Costa em Lourenço 

Marques, que devido ao seu sucesso prorrogou o contrato por mais três meses, e tendo 

propostas para atuar na Beira e na Africa Ocidental. O Jornal de Notícias deu muitos 

elogios à sua atuação em Moçambique, considerando-a «Castiça, talvez das mais castiças 

que temos ouvido». Sobre ela disse o público angolano em abril de 1944: «É sem dúvida 

a cantadeira mais fadista, mais castiça, que até nós nos trouxe a saüdade viva dos recantos 

mais populares de Lisboa, onde o fado encontra os melhores intérpretes». Por essa altura, 

quando regressou de Lourenço Marques foi-lhe atribuído o cognome «Embaixatriz da 

Saudade». Em 1945 interrompeu a sua atividade no fado, afastando-se para o lar e a 

família, que viria posteriormente a retomar. Era casada com Alfredo de Almeida (que foi 

um dos gerentes artístico do Solar da Alegria), tendo dado à luz um menino na 

maternidade Magalhães Godinho a quem foi dado o nome de Carlos Alberto, tendo tido 

como padrinhos a cantadeira Maria Emília Ferreira e o seu esposo, Francisco Serra. 

Morava na Rua da Rosa, 214 – 3.º. CS 01.04.44, 331/22, 1. GP 30.06.37, 331-332/15, 1-

2. CS 16.03.38, 199/15, 1. 6. GP 10.01.39, 356/17, 2. GP 28.12.39, 368/18, 15. CS 

16.08.40, 256/18, 4. CS 01.12.40, 263/ 18, 1. 3. CS 16.10.43, 323/21, 3. CS 01.12.45, 

364/23, 6. 

Luís A. Sameiro: Escreve no Guitarra de Portugal assegurando a rúbrica 

«Pensamentos». GP 10.12.31, 243/10, 4. 

Luís Augusto Lamelas: Violista que também toca guitarra. Toca na Rádio Hertz, nas 

sessões de fado. CS 16.01.39, 218-219/16, 12. CS 16.09.39, 235/17, 8. 

Luís da Encarnação (Juiz da Praça): Fadista do Porto, foi representante da Guitarra 

de Portugal nessa cidade. Foi muito importante no início da dinâmica fadista no Porto, 

sendo conhecido como «O pai dos fadistas». Foi empregado no jornal Primeiro de 

Janeiro. É irmão do proprietário do Café Portugal, Miguel da Encarnação. Tem pelo 

menos um filho pequeno chamado Augusto. GP 14.10.33, 281/12, 7. GP 25.08.38, 

347/17, 3. 9. 

Luís de Sousa Valente: Redator Literário do jornal Guitarra de Portugal. É africano e 

viveu no sertão. GP 27.02.27, 108/5, 2. 

Luís Gouveia: Poeta popular e colaborador da Guitarra de Portugal. GP 01.01.35, 

300/13, 12. 

Luís Lopes: Co-proprietário do Solar da Alegria. GP 27.07.29, 176/7, 6. 

Luís Pereira: Fadista portuense que cantou no Café Academia. CS 16.09.38, 211/38, 3. 

Luís Petrolino: Guitarrista. Chamaram-no Petrolino porque gostava de andar com um 

gorro que os vendedores de petróleo usavam. Nasceu sensivelmente em 1861 em Setúbal 

mas veio para Lisboa com três anos; outra informação afirma que era natural de Alfama. 

Aprendeu a tocar guitarra com João Maria dos Anjos, que o viu um dia com uma guitarra 

que o irmão tinha; quando ele saía Luís Petrolino ia para a janela «desafiná-la». João 

Maria dos Anjos chamou-o e deu-lhe umas pequenas explicações. No ano seguinte, 

apenas com 9 anos, tocava com ele no Príncipe Real. Acompanhou os melhores 
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cantadores e tocadores percorrendo todo o país. Tocou em teatros, cafés, como o Colon, 

o Inferno, no Café do Martins, no Montanha, etc. Foi com a Troupe Gounod, pois 

precisavam de um guitarrista, realizar uma tournée pela Rússia; eles tiveram 8 dias em 

Bordéus, depois Paris, Berlim e Rússia, foram ouvidos pelo Gran-Duque, o tio do Csar, 

na casa do embaixador português, Aires d’Ornelas.  Teve uma festa de homenagem do 

Ferro de Engomar em 1928, com o descerramento do seu retrato, tendo quase 70 anos. 

Faleceu com 74 anos de idade em novembro de 1934. Virgínia Peres é sua discípula. CN 

06.03.28, 4/1, 3. GP 29.03.28, 137/6, 1. CN 20.04.28, 6/1, 1. GP 21.03.31, 223/9, 6. 

Luís Souza Câmara: Cantador. Faleceu a 17 de julho de 1931. GP 31.07.31, 232/10, 5. 

Luísa Gomes: Fadista. O seu nome original é Maria Luiza Gomes, nasceu a 24 de março. 

O pai chamava-se Manuel Francisco Gomes e a mãe Ermelinda Soutelo Gomes. Natural 

do Porto, cantou pela primeira vez no Café Mondego. O seu cartão artístico é de 26 de 

janeiro de 1937. Luísa Gomes teve um contrato no Porto, no Café Academia, depois 

seguiu para Coimbra, para Aveiro e de novo voltou ao Porto para mais espetáculos. 

Correram boatos de que as suas atuações não tinham corrido bem pelo norte, o que fez 

com que tivesse dificuldade em encontrar contratos ao regressar à capital. A Canção do 

Sul defende-a. Gravou um disco no Rádio Club Português. Depois de um interregno, 

pretende voltar à atividade fadista. Tem uma filha chamada Maria da Graça. CS 01.02.38, 

196/15, 1. 6. CS 01.05.38, 202/16, 3.CS 16.08.38, 209/16, 3. CS 01.11.38, 214/16, 7. CS 

16.12.38, 217/16, 6. CS 16.09.42, 306/20, 4.  

Machadinho: Ver António Machado. 

Madalena de Melo: Fadista natural de Aveiro. Em criança cantava o fado com o seu pai 

que tocava guitarra e assim a acompanhava. Cantou o fado no Ferro de Engomar. Com 

Adelina Fernandes participou na opereta Mouraria na qual interpretou um fado. Depois 

cantou no Salão Foz e representou na Revista Mulheres e Flores. Esteve doente e 

internada no hospital do Rego. Finalmente deu-se um interregno no seu percurso de 

fadista e foi para o Brasil, onde ganhou o primeiro prémio das cantadeiras. Realizou 

também uma tournée por África, na companhia Martinho da Assunção, Berta Cardoso, 

João da Mata e Armandinho. Casou-se com João da Mata em África, durante essa tournée, 

no fim de 1933, tendo como padrinhos Berta Cardoso e Armandinho. Em 1936, com 32 

anos, diz-se que vivia «numa casinha pobre mas mui limpa» com as irmãs e a sobrinha 

(que já tinha atuado no Maria Vitória apesar de ser uma criança). Retirou-se 

provisoriamente dos tablados, por causa de necessitar de repouso, mas reapareceu no fim 

de 1938. Esteve uns anos fora do fado mas em 1945 é contratada pelo Monumental. GP 

22.12.33, 284/12, 6. GP 31.01.35, 301/ 13, 7. CS 01.06.36, 155/14, 1.  GP 25.11.38, 

353/17, 7. CS 16.10.45, 362/23, 6. 

Mantas Massano: Poeta. Colaborador da Canção do Sul. É marinheiro, sendo o 

comandante do vapor de pesca «Exportador», é «um velho lobo do mar». Mora perto da 

rua Morais Soares. Escreveu vários livros de poesia, por exemplo, em 1945 publica A 

vida... Sonho de instantes. CS 16.09.37, 186/15, 3. GP 15.09.45, 7/24 – 2.ª, 3. 

Manuel Cabral: Poeta prometedor mas que morreu novo. GP 15.10.45, 9/24 – 2.ª, 7. 

Manuel Calisto: Cantador. Nasceu na Madragoa em 1910. Conhecido como o «Rouxinol 

da Madragoa». Cantou pela primeira vez em 1933. Estreou-se no Café Luso no dia 16 de 

julho de 1934 e foi pela mesma altura que obteve a carteira profissional. É eletricista, e 
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por isso já lhe têm chamado o «cantador elétrico». Foi quando apareceu a marcha do 

Alfredo Marceneiro, e por causa dela, em 1926, que começou a gostar de cantar. Em 1935 

é dito que está doente. Foi convidado pela Tobis Portuguesa para participar no filme 

Maria Papoila de Leitão de Barros. GP 30.07.34, 294/13, 5. GP 14.11.34, 298/13, 3. GP 

28.02.35, 302/13, 6. GP 13.03.37, 328/15, 3. CS 01.08.45, 358/23, 1. 3. 

Manuel Calmeirão: Ver Manuel Sá Esteves. 

Manuel Cascais: Cantador. O seu nome de nascimento é Manuel Nascimento Machado 

da Silva, e em criança era tratado por «O Machado». Era natural de Cascais, o que justifica 

o seu apelido. Profissionalizou-se por volta dos 25 anos. A sua estreia em Lisboa deu-se 

na antiga taberna do Club Olimpia, mas até lá cantara pelos arredores da cidade. Era 

conhecido pelo «Rei do Fôlego», por cantar décimas inteiras nos fados «Sem pernas» e 

«Serranos» sem respirar. O Fado sem pernas foi um grande sucesso seu. Foi o organizador 

durante muito tempo das emissões de fado no antigo posto emissor CT1DH. Também faz 

versos. Em abril de 1932 o empresário José Loureiro contrata-o para o Brasil, onde esteve 

um ano. A primeira vez que esteve no Brasil foi com um contrato no teatro regional 

conhecido por «Casa do Cabouco». Da segunda vez esteve três anos. Depois de ter vivido 

este largo período de tempo no Brasil, onde conheceu Dolita Cardoso, com nome artístico 

de Dolita Lisboa, que viria a ser sua mulher, fixou residência em Lisboa em 1936. A partir 

daí dedicou-se a digressões pela província, chefiando grupos artísticos de fado, 

particularmente um grupo formado com a sua mulher e enteado (Dolita Lisboa e Delfim 

Lisboa). Em 1937 fez com a sua esposa e enteado um grande sucesso no Porto. Ganhou 

o título «Marialva» num concurso organizado pelo Retiro da Severa em 1936. No verão 

de 1944 dirigiu a Adega das Parras na Feira Popular. Caiu de uma bicicleta e desde então 

sofreu de vários padecimentos, falecendo no hospital de Cascais no dia 7 de julho de 

1945, com 45 anos de idade. A sua última residência foi em Cascais. Tinha três filhos e 

faleceu viúvo. GP 30.04.36, 314/14. GP 12.10.30, 209/9, 1. GP 30.12.35, 310/14, 6. CS 

16.03.36, 150/13, 1. 6. CS 16.02.36, 148\713, 3. CS 16.05.37, 178/15, 1-2. 5. CS 16.01.38, 

195/15, 8. GP 15.07.38, 3/24 – 2.ª, 7. CS 01.07.45, 356/23,4.  

Manuel Costa: violista portuense que toca no Café Portugal (também ocorre «Manuel 

da Costa»). GP 15.10.32, 262/11, 3. GP 20.09.36, 318/14, 4. 

Manuel da Avó: Nome verdadeiro: Manuel Augusto. GP 18.04.33, n.º 273/12, 6. 

Manuel da Flora: Fadista de nome original Manuel Viegas. Faleceu a 2 de setembro de 

1931. GP 12.09.31, 236/10, 6. 

Manuel de Figueiredo Mendes: Fadista nortenho falecido a 25 de maio de 1942. CS 

16.06.42, 300/20, 5. 

Manuel de Jesus Resende: Cantador antigo; foi um dos companheiros mais próximos 

de Eusébio Calafate. Morreu doente em abril de 1929, tendo sido sujeito a uma cirurgia 

em Lisboa. Era de Setúbal e tinha filhos. GP 22.04.29, 169/7, 6. 

Manuel de Lemos: Fadista. CS 16.12.32, 83/10, 1. 

Manuel de Matos: Jornalista, é o redator principal da Canção do Sul, nasceu a 10 de 

dezembro de 1906. CS 01.12.32, 82/10, 3. CS 01.12.38, 216/16, 2. 
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Manuel de Rezende: Foi para Angola viver, é caçador de profissão. Publicou um 

opusculo com quadras intitulado Negra, que tem como tema a mulher africana. GP 

14.10.33, 281/12, 7. 

Manuel do Intendente: Ver Manuel Soares. 

Manuel Domingues: Torna-se agente em Timor da Canção do Sul. O jornal abre uma 

secção por causa de si. CS 01.07.36, 157/14, 2. 

Manuel dos Santos: Fadista. Natural de Lisboa, nascido e criado no bairro da Ajuda. 

Estudou na Casa Pia. Estreou o seu cartão profissional, obtido em 1937, no Rialto, em 

Alcântara. Conservou-se lá perto de um ano e transitou para o Retiro da Severa. Cantou 

em dueto com Amália Rodrigues em Sociedades Recreativas. Carlos Pitocero foi o seu 

mestre. A 16 de julho de 1940 tem 21 anos. Em 1945 integrava uma equipa de fados e 

variedades liderada pelo empresário José Miguel. CS 16.07.40, 254/18, 1. CS 16.02.42, 

292/19, 3. CS 01.06.45, 354/23, 1.3. 

Manuel Espanhol: Cantador da Velha Guarda, nasceu sensivelmente em 1867. CS 

01.05.37, 177/15, 6. 

Manuel Fernandes: Cantador que nasceu em 1922. É operário gráfico no Editorial 

Império. Estreou-se no Solar da Alegria em março de 1940. É do bairro de Campo de 

Ourique. Há a referência que em abril de 1941, com 19 anos, canta na Cervejaria Luso. 

Depois de um interregno, reaparece pela empresa José Miguel em agosto de 1945. Casa 

com a cantadeira Adelaide Cardoso em 1944. CS 01.04.41, 271/19, 1. 3. GP 15.08.45, 

5/24 – 2.ª, 7. CS 01.03.44, 329/21, 3. GP 01.12.45, 12/24 – 2.ª, 1.3. 

Manuel Garcia da Silva (Neca Rafael): Cantador do Porto no género jocoso (designado 

por «cantador humorístico»). É ele que escreve os seus próprios versos. Escreve-os e 

canta desde 1930, mas apenas no início de 1937 se apresentou às grandes assistências. 

Cantou no Café Academia. CS 16.09.38, 211/38, 3. CS 16.10.38, 213/16, 13. 

Manuel Garrafa: Manuel Garrafa é um popular guitarrista das Furnas nos Açores. GP 

01.09.45, 6/24 – 2.ª, 3. 

Manuel Joaquim dos Santos (Manuel Pianista): Cantador e guitarrista. Nasceu em 

Lisboa, em 1881. Começou a cantar com 12 anos, participando nas cégadas (geralmente 

«ao socialismo»). Nessa ocasião, apercebendo-se, da boa voz do garoto, Onório faz-lhe 

umas cantigas. Também na guitarra distinguiu-se desde cedo, e da sua capacidade 

intuitiva de a tocar adveio a sua alcunha, uma vez que se assemelhava muito a um pianista 

do mesmo nome e dos sítios de Alfama. Em 1905 realizou-se o primeiro certame de fados 

na Ajuda. Manuel Pianista, então já bastante conhecido, foi muito aplaudido, o que fez 

com que fosse convidado para todos os certames seguintes. Quando em 1906 morre 

Onório, Manuel Pianista começou a fazer umas cantigas. Tendo cantado em todos os 

fados, foi o Lopes, o Tango e o Fernando de Oliveira nos quais mais se popularizou. 

Chegou a ser convidado para ser gravado em disco. Aquando da sua morte, em agosto de 

1928, encontrava-se retirado. GP 31.08.28, 149/7, 3. 

Manuel José Franco: Antigo colaborador do Guitarra de Portugal, funcionário dos 

Correios e Telégrafos, ficou doente durante muito tempo vindo a morrer em 9 de 

dezembro de 1930. GP 13.12.30, 215, 215/9, 4. 
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Manuel Maria da Silva: Poeta popular. Vencedor do 4.º prémio (designado «Prémio 

Avelino de Sousa») do muito concorrido concurso de quadras populares organizado pela 

Guitarra de Portugal em 1945. GP 01.10.45, 8/24 – 2.ª, 2. 

Manuel Maria: Poeta e cantador. Nasceu a 22 de fevereiro de 1885. No final da década 

de 1910 atingiu um particular sucesso. Era um grande improvisador, fadista «antigo», 

considerado «o último improvisador». Destaca-se o facto de ser instruído sem nunca ter 

ido à escola. Acompanhando-se a si próprio à guitarra, desloca-se em tournée pelo país 

sozinho, e parece que tomou essa resolução por entrar em conflito com os fadistas de 

Lisboa. Foi encontrado morto em Vila Franca de Xira a 30 de dezembro de 1930, na 

Avenida 11 de maio. A fase final da sua vida foi passada nesta vila, na miséria. Pessoas 

do meio do fado juntaram-se para lhe oferecerem um funeral. É nestes termos que 

Venceslau de Oliveira refere «o inesquecível improvisador Manuel Maria, esse cantador 

nómada que foi encontrado morto agarrado à guitarra, sua companheira de tantos anos, 

numa estrada próximo a Vila Franca [...]». GP 24.06.27, 117/5, 1. CS 01.03.31, 40/8, 4. 

CS 16.08.33, 99/11, 1. GP 31.01.37, 326-327/15, 7. 12. CS 01.02.37, 171/14, 4. GP 

15.10.45, 9/24 – 2.ª, 3. 

Manuel Mendes: Fadista portuense. É também o secretário da filial da Guitarra de 

Portugal no Porto. Escreve versos. Foi o primeiro a cantar o fado no Café Portugal. Ficou 

em segundo lugar, vencendo a Guitarra de Prata, num concurso promovido no Café 

Portugal no final de 1937. GP 12.02.33, 269/12, 2. GP 24.06.33, 276/12, 1. TP 04.02.34, 

10, 8. GP 20.09.36, 318/14, 4. CS 20.12.37, 193/15, 3. CS 16.09.38, 211/38, 3. 

Manuel Monteiro: Cantador de Fados português que vive no Rio de Janeiro. Ele nasceu 

por volta de 1911 e partiu para o Brasil com 12 anos. Foi durante muito tempo bailarino 

coreográfico da escola de Carlos Lisboa no Rio de Janeiro. Mais tarde, por ocasião das 

emissões diretas da Camisaria Progresso, organizadas por Carlos Brandão – 

personalidade a quem se deve o primeiro momento de divulgação do fado no Brasil – 

Monteiro estreou-se na rádio fazendo furor, e grava muitos discos nesse país. Participou 

no grupo de Caramés que realizavam a radiodifusão de episódios regionalistas «Na 

Romaria do Norte» e «Uma noite em Lisboa». No início de 1936 vem a Portugal. A 26 

de maio de 1939, aos 28 anos, regressa a Portugal para uma estadia longa, onde terá 

contratos geridos por Waldemar Silva, «que traz a missão de secretariar a vida artística» 

dele e de Marink Veiga, um sambista que também veio consigo. Luciano Marques é o 

seu poeta preferido, com quem se corresponde assiduamente. Além de fados, 

especializou-se em sambas, modinhas cubanas e mexicanas. Também compõe músicas; 

é o compositor, por exemplo, da canção «Minha bandeira» e do «Fado de Santa Cruz». 

GP 31.05.34, 292/12, 2. GP 30.12.35, 310/14, 10. CS 16.04.36, 152/14, 1. 6. CS 16.04.37, 

176/14, 2. CS 01.06.39, 228/17, 2. 

Manuel Moura: Fadista do Porto, cantou no Café Portugal. GP 20.09.36, 318/14, 4. CS 

16.09.38, 211/38, 3. 

Manuel Nogueira («Sargento»): Poeta popular do Porto. CS 16.09.38, 211/38, 3. 

Manuel Pereira: Cantador natural do Porto, irmão do também cantador José Pereira. 

Começou a cantar por volta dos 15 anos por volta do ano 1922, sendo então um polidor 

de móveis. À noite ia ouvir as serenatas que os estudantes de Lisboa e de Coimbra 

levavam consigo. Também aos domingos ouvia o fado que se cantava nos descantes que 

tinham lugar nas romarias, juntamente com viras; nessa altura já fadistas de Lisboa iam 
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para o norte cantar. Manuel escutava discos, ele e o conjunto de rapazes e raparigas que 

assim reproduziam aquelas canções. No seu interesse pelo fado, assim como de todos os 

fadistas do Porto da sua geração, foi determinante o «Juiz da Praça», nome com que 

chamavam Luís da Encarnação, que estimulou o aparecimento de agrupamentos de fado 

com os seus tocadores, entre outras iniciativas. Percorre a cidade do Porto a cantar em 

todas as suas casas de espetáculos, mas também todo o norte do país. Vem a Lisboa em 

1932, e canta do Bar dos Anjos e no Salão Artístico de Fados. Anos mais tarde muda-se 

para a capital, indo viver com a sua esposa e os seus filhos para o Bairro Alto. GP 

11.11.33, 282, 282/12, 2. GP 20.02.38, 338/16, 2. 4. 

Manuel Pianista: Ver Manuel Joaquim dos Santos. 

Manuel Portugal: Cantador. Nasceu na Covilhã e lá começou a cantar aos dez anos nas 

janeiras. Quando veio para Lisboa iniciou-se em serenatas para os lados do Campo de 

Santana. Foi um dos fundadores do Grémio Artístico Amigos do Fado. Gravou discos, e 

um dos seus fados difundiu-se bastante pela transmissão em TSF. Abriu uma Pensão «A 

Nova Celeste», na rua de Sapadores 135. É casado. GP 20.02.27, 107/5, 1. CS 01.11.31, 

56/8, 1. TP 20.05.33, 1/1. 

Manuel Sá Esteves (Manuel Calmeirão): Poeta. Estivador que tem empregados à sua 

responsabilidade. Tem como pupila Natividade Pereira, em quem investiu. Vive na zona 

da Ribeira, no Bairro da Bica, sua mãe era varina. Dirigiu o Grupo Artístico de Fados 

«Guitarra de Oiro», integrado por Natividade Pereira. GP 25.01.39, 357/17, 1-2. GP 

25.10.39, 367/18, 3. 

Manuel Soares (Manuel do Intendente ou Manuelzinho do Intendente): Poeta de 

fado. Foi o diretor do jornal O Fado. Era da Mouraria. Em 1934 a imprensa noticiou que 

matou a amante e que viveria à sua custa. No final da sua vida estava na miséria. A 

Guitarra de Portugal abriu uma subscrição para o ajudar. GP 21.03.31, 223/9, 6. GP 

25.02.34, 287/12, 1. GP 30.06.45, 2/24 – 2.º, 8. 

Manuel Teixeira: Cantador. É transmontano. Cantava o fado desde pequeno e, vindo 

para Lisboa, foi atuando em vários palcos. É cozinheiro no paquete (ou barco) 

«Colonial»; assinala que em 1939 foi a bordo do «Colonial» com a função de cozinhar 

para o Presidente da República. Está muitas vezes em viagem, derivado da sua profissão. 

Assim, viaja por África, América do Sul e América do Norte, cantando o fado. Em 

Luanda é Salvador Freire quem habitualmente o acompanha à guitarra. A rádio constitui 

uma das suas grandes paixões e nela atuou frequentemente; cantou, por exemplo, nas 

Emissões da Rádio Hertz, coordenadas pela Canção do Sul. Partiu em novembro de 1940 

novamente para África onde fez também espetáculos de fado, uma vez que tinha obtido 

nesse ano o seu cartão de profissional dado pela Inspeção dos Espetáculos. Manuel 

Teixeira atuou na Emissora da Beira, os seus discos ouviram-se bastante, fez muitas 

atuações em Angola e Moçambique. A 14 de março de 1941 parte novamente para África. 

Fez uma digressão pelos Estados Unidos da América, em New Jersey e em New York. 

Gravou discos no início de 1943. Tendo gravado mais de 60 fados e canções, os seus 

discos integravam as discotecas de muitos postos de Lisboa e Porto, América do Norte e 

Brasil e ainda em África. Nos Estados Unidos da América cantou em New Bedford, 

Elisabett e New York, em Buenos Aires, na Argentina e no Rio de Janeiro, Santos, etc. 

no Brasil. No fim de 1945 vai mais uma vez à América do Norte, sendo que lhe chovem 

pedidos dos emigrantes portugueses solicitando que regresse aos sítios onde foi atuar. Em 

1945, no verão, encontra-se assim nos Estados Unidos, em serviço profissional e lá canta 
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o fado gratuitamente (como aliás o canta em Lisboa). GP 10.09.39, 366/18, 6. CS 

01.06.40, 252/18, 5-6. CS 16.06.40, 253/18, 3. CS 01.11.40, 261/18, 4. CS 16.03.41, 

270/18, 4-6. CS 16.01.43, 312/20, 3. CS 16.10.43, 323/21, 4-7. CS 01.09.45, 360/23, 5. 

Marana dos Santos: Cantadeira da Estrela. Está sob a proteção do ator Octávio de Matos. 

Com 15 anos participou na revista Tudo na Lua, no Maria Vitória. Cantou no Rádio 

Graça. É do bairro de Campo de Ourique. O seu pai é um oficial da marinha mercante, a 

mãe é bordadeira e tem três irmãs: uma modista de chapéus, outra de vestidos e outra é 

cabeleireira. Começou a cantar no dia de natal de 1937 no Solar d’Alegria, uma vez que 

a sua família pediu a Filipe Pinto para que ela cantasse e continuou a ir aos ensaios. 

Pertenceu ao Atlético Club de Campo de Ourique, onde faz ginástica e joga Ring-Tenis, 

e sabia cantar ao piano. Aos 15 anos o seu poeta predileto era Manuel Maria da Silva. GP 

10.08.38, 346/17, 7. GP 10.10.38, 350/17, 2. 

Marçal Osório: Casado com Palmira de Brito, administrador das Trovas de Portugal. 

TP 04.02.34, 10, 7. 

Márcia Condessa: Cantadeira, nasceu a 22 de julho de 1916. Vence o Concurso da 

Primavera de 1938 com 21 anos. Foi para os Açores cantar em 1944. Neste ano ingressa 

na empresa José Miguel e foi cantar com contrato a Lourenço Marques. Regressaria mais 

tarde (em 1944), apesar de no início parecer algo definitivo. Vai três vezes à Madeira 

atuar entre 1944 e 1945. Refere que não tenciona enveredar pelo teatro. CS 16.07.38, 

207/16, 1-2. CS 01.08.38, 208/16, 3. CS 16.04.42, 296/20, 1. 3. CS 16.09.44, 340/22, 5. 

CS 01.11.44, 341/22, 4. CS 16.10.45, 362/23, 15-16. 

Marcírio Ferreira: Guitarrista do Porto. GP 31.07.33, 278/11, 2. 

Margarida Ferreira: Cantadeira natural do Porto, onde grande parte da sua carreira se 

desenrola. Ingressa aos nove anos num orfeão e depois estreia-se no teatro musicado na 

revista, onde canta fados. Participou na opereta Mouraria, em que cantou o «Fado do 

Aljube», interpretando a Matilde das Queijadas (1926), canta fado na revista Sete e Meio, 

exibida no Teatro Apolo no início de 1928, e integra a opereta A Casa a Mimi. É a fadista 

que participa no filme Fátima Milagrosa (1928). Gravou muitos discos para a marca 

Polydor entre os quais a canção de Margarida no Fado-Marcha (por João Fernandes). 

Morre jovem a 1 de outubro de 1932. GP 10.12.26, 102/5, 1. CN 15.01.28, 2/1, 6. GP 

30.05.30, 198/8, 2. GP 06.02.31, 220/9, 1. GP 28.05.31, 228/9, 1. 

Margarida Pereira: Cantadeira, nasceu a 15 de setembro de 1912. Começou a cantar 

com 18 anos. No seu início fez um grande sucesso no Montijo, o seu primeiro ensaio foi 

feito com Armandinho. Começando a cantar por volta de 1931, o auge do seu sucesso 

deu-se sobretudo por volta de 1934, estreando-se no Salão Artístico de Fados. Vive num 

quinto andar na Rua Augusta. É casada com Ilídio Ferreira que nasceu a 23 de agosto de 

1903. A 29 de junho de 1926 nasce o seu filho. Esteve gravemente doente, uma doença 

que surpreendeu a artista durante uma tournée pelo Norte. Foi internada e operada no 

hospital de Santa Marta. Essa operação foi ao cérebro e teve lugar no dia 25 de fevereiro 

de 1939. Em 26 de julho de 1945 parte com o seu marido para o Rio de Janeiro onde fixa 

residência. CS 16.09.31, 53/8, 1-2. GP 28.02.35, 302/13, 1-2. 6. GP 20.07.35, 306/13, 8. 

CS 16.11.35, 142/13, 1. GP 25.02.39, 359/17, 8. CS 01.04.39, 223-224/16, 6. CS 

01.09.36, 161/14, 5. GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 3. 
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Maria Albertina: Cantadeira ou cantatriz natural de Ovar, onde nasceu a 1 de setembro 

de 1910. Começou a sua carreira artística no Teatro Maria Vitória com a opereta História 

do Fado, de Avelino de Sousa e Álvaro Santos. Agregada à troupe «Brunswick» correu 

o país de norte a sul. Só depois cantou o fado pela primeira vez no Grémio Literário, em 

festas de benefícios. Desde cedo, a sua prestação no teatro fez com que muitos órgãos da 

imprensa lhe dirigissem elogios e a apontassem como uma nova estrela. Parte em 

setembro de 1931 para o Porto com um contrato. Em 1932 esteve no Porto e alcançou 

muito sucesso, nos teatros por onde passou. Em 1933 foi contratada como actriz-cantora 

para a companhia teatral de Abílio Alves. O Rádio Club de Moçambique e o Rádio Club 

de Angola realizam programas com «15 minutos de Maria Albertina», com os seus discos. 

Também é muito apreciada na Argentina. Em 1934, um ano muito relevante na sua 

carreira, notabilizou-se pela sua participação no quadro que reproduzia a pintura «O 

Fado» na revista Vista Alegre. Nesse ano foi também ao Brasil contratada pelo empresário 

de teatro José Loureiro. Em 1939 participou como cantadeira na Exposição Internacional 

de Paris, contratada pelo Estado. Nessa ocasião D. Amélia de Orleães ofereceu-lhe uma 

joia no valor de 30 contos. Em 1937 noticiou-se que existiam dois grupos de empresários 

a quererem contratá-la, um para a levar para a América do Norte, outro para a América 

do Sul. No final desse ano, Maria Albertina participa na peça Olaré quem brinca. O seu 

repertório não se restringia a fado. Deu à luz uma menina, Maria Tereza, a 22 de abril de 

1932, sendo o pai José Prieto. Os seus padrinhos foram a cantadeira Maria do Carmo e o 

sr. Conde da Esperança. A menina adoeceu gravemente em abril de 1935. O irmão de 

Maria Albertina, Américo da Silva Paiva, faleceu a 1 de julho de 1938. CS 16.09.31, 53/8, 

4. CS 16.01.32, 61/9, 1-2. GP 10.02.32, 248/10, 3. GP 30.04.32, 252/10, 7. GP 30.05.32, 

254/10, 4. GP 13.02.33, 269/5, 3. GP 28.02.33, 270/12, 3. GP 14.01.34, 285/12, 8. GP 

08.02.34, 286/12, 1. GP 17.03.34, 288/12, 6. GP 31.03.34, 289/12. GP 28.02.35, 302/13, 

6. CS 04.04.35, 133/13, 3. GP 30.06.37, 331-332/15, 2. GP 25.11.37, 335/19. GP 

27.12.37, 336-337/16, 6. GP 10.07.38, 344/16, 8. CS 01.10.38, 212/16, 2. CS 16.08.40, 

256/18, 1. 3.  

Maria Alice: Nasceu na Figueira da Foz a 1 de setembro de 1910. Foi para Paião e perdeu 

o pai. Aos 14 anos veio para Lisboa. Começou a cantar em 1928. Estreou-se no Ferro de 

Engomar. Teve como mestra Maria Emília Ferreira. Esteve cinco meses no Brasil. Cantou 

no Luso. Os seus discos têm um enorme sucesso em 1930 e projetam-na. Fez sucesso em 

Espanha, onde os seus discos são muito ouvidos. Esteve gravemente doente em 1935 mas 

recuperou. GP 31.08.29, 178/7, 1. CS 01.09.31, 52/8, 1-2. CS 01.10.38, 212/16, 2.  

Maria Amélia Martins: Cantadeira. O seu percurso no fado esteve interrompido durante 

um longo período de tempo, tendo regressado no início de 1937. No início do outono de 

1940 parte para o Brasil para ali trabalhar como fadista, contratada pela Companhia 

Armando de Vasconcelos. Regressa no início de 1943. CS 01.02.37, 171/14, 2. CS 

16.09.40, 258/18, 5. CS 16.03.43, 316/20, 5. 

Maria Angelina de Sousa: Poetisa e cantadeira, é colaboradora da Canção do Sul. 

Natural de Angra do Heroísmo na ilha Terceira, Açores. Veio a Lisboa em 1940 tratar do 

seu cartão de cantadeira para poder cantar nos Estados Unidos da América, onde reside. 

O seu pseudónimo é «Trulu». Notabiliza-se por cantar quadras de improviso, não 

cantando poemas decorados. Já fez atuações na Califórnia e na ilha de São Miguel (em 

1930 e 1945) e na ilha Terceira. CS 61.12.40, 264/ 18, 4. GP 01.09.45, 6/24 – 2.ª, 3. 

Maria Augusta: Cantadeira. Nasceu a 15 de fevereiro de 1918. Não seguiu o teatro 

porque os pais se opuseram. É natural de Alfama, morando na rua da Regueira 90, 3.º. 
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cantou pela primeira vez em público no Retiro da Severa, a 27 de outubro de 1939. Tirou 

o cartão a 13 de setembro de 1939. Cantou bastante no Porto, mas também em todas as 

províncias do país. O momento mais importante no início da sua carreira foi ter cantado 

no palácio do Conde de S. Miguel para estrangeiros. CS 16.12.39, 241/17, 3. 6. CS 

16.07.40, 255/18, 4. CS 16.06.45, 355/23, 1.3. 

Maria Carmen: Cantadeira. O seu nome original é Maria do Carmo Santos. Nasceu a 1 

de setembro de 1910. Refere como estreias uma atuação no Café Luso e na inauguração 

do Café Mondego; esteve durante dois meses nos Açores e na Madeira. No dia 23 de 

janeiro de 1935 partiu para o Funchal para cumprir um contrato artístico no Bar Imperial, 

que tem como proprietário o senhor João Firmino Caldeira. Cantou no Clube Olímpia. 

Participou na iniciativa de se cantar o fado na prisão e continuou a ir lá cantar. Os seus 

êxitos são o Fado da «Tendinha», com letra de Augusto Machado, e «Pobre Chaile», letra 

de João Inácio. O seu fado «O meu filhinho», com uma letra também de João Inácio, foi 

um grande sucesso nas emissões de fado da Rádio Colonial. No verão de 1943 cantou no 

Parque das Camélias no Porto. A cantadeira sempre assumiu querer um dia ser atriz e em 

1945 consegue um contracto com um empresário teatral, estreando-se nos palcos. No fim 

de 1945 vai à ilha da Madeira. Casou com o empresário José Miguel. Esteve internada 

em agosto de 1933 no Hospital de Santo António dos Capuchos. Tem uma filha chamada 

Maria Arlete que foi batizada a 1 de setembro de 1936, fruto da relação com José Miguel, 

e que viria a falecer pouco tempo depois, no dia 2 de outubro de 1936. GP 31.01.35, 301/ 

13, 3. GP 14.08.35, 307/14, 1. GP 20.09.36, 318/14, 4. GP 20.10.36, 320/15, 2. CS 

01.04.37, 175/14, 2. CS 01.10.38, 212/16, 2. CS 01.02.43, 313/20, 1. 3. CS 16.08.43, 

321/21, 8. CS 16.10.45, 362/23, 18. GP 15.11.45, 11/24 – 2.ª, 7.  

Maria Celeste: Fadista. Foi empregada num laboratório e não pensava em ser fadista, 

mas cantava o Fado em casa e uma vez ouviram-na, disseram-lhe que cantava bem o fado 

e começou assim a ser fadista. Principiou em várias casas particulares, até que o ator 

Almeida Cruz a convida para cantar no Jardim Zoológico, e ficou conhecida como 

cantadeira. Depois cantou no Solar da Alegria. Costuma cantar na província, muito em 

particular no Porto. Anuncia-se que vai deixar a profissão de cantadeira regressando à sua 

antiga vida comercial. Assim partiu para o Norte. GP 18.09.32, 261/11, 1. GP 25.02.34, 

287/12, 7. GP 17.03.34, 288/12, 3. GP 31.07.33, 278/11, 2. 

Maria Cristina: Cantadeira, nasceu a 6 de abril de 1923. Com 14 anos já tinha sucesso 

como fadista, contando com o apoio dos pais, cantando em rádios, cafés e aparecendo na 

imprensa da especialidade. Estreou-se em público numa festa de benefício a 24 de agosto 

de 1937. CS 16.03.38, 199/15, 8. 

Maria da Conceição: Cantadeira. Iniciou-se a cantar em 1931 e inicialmente cantava 

apenas poemas de Francisco dos Santos. Tem um filho. Destaca como momento 

importante na sua vida artística aquele com que se iniciou: estando no jardim Zoológico 

sem estar contratada, chamaram-na para cantar e o público reconhecendo-lhe talento pela 

apoteose gerada, fez com que ela decidisse iniciar a sua carreira. CS 01.03.32, 64/9, 4. 

Maria da Esperança: fadista. Atuou nas emissões de fado da Rádio Hertz. Foi no 

Pavilhão Português que se estreou como cantadeira. CS 01.02.41, 267/18, 1. 3. 

Maria da Glória: Fadista. Ficou em segundo lugar no Concurso da Primavera de 1938, 

representado Alfama. Pouco tempo depois obtém o cartão profissional. Estreou-se em 

Mafra numa festa de fados. CS 01.08.38, 208/16, 8. CS 01.09.38, 210/16, 2. 
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Maria da Saudade: Fadista natural de Cernache do Bonjardim, nasceu a 23 de setembro 

de 1911. Desde pequena que habita no bairro de Campo d’Ourique, na Rua Ferreira 

Borges, onde cresceu. O seu pai era um velho fadista e reconheceu-lhe o gosto e o jeito 

precoces para o fado. Em janeiro de 1937 obtém a carteira profissional; estreou-se no 

Café Mondego. Para si escreveram João da Mata e Carlos Conde. É do seu repertório o 

fado que seria décadas mais tarde notabilizado por Fernanda Maria, «Foste meu», de 

Carlos Conde (mais conhecido por «Não passes com ela à minha rua!»). Canta nas 

emissões da Rádio Hertz e teve contratos em 1942 para cantar nas touradas. CS 01.10.39, 

236/17, 3. CS 01.05.41, 273/19, 1. 3. CS 01.10. 42, 307/20, 4. 

Maria de Fátima: Fadista que nasceu no Porto a 7 de maio de 1929 e começou com 8 

anos a atuar na Emissão Infantil da «Voz de Lisboa», indo mais tarde para a Rádio 

Peninsular e finalmente para a Emissora Nacional. Com cerca de 11 anos ganhou o 

primeiro prémio das cantadeiras de fado em Vila do Conde. A sua estreia foi no 

Monumental em setembro de 1945, tendo como padrinho Júlio Proença. GP 01.10.45, 

8/24 – 2.ª, 7. CS 16.10.45, 362/23, 15. 

Maria de Lourdes: Cantadeira que também toca viola. Nasceu em Lisboa, na freguesia 

de Santa Catarina. Tem o seu cartão de cantadeira a 30 de dezembro de 1937, estreando-

se no Solar da Alegria. Gostava muito de teatro mas os pais, por o associarem a algo 

imoral, não consentiram que ela por ele enveredasse; apesar disso sempre que podia 

representava nas coletividades. Deixando o teatro dedicou-se ao fado, sendo muito o 

sucesso conquistado na Associação «24 de Agosto». A 1 de novembro de 1939 tem 24 

anos. Realizou uma tournée pelo norte do país em 1942. É mãe e é casada com Armando 

Machado; ambos se tornam proprietários de um estabelecimento no Bairro Alto, a Adega 

Machado, no final da década de 1930. CS 16.10.39, 237/17, 3. CS 16.08.42, 304/20, 1. 3. 

GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 4. GP 01.10.45, 8/24 – 2.ª, 7. GP 25.12.45, 13 e 14/24 – 2.ª, 15. 

Maria de Portugal: Ver Maria Repromissa. 

Maria Dionísio: Fadista. Cantou no Café Luso. Obteve a profissionalização no início de 

1937. GP 31.01.37, 326-327/15, 10. 

Maria do Carmo (Alta): Fadista, nasceu a onze de janeiro de 1894, em Moura. Seu pais, 

Madalena Fontes e Francisco Páscoa, eram lavradores. Com três anos a família mudou-

se para Lisboa, indo primeiramente residir para o Campo de Sant’Ana e depois para a 

Travessa de Santa Gertrudes, à Estrela, animando aquela rua burguesa com a sua voz. A 

sua casa ficava defronte da casa de Teófilo Braga, que nutria por aquela criança uma 

enorme estima, chamando-a para sua casa, para o jardim, e sentando-a por vezes ao seu 

colo. Aos sete anos de idade, foi com a família a Algés (mais propriamente à praia da 

Cruz Quebrada) participar num pic-nic e ao atravessar a vila numa das suas praças ouviu 

dois cegos a cantar e a tocar fado; aproximando-se deles cantou uma quadra e foi 

aplaudida. Frequentava em adolescente os bailes e as sociedades de recreio da Estrela e 

de Campo d’Ourique. Aos onze anos foi para a casa Ramiro Leão ser aprendiza de 

camisas de homem. Durante o trabalho cantava. Um dia, uma das colegas engendrou um 

plano para que ela fosse em tipoia, cheia já de pessoas de família, para o restaurante Águia 

Roxa na Estrada de Sacavém, onde cantou o fado com grande êxito. Passaram-se anos; 

cantou certa vez o «fado do 31» na Feira da Luz, e foi de tal modo aplaudida que se 

organizou um grupo para ir pela Azinhaga da Ponte até ao Ferro de Engomar. Cantou em 

todos os retiros e restaurantes da época, como o Caliça, o Bacalhau e especialmente o 

Charquinho. Muitas pessoas acorriam a esses retiros para a ouvir. Nessa altura era uma 
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camiseira prestigiada, tendo o seu atelier no sítio onde permaneceu a sua residência, na 

Rua da Prata, 166, 5.º andar. Aí trabalhavam cerca de uma dúzia de costureiras. Com o 

objetivo de montar um atelier, Maria do Carmo vai para o Brasil em 1920, mas ante a 

dificuldade em encontrar costureiras competentes no Rio de Janeiro, decide estabelecer 

um pequeno hotel chamado «Pensão familiar», cuja especialidade era a cozinha 

portuguesa. Nessa pensão o fado não faltava. Na capital do Brasil viria a espalhar-se uma 

fama negativa relativamente a essa pensão. Esteve nesse país durante dois anos e meio. 

Em 1926 volta ao Brasil, mas é vítima de uma burla; alguém que a acompanhou roubou-

lhe uma grande quantia de dinheiro e Maria do Carmo viu-se sem nada. Sem recursos, 

valeu-se do fado: fez-se contratar para o Cinema Central do Rio e voltou a Portugal. Com 

saudades de Portugal volta a Lisboa e monta novamente o seu atelier, cantando o fado. 

No fim de 1928 é noticiado o divórcio entre si e Martinho d’Assunção. Em 1928 foi sócia 

do Ferro de Engomar, experiência que não foi totalmente positiva. Desligada desse 

estabelecimento, exibiu-se em vários espaços de fado, gravou discos pela Columbia, e 

interpretou o papel de Cesária na peça Mouraria, em 1930, e participou na opereta 

História do Fado, de Avelino de Sousa, levada à cena no Teatro Maria Vitória em 1931. 

Em meados de 1934 embarca de novo para o Brasil integrando a «Embaixada do Fado»; 

no Brasil, gravou discos pela Odeon. Depois da experiência da embaixada no Brasil, 

Maria do Carmo é convidada a interpretar o primeiro papel de uma peça escrita 

exclusivamente para si, o que não aceita. Grava três discos e tem várias propostas para 

ficar no Brasil. Contudo, decide voltar à pátria. Ganhou o título «Severa» num concurso 

organizado pelo Retiro da Severa em 1936. Foi convidada para inaugurar o grupo de 

toureiros excêntricos «Charlot, Max e D. José», cantando durante três anos em quase 

todas as praças de touros de Portugal, acompanhada por banda de música. No outono de 

1945 afirma que quer abandonar os tablados. O «Fado da Paixão» foi escrito para ser 

cantado exclusivamente por si. O seu poeta preferido é Adriano dos Reis, de quem canta 

muitos poemas. GP 13.12.28, 157/7, 6. GP 31.12.30, 217/9, 6. CS 01.07.31, 48/8, 1. CS 

01.01.32, 60/9, 3. GP 30.07.34, 294/13, 1. GP 20.07.35, 306/13, 6-7. AZ, 01.02.36, 1/1. 

GP 30.04.36, 314/14. GP 25.07.38, 345/17, 12.  CS 16.01.39, 218-219/16, 10. CS 

16.10.45, 362/23, 9. 18.  

Maria do Carmo Torres: Fadista. Viveu na Travessa dos Fiéis de Deus, 140, r/c. Nasceu 

no Algarve mas foi para Setúbal com poucos meses. Foi trabalhar para a fábrica de 

conservas em Setúbal, onde alcançou funções de liderança tendo muitas pessoas sob as 

suas ordens. Aos serões, para entreter os trabalhadores (procurando retirar-lhes o sono) e 

os patrões, cantava o fado a um canto da fábrica. Um dia um grupo de trabalhadores do 

mar pediu à sua família que a deixasse ir representar num presépio o papel de São José, 

e desde essa altura continuou participando noutros eventos teatrais sempre em travesti 

(destaca-se a representação de duas figuras típicas da terra, o «garoto das filhoses» e o 

pescador típicos das ruas de Setúbal). Com 14 anos estreou-se como atriz cantando o fado 

em cena. Os estudantes seus conterrâneos tocavam guitarra e esse som cativava-a. A 

primeira vez que cantou em público foi numa festa de Manuel Soares em Setúbal, com 

19 anos no salão «Recreio do Povo». Foi de imediato contratada para tomar parte numa 

revista no Casino de Setúbal. Cantou fados ao piano. Depois optou por ser boémia fadista, 

cantando o Fado na sua cidade até altas horas da noite. Por causa do Fado abandonou o 

lar paterno, lutou contra a própria família para a ele se dedicar e passou muitas privações. 

Na Guitarra de Portugal em abril de 1934 afirma: «Mas vivia em mim a alma dessas 

boémias fadistas, e tentei-me, fui boémia, fui fadista, Setúbal ouvia-se tôdas as noites 

cantar o Fado até altas horas, aliás – sublinha com vigor – sem jamais ter faltado aos meus 

deveres de mulher, de mãi e de empregada. Era livre, queria viver...». O seu filho 
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suicidou-se, trucidado por um comboio, com 16 anos, deixando-lhe uma carta de 

despedida na qual se confessava «farto da Vida!». A fadista refere que a família a acusou 

de contribuir para o desenlace da vida do seu filho, por não levar a vida a sério. Por toda 

esta dolorosa circunstância, Maria do Carmo resolveu partir para Lisboa. Nesta cidade foi 

empregada de balcão no Café-restaurante Sul-América, onde teve um dia que substituir a 

cantadeira Maria Virgínia, e a sua atuação, tendo sido do agrado de Linhares Barbosa e 

Alfredo Madeira, valeu-lhe o apoio de ambos para que adquirisse o cartão de profissional. 

Mais tarde, Alfredo Madeira, junto de Mendes Leal, conseguiram uma autorização para 

que pudesse exibir-se mais à vontade. Como profissional iniciou-se por volta de 1926. 

Na capital cantou pela primeira vez no Pátio do Carrasco, levada por Raúl Gil. Em agosto 

de 1931 já tinha cartão. Em 1934 afirma que a maior ovação que lhe fizeram na sua 

carreira foi em Tomar, foi muitas vezes ao Porto onde também foi muito bem recebida, e 

também voltou a Setúbal para cantar. Cantou em muitos teatros de Portugal. Foi ao Brasil, 

à Argentina e ao Uruguai. No teatro participou na opereta Coração de Alfama, na Severa 

e no Chico do Intendente. Participou na peça O Chico do Intendente, opereta exibida no 

teatro Apolo. Tem uma filha chamada Maria Carolina Relvas. CS 01.08.31, 50/8. TP 

20.09.33, 7/1, 7. GP 21.04.34, 290/12, 1. 6. GP 26.06.35, 305/13, 1. 8. GP 20.10.36, 

320/15, 7. GP 10.09.39, 366/18, 6. CS 16.09.41, 282/19, 1. 3.  GP 15.11.45, 11/24 – 2.ª, 

3. 

Maria do Céu: Cantadeira. Começou a cantar na «Boémia» em 1928. Cantou nos 

tablados de muitos clubes, dancings e cafés de fado. CS 16.08.32, 75/10, 1. 

Maria do Rosário: Fadista. Nasceu em Évora e veio para Lisboa em 1936, com 20 anos. 

A sua aparência é muito semelhante à de Beatriz Costa, o que fez com que os meios 

teatrais se interessassem por ela, sendo também atriz. Nessa área, estreou-se no teatro 

Apolo no papel do «Chico do Intendente» na peça com o mesmo nome. A partir daí foi 

contratada para variadas festas. Como fadista cantou o fado em rádio, verbenas, retiros e 

festas de beneficência. CS 16.07.37, 182/15, 1-2.  

Maria dos Prazeres de Almeida: Poetisa. Foi introduzida na escrita do fado pelo Dr. 

Severo Portela, que também divulgou o seu trabalho. CS 16.04.44, 332/22, 3. 

Maria Eduarda: Cantadeira. À exceção do Algarve, percorreu todo o país em tournée. 

A 1 de agosto de 1938 tem 29 anos. Houve uma calunia que a atingiu e que a imprensa 

criou e fez circular. Cantou no Porto, Aveiro, Matosinhos, Coimbra, etc. Tem cinco filhos. 

Em virtude dos seus deveres caseiros, interrompeu a sua atividade no fado, regressando 

em 1941 aos palanques dos cafés do género. CS 01.08.38, 208/16, 3. CS 16.05.41, 274/19. 

Maria Emília Araújo: Cantadeira. Nasceu no Brasil, filha de pais portugueses, vem para 

Portugal com os pais ainda criança; desde a sua infância que gosta de fado. Foi com 17 

anos que cantou para o público. Obteve o seu cartão profissional no verão de 1939 e 

estreou-se no Retiro da Severa. Todo o seu repertório é da autoria de José da Silva Nunes. 

Esteve em tournée no Funchal no início de 1941, exibindo-se depois no Solar da Alegria 

e no Retiro de D. Mécia. Vive na Rua de São Nicolau, 13, 4.º Dt. Depois de estar ausente 

do meio fadista, regressa cantando no Salão Luso em 1943. Vai duas vezes cantar à 

Madeira num curto espaço de tempo, em 1945, e nesse ano vai também aos Açores. 

Refere que o seu género de fados está na linha da Hermínia Silva. CS 16.04.40, 272/ 19, 

4. CS 01.03.41, 269/18, 1. 3. CS 01.01.43, 311/20, 6. CS 16.10.45, 362/23, 16. CS 

16.09.39, 235/17, 7. GP 01.12.45, 12/24 – 2.ª, 6.  
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Maria Emília Ferreira: Cantadeira. É natural de Caldas da Rainha. A sua mãe chamava-

se Clementina de Jesus Linheira, era natural das Caldas da Rainha e faleceu a 30 de 

janeiro de 1929; no dia 30 de fevereiro de 1929 Maria Emília manda-lhe rezar uma missa 

para sufragar a sua alma na igreja de São Domingos. Cantou pela primeira vez em 1913 

no retiro O Convento, que ficava no Arco do Cego, em companhia de Maria Vitória e 

tendo como guitarrista Jorge Klington. Estreou-se como profissional no Solar da Alegria. 

Foi contratada pela companhia Erico Braga no Porto, tendo regressado a Lisboa em 

fevereiro de 1929. Cantou depois de uma tourada em Badajoz, em Coimbra; na segunda 

exibição da opereta Mouraria interpretava um fado. Em 1933 é internada e operada no 

hospital de Santa Marta. A noite mais memorável da sua carreira foi no Coliseu dos 

Recreios, numa festa em favor da Caixa de Providência das crianças vendedoras de 

jornais, noite em que foi muito aplaudida. Dois anos depois, no dia 6 de maio de 1936, 

ganha o concurso organizado pelo Retiro da Severa. Vive numa «boite» no Bairro Alto. 

O seu fado preferido é o «fado Mouraria». Afastou-se em 1934 temporariamente do fado 

por motivo de doença. A sua despedida do meio do fado foi no final desse ano, tendo sido 

ouvida pela ultima vez no Café Mondego. Foi novamente internada no hospital de Santa 

Marta; sujeitou-se «a uma melindrosa operação ao fígado, com bons resultados, embora 

o seu estado se tivesse agravado em consequência duma grave imprudência que 

cometera.» Em finais de 1938, é muitas vezes noticiada a fragilidade da sua saúde e faz 

duas operações; a última é no Hospital de Jesus, da Venerável Ordem de São Francisco. 

Após uma terceira operação ao fígado, morreu no início de fevereiro de 1941 aos 45 anos. 

Foi casada com o senhor António Roque (era-o em 1934). Casou-se a 28 de março de 

1937 com Francisco Serra que era sargento de artilharia. Tem com o seu companheiro 

uma filha adotiva chamada Esmeralda do Céu, que nasceu a 22 de abril de 1934. GP 

20.02.29, 163/7, 5. 8. GP 13.02.33. 269/5, 4. GP 21.04.34, 290/12, 6. GP 08.12.34, 

299/13, 7. CS 01.01.35, 129/12, 1. GP 08.06.35, 304/13, 8. GP 31.05.36, 315/14, 3. GP 

13.03.37, 328/15, 4. CS 16.02.37, 172/14, 3. GP 30.04.38, 339/16, 2. GP 20.12.38, 354-

355/17, 17. CS 16.02.41, 268/18, 3. 

Maria Fernanda: Atriz que deixou o teatro para ser cantadeira de fado. Começou por 

frequentar muito o Casablanca. CS 16.04.44, 332/22, 3. 

Maria Fernanda: É uma criança que canta fado. Começou a cantar com quatro anos os 

fados da Hermínia Silva. Desde aproximadamente os oito anos que atua 

permanentemente na Cervejaria Luso. Com 13 anos, em 1945, abandona a prática do 

fado; tratou-se de uma resolução do seu pai para se dedicar a outra profissão de modo a 

ter outros meios de sustentação. CS 01.04.45, 350/22, 3. 

Maria Fernandes: Criança que canta fado, sendo conhecida por «Miúda de Laveiras», 

nascida em 1927. CS 01.09.37, 185/15, 3. 

Maria Gomes: Cantadeira. Afastou-se temporariamente do fado em 1939. GP 25.01.39, 

357/17, 5. 

Maria Guerreiro: Cantadeira. Nasceu a 25 de fevereiro de 1917. Foi preparada 

artisticamente por Armandinho. Começou a cantar muito nova nas várias sociedades de 

recreio da capital, especialmente no bairro do Castelo, onde cresceu. Passou a ser 

profissional de fado a 6 de junho de 1938, estreando-se no Solar da Alegria (outra 

informação indica que foi no Retiro da Severa). Foi até ao Porto em «missão artística», 

em 1939. Antes de ser cantadeira, era costureira de alfaiate. Integrando a «Embaixada do 

Fado», foi em janeiro de 1939 ao Porto, exibindo-se no Teatro Carlos Alberto. Integra a 
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companhia Beatriz Costa como artista de fados, no Brasil. Partiu para o Brasil e ali passou 

a residir, casando-se em 1945 com um médico brasileiro, filho de pais portugueses. CS 

16.08.38, 209/16, 1-2. CS 16.01.39, 218-219/16, 12. CS 16.02.39, 221/16, 6. GP 

10.03.39, 360/17, 1-2. CS 16.08.42, 304/20, 5. GP 25.12.45, 13 e 14/24 – 2.ª, 4.  

Maria Helena Maia: Cantadeira Cigana. Cantou na inauguração da Cervejaria 

Monumental e integrava o elenco privativo da empresa de Lopes Ferreira. GP 01.08.38, 

4/24 – 2.ª, 6. 

Maria José: Cantadeira. Começou a ser conhecida no Concurso da Primavera em 1938, 

sendo ainda criança com o cognome «mascote de Alfama». Já crescida foi cantar para a 

Cervejaria Luso. Os seus ensaiadores foram Martinho da Assunção (pai) e Raúl 

d’Oliveira. Obteve o cartão profissional no fim de 1944. É uma das «primaveras do Fado» 

que a Guitarra de Portugal publicita em 1945, quando tem 15 anos. GP 15.06.45, 1/24-

2.ª, 3. CS 16.07.45, 357/43, 1. 3. 

Maria Loureiro: Cantadeira. Representante de Campo d’Ourique no concurso da 

Primavera. Fez parte do elenco do Luso. Afirma-se na Canção do Sul de setembro de 

1944 que «Maria Loureiro é muito sentimental». CS 01.01.44, 325/21, 6. CS 01.09.44, 

339/22, 3. 

Maria Luísa (ou Maria Luiza): Fadista portuense considerada «a Deusa do Fado no 

Norte». O pai morreu meses antes de ela ter nascido e a sua mãe morreu no parto. Não 

tendo família, foi criada com a Ti’Ana, que tinha uma taberna no Bairro Alto, na Rua da 

Vinha. Quando a Ti’Ana morreu, Maria Luísa passou a ser a irmã mais velha da sua filha, 

vivendo ainda hoje nessa casa. Em março de 1933 deixa as lides fadistas. O seu marido 

Jaime Marques morreu bastante doente a 9 de abril de 1936. GP 30.05.32, 254/10, 1. GP 

11.11.33, 282/12, 2. TP 04.02.34, 10, 8. GP 17.03.34, 288/12, 8. GP 08.12.35, 309/14, 7. 

Maria Luísa A. Lopes: Colaboradora com a Canção do Sul, nasceu a 23 de dezembro 

de 1920. CS 16.12.40, 264/ 18, 4. 

Maria Luiza: Ver Maria Luísa. 

Maria Manuela: Fadista. O seu repertório é totalmente da sua autoria. Foi Carlos Ramos 

quem a trouxe para o fado, apresentando-a na Cervejaria Luso por ter ficado muito 

agradado quando a escutou. Estreou-se então nesse estabelecimento a 28 de maio de 1945. 

Casimiro Ramos e Castro Mota (guitarrista e violista, respetivamente), foram os seus 

ensaiadores. A 22 de junho de 1945 firmou contrato com a empresa do Monumental e 

rescindiu-o dois meses e meio depois. Foi para Lourenço Marques no fim de 1945 com 

um contrato. CS 16.09.45, 361/23, 8. CS 16.11.45, 363/23, 16. 

Maria Odete: Fadista do Porto. GP 20.09.36, 318/14, 4. 

Maria Pereira: Cantadeira. É natural de Vila Nova de Cerveira e nasceu em 1914. 

Começou por cantar na Rádio Graça, a sua estreia no contacto direto com os ouvintes foi 

no Rex. Trabalhou na Empresa José Miguel; cantou no Casablanca. Conseguiu o cartão 

na transição de 1938 para 1939. CS 16.12.38, 217/16, 11. CS 16.01.39, 218-219/16, 10. 

Maria Raquel: Cantadeira, integrava o elenco da Cervejaria Luso em 1941. A 6 de março 

de 1943 casa-se com Manuel Abrantes (Marino), um conceituado negociante. Para «se 
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entregar à sua nova vida de mulher», despede-se do fado. CS 01.01.42, 289/19, 3. CS 

01.03.43, 315/20, 3. 7. 

Maria Repromissa ou Maria de Portugal: Cantadeira natural de Aveiro onde nasceu a 

2 de junho de 1913. Obteve o cartão profissional em janeiro de 1937 e estreou-se no Café 

Mondego. Antes de enveredar pelo fado trabalhou em circos e fez teatro. Desempenhou 

o papel de «Geni» na peça O filho da República, exibida na sua terra natal, que teve 

grande sucesso. Cantava também canções regionais da sua terra. Obteve a 

profissionalização no início de 1937, tendo cantado no Café Luso Partiu para o Brasil no 

verão de 1937 na Companhia Beatriz Costa. Também é conhecida por Maria de Portugal, 

nome que adoptou durante a referida tournée no Brasil, durante a qual cantou ainda fados 

na Rádio P. R. E. 8. em São Paulo e no Rio de Janeiro, em vários teatros, várias rádios. 

A sua digressão no Brasil foi um êxito mas acabou por recusar um contrato na Rádi Tupy 

pois queria voltar a Portugal. Depois de regressar, foi contratada pelo empresário Loureiro 

para ir para o teatro Avenida. GP 31.01.37, 326-327/15, 10.CS 16.03.37, 174/14, 1-2. CS 

01.08.37, 183/15, 2. CS 01.10.37, 187/15, 2. CS 16.01.38, 195/15, 2. CS 01.06.38, 204/16, 

7. CS 01.07.39, 230/17, 3. 

Maria Sidónio: Estreou-se na Rádio Hertz. CS 16.07.42, 302/20, 5. 

Maria Silva: Ver Mariasinha. 

Maria Teresa de Noronha: Cantadeira. A primeira notícia na imprensa fadista sobre 

Maria Teresa de Noronha data de 26 de julho de 1939, informando que o Diário de Lisboa 

publicou a carta de um ouvinte da Emissora Nacional elogiando-a sobremaneira, tendo a 

Canção do Sul transcrito por completo essa carta. O Diário Popular no dia 28 de junho 

de 1943 publica um artigo altamente apreciativo em que afirma: «Era assim, mas sem a 

sua distinção, que cantava a Severa.» A Canção do Sul chama-lhe «fidalga-fadista» de 

incontestáveis méritos. CS 16.08.39, 233/17, 8. 

Maria Virgínia: Fadista. Profissionalizou-se em 1927. Ingressou em dezembro de 1930 

na troupe «Guitarra de Portugal». Fez uma tournée pelas ilhas, com João Mata. O Diário 

da Madeira de 5 de Junho de 1932 elogiou muito a sua prestação. De facto, Maria 

Virgínia vai cantar muito ao Portugal insular, nomeadamente à Madeira: a 10 de abril de 

1939 tinha-se deslocado por 10 vezes a essa ilha. A 21 de maio de 1933 consorcia-se com 

um empresário cinematográfico das ilhas, casando por procuração. Com Marcolino 

Viegas forma um duo que percorre em digressão muitas vezes a província. Esteve no 

hospital de São Marcos em Braga em tratamento, devido a uma doença súbita em 1934. 

Casa-se a 20 de junho de 1945 na igreja da Pena com Armando Manuel. GP 21.07.32, 

257/10, 1. GP 28.05.33, 275/11, 8. GP 21.08.34, 295/13, 4. CS 01.06.37, 179/15, 2. GP 

10.04.39, 362/17, 7. GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 3. 

Maria Vitorina: Cantadeira. Nasceu a 22 de setembro de 1902. CS 01.09.31, 52/8, 2. 

Mariamélia: Cantadeira e atriz que nasceu em 1911 ou 1912. Começou a cantar nas 

Termas por volta de 1928, alcançando um grande sucesso no Porto, depois de estar a 

trabalhar como atriz pela América Latina e pelo Brasil (encontra-se neste país em 1929). 

Gravou na Casa Brunswick. GP 17.12.29, 186/8, 1. CS 01.08.35, 137/13, 1. 6. 

Mariana Chagas: Fadista. Mariana Severina Chagas é natural de Aljustrel (Alentejo), 

filha de um industrial. Tem um curso liceal, e foi por vontade dos pais que andou no liceu, 



Anexo I – Dicionários 

82 

 

onde cantarolava passando a ser conhecida por «o rouxinol do Liceu». Dado esta fama, 

seu pai apoiou-a na vontade de cantar. Um dia cantou no Retiro da Severa, onde a pouca 

durabilidade da sua permanência a entristeceu. Decidiu retirar-se um pouco para ensaiar. 

Tirou o cartão a 26 de novembro de 1938. Atuou no Coliseu dos Recreios no teatro O 

mundo em marcha, cantando fados. Vai a Lourenço Marques, contratada pela Agência 

Emília Candeias, em 1945. Mora na Rua Damasceno Monteiro 110-1.º D.º. O seu filho 

Casimiro Chagas Cabrita nasceu a 5 de janeiro de 1931. CS 16.05.39, 227/17, 2. CS 

16.12.39, 241/17, 5. CS 01.01.43, 311/10, 3. GP 01.10.45, 8/24 – 2.ª, 7. 

Mariasinha (Maria Silva): Fadista. Nasceu em Santa Isabel em 1901. Canta desde 1913; 

estreou-se num club na rua de São Bento. É inicialmente acompanhada por José Marques. 

Gravou discos e foi numa tournée para África em 1928. GP 29.10.28, 153/7, 1. 

Mário de Almeida: Escreve versos de fado. Vive em Lourenço Marques e tornou-se 

agente da Guitarra de Portugal. GP 12.09.31, 236/10, 6. 

Mário Domingues (Fernando Vale; Fernando d’Almeiro): Poeta, foi um dos 

fundadores da Guitarra de Portugal porque João Linhares Barbosa tomou a iniciativa de 

o convidar. Durante três anos integrou a direção do jornal e depois pediu para sair. No 

discurso de homenagem a João Linhares Barbosa, no dia 15 de julho de 1928, esclareceu 

que se desligou do jornal para dar lugar a outros e por causa das tarefas de um tipo de 

trabalho «acorrentado a uma secretária». Nele escreve regularmente. Autor do livro 

Quando a folha cair, peça num ato em verso alexandrino, com prefácio de Manuel 

Ribeiro, publicado em 1926. Participou como redator em muitos jornais diários. A sua 

participação na Guitarra de Portugal, pelo menos até ao início da década de 1930, é muito 

ativa, manifestando interesse pelos cantadores mais antigos. Depois, à exceção da sua 

participação no periódico de João da Mata Azes do Fado, parece desvincular-se do meio 

fadista. GP 30.10.26, 98/5, 2. GP 31.08.28, 149/7, 6. GP 12.05.28, 141/6, 3. GP 15.03.30, 

192/8, 2. AF 15.02.36, 2/1. 

Mário José (Paninho): Cantador. Nasceu em Alcântara entre 1909 e 1910. Estreou-se 

no Salão Luzo Artístico e depois retirou-se das lides fadistas. Reapareceu já 

profissionalizado em Coimbra no Retiro do Hilário, onde atuou durante oito meses. 

Regressou a Lisboa em 1938. Cantou em Pombal, Oliveira do Hospital, Alfarelos, Soure, 

Cantanhede, Santarém, Entroncamento, etc. Cantou no Retiro da Severa. Em agosto de 

1941 era privativo na Cervejaria Luso. CS 16.09.38, 211/28, 2. 6. CS 01.09.41, 281/19, 

1. 3. 

Mário Leitão de Sá: Poeta. Partiu para Luanda onde terminou os seus dias. Em 1928 

encontra-se em África, e está doente. Diz-se, na carta de despedida que escreveu a 

Linhares Barbosa em 1928, que era órfão e solteiro. GP 16.03.28, 136/6, 6. GP 29.03.28, 

137/6, 5. 

Mário Lourenço: Guitarrista. Pai do violista Carlos Neves Lourenço. Chegou a 2.º 

sargento mecânico. Em novembro de 1945 é operado no Hospital Militar da Estrela. GP 

15.11.45, 11/24 – 2.ª, 2. 

Mário Martins: Cantador, eletricista da Sociedade Estoril. Vivia em Alcântara. Faleceu 

em 1935 com cerca de 40 anos. CS 16.11.35, 142/13, 7. 
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Mário Mendes Salgueiro: Colaborador na Guitarra de Portugal. Faleceu em África, 

para onde tinha ido há pouco tempo. Vivia no bairro da Ajuda. A sua esposa chamava-se 

Célia de Carvalho. GP 18.07.31, 231/10, 5. 

Mário Silva: Cantador. Mário Onil da Silva nasceu em Lisboa a 2 de julho de 1916. Filho 

de Ernesto Silva e de Leopoldina Onil. Estreou-se no Café Luso e o cartão profissional 

foi obtido a 14 de julho de 1938. É natural da Graça e lá vive, na Calçada do Monte 39, 

r/ch. Desde criança que gostava de ouvir cantar o fado. O poeta que mais escreve para ele 

é Aureliano Lima da Silva. Tem o cartão profissional mas continua a trabalhar noutra 

profissão. Casou a 29 de abril de 1940 com Regina Mendes Abrantes, tendo como 

madrinha a cantadeira Maria Pereira. Foram pais de um menino em novembro de 1940, 

tendo sido Natividade Pereira e Manoel Sá Esteves os padrinhos no registo. CS 01.11.38, 

214/16, 7. CS 01.05.40, 250/18, 7. CS 01.12.40, 263/ 18, 7. 

Martinho d’Assunção Júnior: Violista, filho de Martinho d’Assunção. Desde pequeno 

é muito falado, toca viola; tocou no Politeama em criança, por exemplo. A 16 de março 

de 1940 tem 25 anos.  GP 04.06.27, 118/5, 1. 

Martinho d’Assunção: Violista, poeta e compositor. O seu pai era bandolinista, e queria 

muito que o filho o acompanhasse. Então ele, desde os onze anos, começou a tocar. Teve 

dois grandes professores: João da Mata Gonçalves e um outro que era espanhol. Depois 

comprou um método e foi aprendendo sozinho. Trabalhou com muitos guitarristas, 

incluindo Armandinho, e mais tarde especialmente com Casimiro Ramos. Compôs 

algumas canções. Esteve nas ilhas, e em África, em 1933, com o Grupo Artístico de 

Fados. É professor de viola «por música ou ouvido» na Calçada da Pampulha 29-2.º 

Lisboa. Em 1945 torna-se o diretor musical da Canção do Sul. Foi casado até ao fim de 

1928 com Maria do Carmo Torres. GP 13.12.28, 157/7, 6. CS 16.03.40, 247/17, 8. CS 

16.10.45, 362/23, 16. 

Marujinho: Ver Alfredo César de Cáceres. 

Masquete: Ver Francisco dos Santos. 

Mateus Baeta: Cantador. Mateus Polido Baeta nasceu em Sesimbra a 13 de novembro 

de 1913. O seu cartão foi adquirido a 15 de janeiro de 1938, estrando-se no Salão Luso 

Artístico. Mora na Rua Marquês Ponte de Lima, 15, rés-do-chão. CS 16.09.39, 235/17, 8. 

Maurício Ferreira: Guitarrista do Porto que tocou no Café Academia. GP 20.09.36, 

318/14, 4. CS 16.09.38, 211/38, 3. 

Maurício Gomes: Fadista da velha guarda. Era de Campo de Ourique. Foi na sua 

juventude marinheiro da Armada e foi ainda operário de Construção Civil. Desde 1891 

que tem a mesma companheira, nasceu em 1866. Começou a ficar bastante doente em 

meados da década de 1930 e faleceu no verão de 1941. «Por mais duma vez êle 

manifestara desejos de que lhe pusessem no caixão uma velha guitarra». GP 21.03.31, 

223/9, 6. GP 31.01.37, 326-327/15, 1.GP 17.08.37, 333/16, 4. GP 25.10.38, 351/17, 1. 

CS 16.07.41, 278/19, 3. 

Maximino Costa: Fez com António Maria de Abreu dois duetos fadistas («Amor igual» 

e «Defesa dos Bairros») que foi um sucesso no fim de 1932. CS 01.12.42, 310/20, 7. 

Metistófeles: Ver Guilherme Faria de Lapa e Costa. 
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Miguel da Encarnação: Proprietário do Café Portugal no Porto, onde iniciou o fado por 

volta de 1927. Irmão de Luís da Encarnação (Juiz da Praça). Faleceu em fevereiro de 

1939. CS 01.10.38, 212/16, 3.  

Miguel Quintas: Fadista «da velha guarda». Nasceu em 1889, em Alfama e canta o fado 

desde os 12 anos. Ganhou um concurso de cantadores na extinta Gruta Camões, cantou 

no palácio do D. Luiz do Rêgo. A sua filha chamada Eloísa faleceu e por causa disso 

deixou de cantar fado. GP 12.05.28, 141/6, 1-2. 

Miguel Ramos: Violista. Foi o compositor de muitos sucessos do fado desta altura: 

«Fado Freira», «Fado Margarida», «Fado Berta», «Cruz de Guerra», etc. Recusou 

contratos para o Brasil, mas cantou em tournées pela província e em Espanha. Tocou no 

Salão Artístico de Fados, no Café Luso, no Olympia Club, e em muitos teatros de Lisboa. 

Em 1945, tendo José Nunes como guitarrista, foi privativo do retiro dos Marialvas. A sua 

filha, Henriqueta da Cunha Ramos, sofreu de uma mastoidite e foi operada no Hospital 

dos Capuchos. Tocou no Luso ao lado de Jaime Santos. Casado com Maria da Cunha 

Ramos que faleceu a 6 de junho de 1940. GP 30.12.35, 310/14, 9. CS 01.01.36, 145/13, 

1. GP 25.02.39, 359/17, 8. GP 01.08.38, 4/24 – 2.ª, 7. CS 16.06.40, 253/18, 7. 

Mirita Casimiro: Atriz que também canta fados, nomeadamente, cantou o fado do 

Ribatejo na opereta com o mesmo nome. Apesar de não ser propriamente fadista, os meios 

do fado referem-na muitas vezes. Participa na Revista O Retiro dos Patacos, em 1941. 

CS 16.06.39, 229/17, 3. CS 16.07.41, 278/19, 1. 3.  

Miudinho: Ver Alfredo Mendes. 

Modesto Maia: Cantador que também foi o gerente artístico do Retiro dos Marialvas. 

Nasceu em 1913 em Espinho. Estreou-se em público com o cartão de artista no Café 

Mondego. Também canta tangos, tendo aliás começado por cantar sobretudo este género 

musical. Por volta de 1932, Modesto Maria foi voluntariamente para a Marinha de Guerra 

Portuguesa e aí permaneceu. Percorreu vários portos da Europa no Navio Escola Sagres; 

é por isso conhecido como o «cantador marujo». Por volta de 1936 subiu ao estrado do 

Café Mondego, pela primeira vez como cantador. Foi operado à garganta no início de 

1937. Na sua entrevista em 1937, aos 25 anos, é marinheiro, e diz cantar exclusivamente 

letras de João Inácio. No início de 1944 refere-se que Modesto Maia é um cantador de 

vários géneros, como o fado, o tango e o slow. Casado com Elvira Amaral Maia, nascida 

a 9 de maio de 1914. O seu filho Fernando Maia fez o Curso Industrial. Em 1945 era o 

gerente do Retiro dos Marialvas. No final desse ano houve um pequeno conflito com a 

Guitarra de Portugal por censurar a secção de crítica deste jornal. CS 16.02.37, 172/14, 

5. CS 01.03.37, 173/14, 2. CS 22.11.37, 191/15, 5. GP 10.01.39, 356/17, 1. 8. CS 

01.05.40, 250/18, 7. CS 01.02.44, 327/21, 1GP 30.06.45, 2/24 – 2.ª, 3. CS 01.07.45, 

356/23, 4. GP 01.11.45, 10/24 – 2.ª. GP 25.12.45, 13 e 14/24 – 2.ª, 12. 

Moisés Campelos: Cantador que «cultiva o género coimbrão». Conhecido como «o 

rouxinol do Ave». É natural de Caldas de Vizela. Em criança atuou no Porto; até 1932 

cantava nas Sociedades de Recreio. Ingressou depois no Rancho da Rendilheiras de Vila 

do Conde, e nesse grupo fez grandes viagens em Espanha, sobretudo na Galiza, e nessas 

ocasiões cantava também o fado. Em Santiago de Compostela cantou-o no claustro da 

catedral. Em Coimbra foi contratado várias vezes para o Retiro do Hilário. Esteve 

contratado no Café Portugal (sensivelmente em 1938) e foi cantador privativo no Café 

Academia entre 1939 e 1941, cantando canções de Coimbra e regionais. Depois exibiu-
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se na Companhia de Teatro Rentini. De seguida, abandonou provisoriamente a arte 

dramática para ir para o Café Luso, para o qual foi contratado em 1944. CS 16.09.38, 

211/38, 3. CS 01.08.44, 338/22, 7. CS 16.11.45, 363/23, 14-15. 

Natália d’Oliveira Fernandes: Cantadeira. Sofreu de tuberculose e foi internada no 

hospital do Rego, pavilhão 6 da segunda divisão em janeiro de 1931. Morreu dessa doença 

em junho de 1931. CS 25.01.31, 37/8, 3. CS 01.07.31, 48/8, 2. 

Natália dos Anjos: Cantadeira, nasceu em Lisboa, em São Sebastião da Pedreira. 

Cantava o fado desde criança uma vez que o seu padrinho era tocador de viola, foi 

parceiro do Armandinho, desde aproximadamente 1920: chamava-se Marino. Possuía 

com a mãe um lugar de venda de aves domésticas na Praça da Figueira, e, à semelhança 

de muitos comerciantes desse mercado, instalara um pequeno retiro de «comes e bebes» 

durante o período das festas dos santos populares no espaço que lhe pertencia. Na noite 

de Santo António de 1936, depois de sair do mercado, foi juntamente com um grupo de 

familiares a um restaurante, onde João da Mata, na guitarra, e Alfredo Mesquita, na viola, 

acompanhavam um fadista. O grupo que a acompanhava, sabendo do jeito e do gosto da 

vendedeira para o fado, pediram aos músicos para que ela cantasse um fado, ao que eles 

acederam. A sua prestação foi muito positiva, pelo que Natália rapidamente entrou no 

circuito da rádio e passou a cantar nas casas de fado. Começou por cantar na rádio 

Peninsular, tendo sido apresentada por Maria do Carmo. Nos tablados apresentou-se no 

Retiro da Severa e aí foi a primeira cantadeira privativa. Participou na revista Chuva de 

Mulheres, no Eden Teatro, mas teve de ser substituída por Hermínia Silva por causa de 

os médicos a aconselharem a fazer uma cura de repouso em estâncias balneares. Os fados 

«O Embuçado», «Pobre Chita», etc. foram os seus maiores sucessos. Uma noite em que 

a sua atuação foi especialmente marcante foi no Palácio Sabrosa, ao cantar para o ministro 

da Marinha, numa festa da Brigada Naval. Foi também cantar aos Açores. Em 1943, atuou 

no Parque das Camélias, no Porto, numa tournée que começou por Vila Pouca d’Aguiar. 

Foi companheira de Gabriel de Oliveira. A sua irmã Palmira de Figueiredo faleceu a 9 de 

janeiro de 1937. Continuou a exercer a profissão de comerciante na Praça da Figueira, 

articulando com a de fadista (não abdica das digressões pela província, apenas dos 

tablados); confessa, contudo, que se pudesse se dedicaria apenas ao fado, não fosse a 

idade avançada da mãe que não consegue assim orientar sozinha o seu negócio. Ao que 

parece, mais tarde deixa o Mercado da Figueira onde era vendedora de galinhas e torna-

se cantadeira definitivamente. GP 31.01.37, 326-327/15, 10. GP 26.05.37, 330/15, 1-2. 

GP 17.08.37, 333/16, 4. CS 16.06.41, 276/19, 1. 3. CS 16.08.42, 304/20, 5. CS 16.09.43, 

322/21, 3. GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 1-2. 

Natália Fernandes: Cantadeira, cujo nome próprio de nascença era Amélia Moreira, 

adotando o nome artístico de «Natália Fernandes». Faleceu no hospital do Rego em maio 

de 1931. Leonor Fialho conseguiu entre os fadistas donativos para se fazer o funeral. GP 

28.05.31, 228/9, 7.  

Natividade Correia: Cantadeira natural do Alentejo, começou a cantar como 

profissional em 1942. Cantou no Casino de Setúbal com José de Castro. Estreou-se a 8 

de setembro de 1942 no Retiro da Severa. Diz-se que na sua dicção mantem alguma 

prosódia do Alentejo. A 16 de setembro de 1942 tinha 20 anos. CS 01.02.42, 313/20, 5. 

CS 16.09.43, 322/21, 1. 3. 

Natividade Pereira: Fadista conhecida como «a cigarra da Bica»; nasceu nesse bairro e 

mora no Beco dos Ciprestes, número 14, no primeiro andar. O seu grande mentor foi 
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Manuel Sá Esteves (Manuel Calmeirão) e foi com o seu apoio que conseguiu obter o seu 

cartão de profissional no início de 1939. Integrou o grupo «Guitarra de Oiro», dirigido 

por ele. Começou a cantar em grupos dramáticos, abandonando as atividades de cariz 

teatral para se dedicar ao fado. Participou em 1938 no concurso da Primavera tendo sido 

a segunda classificada, ficando como suplente do Bairro da Bica, a seguir a Márcia 

Condessa que viria a ser a vencedora. A sua participação no concurso abriu-lhe muitas 

portas, cantando no Rádio Graça. Esteve na Empresa José Miguel. A sua irmã vive nos 

Estados Unidos da América. GP 28.12.39, 368/18, 1. 5. CS 01.06.38, 204/16, 7. CS 

16.11.38, 215/16, 14. CS 16.01.39, 218-219/16, 10. GP 25.01.39, 357/17, 1-2. GP 

25.10.39, 367/18, 3. CS 01.01.44, 325/21, 6. CS 16.11.45, 363/23, 10. 

Neca Rafael: Ver Manuel Garcia da Silva. 

Nélson de Barros: Foi colaborador da Guitarra de Portugal, é um jovem escritor, 

escrevendo artigos para a imprensa. GP 14.08.35, 307/14, 2. 

Nicolau Neves: Violista. Com Adelino Santos à guitarra, é privativo da Verbena de Santa 

Catarina no verão de 1945. Irmão do poeta e colaborador da Guitarra de Portugal Carlos 

Neves. No dia 4 de novembro de 1945 casa-se com Ana da Conceição de Sousa. GP 

01.08.38, 4/24 – 2.ª, 7. GP 15.11.45, 11/24 – 2.ª, 2. 

Noémia Cristina: Nasceu e viveu no bairro de São José em Lisboa, e com 18 anos 

iniciou-se no teatro. Foi aos 12 anos que começou como amadora, tendo parte da 

orquestra Chaladofónica ou Xaladofónica, dirigida pelo seu irmão Alberto Brás. O poeta 

e músico João Viana compôs músicas e letras para si, tendo sido o seu mentor e autor de 

todo ou quase todo o seu repertório. João da Mata foi quem cunhou o seu nome artístico. 

Como profissional canta desde 1940, ano em que se estreou no Solar da Alegria; tinha 

então 17 anos. Contratada por José Miguel foi várias vezes ao Porto e outros pontos do 

país. Atuou regularmente na verbena do Atlético Clube de Portugal e no teatro 

representou na revista Jogo de Laranjinha; não gostou, porém, muito da experiência do 

teatro. Tem um estilo particular, cantando rapsódias, motivos folclóricos e fados mais 

alegres. É casada com o cantador Jaime Silva. Tem uma filha. CS 16.10.41, 284/19, 1. 3. 

GP 15.10.45, 9/24 – 2.ª, 1-2. 

Norberto Ferreira: Poeta popular, de nome completo Fernando Norberto Ferreira, 

nasceu em 1908 ou 1909, em Vendas Novas, no Alentejo. Os primeiros versos que 

publicou eram sobre a tragédia do atropelamento do Dr. Francisco Mira Mendes, por volta 

de 1926, no jornal Folha do Sul. Tenciona publicar um livro intitulado «Pedaços do meu 

sentir». A sua esposa falece a 7 de novembro de 1938. CS 01.10.38, 212/16, 12. CS 

01.12.38, 216/16, 16. 

Oliveira Piedade: ver José de Oliveira Piedade. 

Olivertunes: Ver Júlio de Oliveira Antunes. 

Otília Ferreira: Fadista. Começou a cantar em 1930, com 17 anos. Foi ensaiada por 

Casimiro Ramos no Salão Artístico de Fados. CS 16.09.32, 77/10, 1. 

Pai Chico: Ver Francisco Rodrigues. 

Paninho: Ver Mário José. 
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Parafuso: José Augusto Ferreira. 

Parracha: Ver José Alves (Parracha) 

Paulo Fonseca: Poeta que escreve na Canção do Sul. Nasceu em Lisboa em 1915. A sua 

profissão é a de empregado de escritório. É poeta, amador dramático e compositor 

musical. Contracenou com Maria Cardim na opereta popular Coração de Mulher da 

autoria de Clemente José Pereira. Enquanto ator, o seu primeiro ensaiador foi Francisco 

Menezes, antigo amador do Grupo Dramático e Escolar «Os Combatentes». Representou 

em diversas sociedades recreativas contactando com o palco desde os 13 anos. CS 

10.12.37, 193/15, 8. 

Pedro Bandeira: Começou a colaborar com a Canção do Sul no fim de 1936. É um 

escritor teatral que integra o corpo diretivo da Sociedade dos Escritores e Compositores 

Teatrais Portugueses. Era casado com Zulmira Bandeira; admirava muito Guerra 

Junqueiro como poeta. Faleceu com um ataque cardíaco a 21 de janeiro de 1945. CS 

16.12.36, 168/14, 2. 

Pedro dos Santos: Cantador, sobrinho do fadista Francisco dos Santos. Estreou-se no 

Retiro da Severa e profissionalizou-se de seguida. CS 16.08.38, 209/16, 5. 

Pedro Rodrigues: Poeta e cantador. Esteve nas trincheiras da Grande Guerra. Cantou 

pela primeira vez em público num benefício em Chelas. Foi o fundador n.º 1 do Grémio 

Artístico Amigos do Fado. Foi cantador mas afastou-se do meio relativamente cedo. A 

Guitarra de Portugal qualifica-o como «poeta-cantador» acrescentando ser 

«indubitavelmente o mais pensador e o mais filósofo de todos os poetas que escrevem 

para o Fado. Em tôda a sua obra paira um travo de amargor e renuncia, acompanhado de 

uma chicotada forte vibrada sôbre o dorso das convenções sociais e dos preconceitos 

humanos.» De facto, é o género filosófico aquele que prefere em poesia. Casado com 

Maria d’Oliveira Santos. A sua mulher falece vítima de doença no fim de outubro de 

1932. Há a referência a uma mulher manicura, que se tornou fadista profissional, e que 

foi amante de Pedro Rodrigues. CP 26.09.26,1/1,1. GP 18.10.28, 152/7, 4. GP 11.11.32, 

264/11, 6. CS 04.04.35, 133/13, 1. 

Pepe Luiz: Publica O Estribo e o Guitarra de Portugal apresenta o seu livro. GP 

10.12.26, 102/5, 2-6. 

Pereirinha Condutor: Ver José Joaquim Pereira. 

Pintor: Ver José Gonçalves (Pintor). 

Ponte Nova: Ver Jaime Alves. 

Quinita Gomes: Ver Joaquina Gomes. 

Quintinhas Bombeiro: Ver José Maria da Silva. 

Quizumba: Ver José de Oliveira. 

Radamanto: Ver Francisco Radamanto Ferreira. 
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Rafaela Haro: Artista espanhola, cantora e atriz, interpretou o papel de Severa no drama 

com o mesmo nome. Interpretou também Cesária na opereta Mouraria. As homenagens 

que lhe foram feitas, nomeadamente no Coliseu dos Recreios no início de 1931, 

demonstram o apreço que o meio fadista lhe dedicava. Despede-se de Lisboa em março 

desse ano. GP 06.02.31, 220/9, 4. GP 05.03.31, 222/9, 3. 

Raleira: Ver José Pinho das Neves. 

Raquel de Sousa: Cantadeira, canta o fado desde 1930, estreou-se no Coliseu. Antes de 

ser fadista era artista no teatro. Iniciou a sua carreira artística como corista na revista ABC. 

Principiou no teatro em 1920, no teatro dos Anjos, na revista Isso também eu queria, e 

por muitos outros. Como atriz integrou várias tournées pela província. Evidenciava-se 

uma tendência especial para o fado. Os «clowns» Vicente et Filip chamaram-na um dia 

ao Coliseu dos Recreios para fazer com eles um número de fado, que foi muito aplaudido. 

Abandonou o teatro e ingressou no Solar da Alegria, passando pelo Olimpia, Bar dos 

Anjos, Avenida-Bar, etc. Atuou no Porto durante meses seguidos. Teve um ataque de 

erisipela e deixou de aparecer nas lides fadistas por um curto período de tempo. Depois 

de um interregno, volta às lides fadistas em setembro de 1942, cantando no Retiro da 

Severa. Em 1943 foi atuar na ilha da Madeira por duas vezes. O seu irmão, Izaac Isidoro 

de Sousa, faleceu com 43 anos de idade no hospital de Arroios, a 10 de novembro de 

1936. Retirou-se das lides fadistas mas voltou a cantar no Retiro da Severa. O seu marido, 

Joaquim Pedro, foi avô de uma menina a 26 de junho de 1937, filha da sua enteada Ilda 

Marcelina d’Oliveira Pedro. Raquel de Sousa e Joaquim Pedro adotaram um menino, José 

Joaquim Pereira, que adoeceu com angina diftérica tendo de ficar em isolamento no 

Hospital do Rego. José Joaquim Pereira casou anos depois com Antónia Machado, a 26 

de março de 1945. CS 16.09.42, 306/20, 4. CS 01.05.32, 68/10, 1. CS 01.10.36, 163/14, 

1. CS 01.12.36, 167/14, 4. CS 16.06.37, 180/15, 6. CS 16.09.37, 186/15, 6.CS 16.07.42, 

320/21, 1. 3. CS 16.04.45, 351/22, 7.  

Raul Bringuel: Fadista, começou a cantar fado por volta de 1911, em serenatas pelos 

sítios da Graça e Vale de Santo António. Mais tarde frequentou os sítios da Bica com 

vários rapazes já de renome no fado, entre eles José Leitão. Viveu no estrangeiro durante 

quatro anos e quando voltou ingressou no Grémio Artístico Amigos do Fado, entretanto 

findo, onde estavam Pedro Rodrigues, Joaquim Campos, Alberto Costa, Raul Ceia, etc. 

Ajuda muito em festas de beneficência, e canta mais o Fado Canção, por o julgar mais 

adaptável á sua voz. GP 15.05.26, 88/4, 1. 

Raul Ceia: Poeta, esteve durante muito tempo internado no Telhal. GP 31.01.35, 301/ 

13, 7. 

Raul de Campos: Camarada de Redação da Canção do Sul. É maestro e assegura com 

muita assiduidade a secção musical do jornal. Compõe melodias de cariz fadista. Dirige 

um quarteto de cordas que se exibe no Grande Café Nacional; a Rádio Hertz transmitiu 

do Grande Café Nacional as suas atuações. Foi eleito para o cargo de Suplente ao 

Conselho Directivo da Sociedade dos Escritores e Compositores Teatrais Portugueses, no 

triénio 1935-1937. Foi contratado no verão de 1938 para ser o diretor musical da orquestra 

das Termas do Gerês. Assumiu a direção da Orquestra Típica Portuguesa. Publica o livro 

ABC Musical em 1941 e o livro Portugal a cantar em 1943, uma compilação de poemas 

e canções. Tomou parte em orquestras sinfónicas nas récitas de ópera em S. Carlos, no 

Coliseu, no Teatro Avenida de Coimbra e foi músico nos casinos do Funchal, Figueira da 

Foz, Luso, Pedras Salgadas, etc. Compôs os autos: Nossa Senhora do Sameiro, Paisagens 
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de Portugal, Aguarelas Lusitanas, Cenas Festivas, Páginas Portuguesas, entre outras 

peças. Foi atropelado por um elétrico na Praça Luís de Camões, sem consequências 

significativas a registar. O seu filho Hernani Gil Cruz de Campos formou-se em Direito 

e foi colocado como delegado no Faial. CS 16.01.35, 130/34, 2. CS 01.08.35, 137/13, 2. 

CS 16.08.36, 160/14, 3. CS 01.08.37, 183/15, 8. CS 16.06.38, 205/16, 6. CS 16.11.38, 

215/16, 6. CS 01.02.41, 267/18, 3. CS 16.10.43, 323/21, 3. 

Raul de Oliveira: Poeta, cantador, guitarrista, sendo um «fadista da velha guarda». 

Nasceu a 18 de Setembro de 1881 na Rua das Madres, na Madragoa. Iniciado por 

Guilherme Simões, começou como guitarrista em 1900, depois começou a escrever 

versos e «umas cantigas de “kioske”.» Realizou a sua alternativa em 1905 em Queluz, 

feita pelo José Maria Corrêa (Abadinho). Casou com Elisa d’Oliveira a 8 de setembro de 

1906; deixou de cantar na mesma altura, por «abuso da boémia», tendo feito uma festa 

de despedida com a ajuda de Manuel Ginasta, no retiro Beco do Carrasco em 6 de agosto 

desse ano. Compôs o «Fado do outro mundo». Era de Campo de Ourique. Foi sócio 

honorário das sociedades fadistas «Lepes», «Quinzenistas», «Carecas» e «Magrizelas». 

De parceria com Augusto de Sousa, fundou em 1910 o semanário Alma do Fado. 

Dedicava-se em 1932 a fazer volutas para guitarras onde estão esculpidos os bustos de 

algumas fadistas. CS 01.01.31, 36/8, 3. GP 21.03.31, 223/9, 6. CS 01.10.31, 54/8, 3.  

Raul Freire: Guitarrista nascido a 29 de setembro de 1878. CS 01.10.32, 78/10, 4. 

Raul Jacó: Cantador. Muito amigo de Joaquim de Lima e de José Junça. Pertenceu ao 

«Grupo Propagadores do Fado», cujo distintivo tinha na lapela do casaco. Era 

acompanhado pelo Dr. João Nunes da Costa. Preferia cantar letras que traduzissem a dor 

dos humildes, de cariz doloroso. Sofria de neurastenia, mas morreu de peritonite aos 38 

anos, deixando viúva a sua esposa. No último ano de vida, por causa da doença, já não 

cantava fado. GP 22.04.28, 139/6, 1. 

Raul Nery: Guitarrista. Raul Nery foi um talento precoce. Apenas com 9 anos, para além 

de tocar fado, tocava obras de Mozart. Com 12 anos já acompanhava Ercília Costa, 

estreando-se profissionalmente com esta fadista aos 16 anos. Teve como professor 

António Freire. Participou na revista Cartaz de Lisboa, no teatro Maria Vitória, 

acompanhando à guitarra Berta Cardoso, com António Carlos Fernandes. Em 1945 era 

guitarrista privativo do Páteo do Vimioso, na Feira Popular, juntamente com o violista 

Fernando Reis. CS 16.11.31, 57/8, 1. GP 25.10.37, 334/16, 2. GP 01.08.38, 4/24 – 2.ª, 7. 

Raúl Pinto: Cantador, nasceu em Alfama. Muito colaborativo nas festas de beneficência. 

Assinala-se que é «chefe de família». GP 21.06.28, 144/6, 5. 

Reinadio: Ver Júlio Alves. 

Reinaldo Varela: Guitarrista. Na sua casa na Rua José Falcão 24 dá aulas de guitarra. 

CS 16.06.31, 47/8, 3 

Reinuca: Ver Alfredo Costa. 

Renato Varela: Cantador, filho do guitarrista Reinaldo Varela. Na segunda exibição da 

opereta Mouraria interpretou um fado no intervalo. Foi um dos intérpretes selecionados 

pela casa Irmãos Cardoso, representante da marca Odeon, no início de 1930. Foi 
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contratado para o Café Avenida no Porto. GP 08.10.27, 125/6, 1. GP 14.02.30, 190/8, 2. 

CS 01.10.38, 212/16, 3. 

Ressurreição do Nascimento: Cantadeira. Nasceu a 17 de julho de 1912 na freguesia do 

Socorro em Lisboa. Estreou-se no Café Luso, sendo profissional desde 1937. Cantou 

noutros cafés e na rádio. CS 01.01.37, 169/14, 4. CS 01.05.37, 177/15, 2. CS 16.04.37, 

176/14, 3. CS 01.08.37, 183/15, 6. 

Ricardo Borges de Sousa: Guitarrista. Compositor do «fado da Idanha». Formou-se na 

Universidade de Coimbra, tendo aí contactado com o fado. Tornou-se advogado. Gravou 

muitos discos. Em Coimbra integrou o grupo de guitarras da Tuna Académica e com ela 

percorreu muitas terras e tocou em vários teatros, tocou no estrangeiro, nomeadamente 

em Salamanca, por volta de 1900. Depois de formado, exibiu-se em alguns teatros de 

Lisboa e festas de caridade. Em 1934 tocou no Coliseu, convidado por Ernesto Roma. 

Faleceu a 20 de maio de 1938. CS 16.01.35, 130/34, 2. GP 25.05.38, 341/16, 3. 

Ricardo Porfírio: Cantador. Nasceu a 22 de fevereiro de 1905 e começou a cantar 

aproximadamente em 1919 ao ouvir Raul Bringuel e Antonio Vila-Nova, e também pela 

influência dos seus amigos de infância Filipe Pinto e João Pereira da Silva. Mais tarde 

integrou o Grémio Literário Amadores do Fado. É do bairro da Graça. Das modalidades 

do fado prefere o «sentimento» mas cultiva duas modalidades, o humorístico e o 

sentimental. Ficou muito doente de uma «congestão pulmonar» e foi para a Louza em 

tratamento de ares para uma estancia de repouso. Esteve em Angola, ao que tudo indica 

numa situação de exílio ou degredo, afirmando que cantava o fado na prisão e afirma que 

também o difundia. Regressa à metrópole no dia 24 de janeiro de 1927. Uma das suas 

filhas Maria Helena Gomes Porfírio nasceu a 5 de junho de 1925. A morte do irmão, José 

Porfírio, transtornou-o muito. CN 17.12.27, 1/1, 3. CS 16.01.32, 61/9, 1-2. GP 09.07.33, 

276/11. TP 10.07.33, 4/1, 5. TP 26.08.33, 6/1, 5. GP 08.02.34, 286/12, 2.CS 16.06.37, 

180/15, 6. CS 16.11.45, 363/23, 7. 

Rodrigo de Mello: Poeta. Jornalista, crítico, novelista e autor teatral, trabalha ainda num 

gabinete de uma repartição do Estado. Aparece sempre designado por doutor (com «Dr.» 

antecedendo o nome). É um aficionado do fado e escreveu versos para alguns fadistas. 

Não considera fado a música coimbrã e não gosta do jocoso. Integrou o júri do «Concurso 

de Quadras Populares» promovido pela Guitarra de Portugal em 1945. Casado com 

Margarida Alarcão Peixoto de Mello, foi pai de uma menina no dia 8 de setembro de 

1945. GP 01.10.45, 8/24 – 2.ª, 7. 

Rodrigues Leal: Jornalista e poeta. CP 26.09.26,1/1,5 

Rogério Fernandes: Fadista humorístico. É natural de Lisboa, nasceu na freguesia de 

Santa Isabel em 1914, e estreou-se em 1934, sensivelmente, numa Sociedade Recreativa. 

Como fadista profissional estreou-se na «Verbena do Alto do Pina». Depois foi para o 

estrado do Café Mondego (mais tarde Retiro dos Marialvas), cantou no Café Latino e no 

Café do Coliseu. Desde 1941, aproximadamente, ficou privativo na Cervejaria Luso. 

Atuou em diversas Sociedades de Recreio de Lisboa, percorrendo os palcos de Almada, 

Sesimbra, Setúbal, Torres Vedras, Cascais, Loures, Sintra, Benavente, Montijo, Seixal, 

Alcochete, Barreiro, etc. Grande amigo de Francisco dos Santos, com quem foi ao Porto, 

em 1942. Sobre ele se escreveu: «Martinho da Assunção e Jaime Santos, como tocadores, 

bastante o têm auxiliado, e não é raro ver-se o público satisfeito com as altas e as baixas 

de tom que propositadamente os tocadores fazem – para caricaturar mais a expressão do 
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cantador e obriga-lo a mudar de voz.» Em 1944 afirma que «no disparate encontra a 

verdadeira charge do fado.» CS 01.12.39, 240/17, 8. CS 16.04.44, 332/22, 3. 

Rosa Costa: Cantadeira. Canta desde 1927, nos primeiros cafés de fado nos Anjos e no 

Arco do Cego. Teve uma menina a 21 de junho de 1934. Fez uma longa paragem na sua 

atividade de cantadeira mas regressou por volta de 1937. Os seus discos foram gravados 

na casa Castelo Lopes. É irmã de Ercília Costa. GP 15.09.34, 296/13, 9. CS 22.11.37, 

191/15, 7. 

Rosa Maria: Cantadeira, o seu nome é Maria Rosa Lopes Campos. Nasceu a 5 de outubro 

de 1903 no Bonfim (Porto). Por volta dos cinco anos já trauteava o fado, influenciada 

pelo seu irmão Alberto Lopes que nessa altura tocava guitarra e cantava o fado. Os pais 

estimularam o seu gosto de cantar e colocavam-no a cantar fado em público. Contudo, 

quando cresceu e quis seguir o percurso de fadista, os seus pais já não a acompanharam. 

Apesar disto, entrou no teatro estreando-se no Teatro da Trindade como corista-bailarina 

na peça Tangerinas Mágicas, e seguiu a sua carreira trabalhando em diversos teatros da 

capital. Mais tarde fez-se cantadeira. E nessa modalidade estreou-se no Teatro São João 

no Porto com a companhia Sales Ribeiro em 1929 (outra versão refere que foi no Teatro 

Sá da Bandeira no Porto em 1928). Em 1930 organizou a troupe Rosa Maria e cantou em 

Espanha com grande sucesso. Como fadista e em Lisboa, a sua estreia deu-se em 1931 

no Salão Artístico de Fados. Mais tarde veio a cantar no Retiro da Severa, tendo sido 

artista privativa durante todo o período de funcionamento desta casa. Uma das 

características físicas destacadas é o facto de ser baixa. Inicialmente cultivava o género 

de Coimbra. Os seus últimos empresários foram José Miguel & Irmão. Tem uma filha 

chamada Maria Estela. Mora na Calçada do Forte, n.º 32 – 3.º. É casada com Joaquim 

Campos. Em 1941 decide retirar-se como cantadeira profissional; desde aí apenas se 

exibiu em festas de caridade. A última vez em que cantou, já bastante doente, foi numa 

festa particular no «Paço do Caçador» em Bucelas. Faleceu doente aos 42 anos, em julho 

de 1945. Era especialmente amiga de Francisco Radamanto, nos braços de quem morreu. 

GP 10.03.39, 360/17, 1. GP 23.01.32, 246/10, 1. 6. CS 01.10.40, 259/18, 1.3-4. CS 

01.05.41, 273/19, 4. CS 01.08.45, 358/23, 7. 

Sabino dos Talhos: Ver Sabino Izidoro dos Santos. 

Sabino Izidoro dos Santos: Poeta e administrador da Guitarra de Portugal. Tinha um 

talho (tornando-se depois proprietário de vários talhos) e tinha uma salsicharia na Rua 

Direita de Bemfica, 691. Conhecido nos seus tempos áureos como «Sabino dos Talhos», 

uma vez que possuiu vários estabelecimentos deste género. Apesar de ter sido 

profissionalmente muito próspero, caiu em desgraça, e assim morreu doente. Faleceu a 

31 de maio de 1938 no hospital do Rego. GP 31.07.26, 92/4, 11. GP 10.06.38, 342/16, 

5.CS 16.11.43, 324/21, 3. 

Sacrista: Ver João dos Santos. 

Salgado do Carmo: Guitarrista que foi ao estrangeiro, Brasil e Estados Unidos da 

América e que era professor de guitarra. A filha acompanhava-o nos concertos. Falecido 

a 7 de fevereiro de 1933. Publicou um método de guitarra tempos antes de falecer. GP 

13.02.33, 269/5, 3. 

Salvador Freire: Guitarrista que partiu para Luanda para lá se empregar em outubro de 

1927 acabando por se fixar na cidade. É muito amigo de Jaime Alves (Ponte Nova). 
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Visitou Portugal regressando a Luanda a 27 de fevereiro de 1937; durante a sua estadia 

tocou na inauguração do Café Ginásio. Ainda em 1945 se encontrava em Angola 

empregado numa Companhia de Caminhos de Ferro. Diz -se que chegou a impressionar 

o Duque de Kent, um dos filhos do rei Jorge V de Inglaterra. GP 21.10.27, 126, 6, 2. TP 

18.12.33, 9/1, 2. CS 16.07.36, 158/14, 3. GP 13.03.37, 328/15, 7. GP 15.09.45, 7/24 – 

2.ª, 8. 

Salvador Gomes: Guitarrista. Toca em conjunto com o violista Emílio Janeiro e ambos 

acompanharam os cantadores nas emissões da Rádio Colonial; na mesma altura, em 1937, 

eram muito solicitados para o teatro. É operário. CS 16.11.37, 190/15, 3. 

Salvaterra Júnior: Poeta popular do Porto. CS 16.09.38, 211/38, 3. 

Santos Moreira: Violista, trabalhou no Retiro da Severa. A sua mulher, Ilda dos Santos 

Rodrigues Moreira, morreu a 20 de novembro de 1937. Em 1945 era musico privativo, 

juntamente com Casimiro Ramos, na Verbena do Atlético Club de Portugal. GP 25.11.37, 

335/19, 5. GP 01.08.38, 4/24 – 2.ª, 7. 

Sargento: Ver Manuel Nogueira. 

Sebastião A. Guerreiro: Guitarrista. Faleceu em Cascais no dia 18 de março de 1931. 

GP 31.03.31, 224/9, 5. 

Sebastião Mendes: Fadista. A Canção do Sul considera-o um novo cantador e elogia o 

facto de não deixar de cantar os fados antigos. Tendo cantado em rádios e cafés. É 

empregado no comércio CS 01.01.38, 194/15, 3. 

Serafim de Freitas: Cantador e guitarrista, tendo aprendido de ouvido. Era muito 

frequentador do João da Ermida. Era casado. Morreu a 3 de maio de 1928, com 24 anos. 

GP 24.05.28, 142/6, 8. 

Serafim Lima: Cantador que se estreou no Café Luso no verão de 1941, natural da Graça. 

Obteve o seu catão profissional, retirou-se provisoriamente, e em março de 1942 volta 

aos tablados. CS 01.03.42, 293/19, 4. 

Serafim Mota: Violista. CS 01.02.38, 196/15, 3. 

Severo Portela: Sempre tratado por Doutor, muito considerado nos meios fadistas. 

Nasceu no Porto e ouviu quadras de fado pela primeira vez ainda não tinha 10 anos. 

Faleceu a 8 de janeiro de 1945 no hospital da Venerável Ordem Terceira de S. Domingos. 

Tem um filho jornalista chamado Artur Portela. CS 16.01.45, 346/22, 7. 

Silva da Guitarra: Ver António Alberto da Silva. 

Silva Tavares: Poeta, colaborou com a Guitarra de Portugal. Foi um poeta muito 

importante no início dos anos 20. Co-autor da opereta A Mouraria (1926), juntamente 

com Lino Ferreira e Lopo Lauer. Escreveu um livro de versos só sobre a I Guerra Mundial 

intitulado Trincheiras de Portugal, publicado em 1928. Publicou um livro de versos 

intitulado Vá de Roda! em 1938. Amigo próximo de Horácio Virgílio da Cunha, um 

representante da Guitarra de Portugal que promoveu o jornal pela província e pelas ilhas. 

GP 04.09.26, 94/5, 3. GP 10.04.28, 138/6, 3. CS 16.11.38, 215/16, 3. 
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Soares da Cruz: Poeta, músico. GP 12.04.34, 291/12, 1-2. 

Sousa Mendes: Cenógrafo da Canção do Sul. Nasceu a 6 de fevereiro de 1901. 

Tia Iria: Ver Iria da Conceição Ribeiro. 

Tinop: Ver João Pinto Ribeiro de Carvalho. 

Tita: É uma criança (um menino) que canta no Solar d’Alegria. GP 17.08.37, 333/16, 2. 

Tornixa Pessoa: Cantador de fados e canções, vive em Torres Vedras. CS 16.11.38, 

215/16, 6. 

Tripeirinha: Ver Clara Pinto. 

Tristão da Silva: Cantador. Em novembro de 1945 sai do elenco do Retiro dos Marialvas 

ao qual pertencia. GP 15.11.45, 11/24 – 2.ª, 7. 

Valentina Marques: Cantadeira. Cantou pela primeira vez no Salão de Festas do 

«Marvilense Foot-Ball Club». O seu pai e irmão faleceram e vive com a mãe. CS 

01.09.32, 76/10,4. 

Valeriano Domingos (Badia): Muito amigo de Alfredo Marceneiro, com quem mantem 

contacto por carta. Emigrou para os Estados Unidos da América onde é um fadista 

amador, cantando muitas vezes pela América, organizando espetáculos, certames de fado 

e teatro. Ouve fado pela «Telefonia Sem Fios». GP 20.12.38, 354-355/17, 20. 

Vareiro: Ver António Pereira. 

Venceslau de Oliveira: Foi diretor do jornal Canção do Sul. Dramaturgo, editor, 

jornalista e poeta. Foi o fundador e o diretor do jornal O Estrondo, foi vogal do Grémio 

dos Artistas Teatrais. Sublinha-se o seu temperamento revolucionário e crítico, quer no 

que respeita ao teatro quer no que respeita ao fado. Poeta e prosador, em 1931 escreve 

uma obra sobre o fado, Alma de Fadista. O seu romance pretende dar a conhecer os 

prosélitos do fado desde 1900, e pede ajuda aos fadistas para lhe enviarem dados 

biográficos e fotografias. Profissionalmente, é impressor numa tipografia. Venceslau de 

Oliveira tem muitos filhos, entre eles um Raul Álvaro de Oliveira. CP 26.09.26, 2/1, 5. 

GP 30.12.26, 104/5, 3. CS 19.02.27, 14/1, 2. GP 12.09.31, 236/10, 1. TP 15.05.34, 12/1, 

2.  

Venetas: Ver Artur da Costa. 

Ventura Barros: Cantador modesto, grande amigo do fado, permanente auxiliador de 

festas de caridade. Teve um acidente, caindo para a linha do comboio. CP 26.09.26, 2/1,5. 

CP 26.09.26,1/1, 3. 

Vianinha: Ver Francisco Viana. 

Vicente da Câmara: Vicente de Noronha da Câmara, era assim chamado, concorreu com 

um poema a um concurso do jornal Canção do Sul. CS 16.09.44, 340/22, 5. 
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Vicente Sousa Lopes: O professor Sousa Lopes foi o professor primário de Linhares 

Barbosa e de muitos elementos do fado. A sua filha, Maria Fernanda Lopes, casou com 

Humberto Brito, irmão do poeta Joaquim Frederico de Brito. GP 26.07.28, 146/6, 8- 9. 

GP 12.04.34, 291/12, 2. 

Victor Daniel: Cantador. Nasceu a 25 de janeiro de 1915. Foi o criador (autor do fado e 

da letra e intérprete) do fado da Azenha que foi um sucesso em 1930. Em 1945 era 

também gerente da Cervejaria Luso. Casa a 24 de janeiro de 1937 com Judite Carreira. 

Tem dois filhos, uma menina e um menino nascido no início de abril de 1931. Dá entrada 

no hospital de Rilhafoles para tratar-se de uma doença mental no verão de 1938. 

Reaparece a cantar fado no início de 1939 e foi um grande sucesso. CS 16.08.30, 27/7, 1. 

GP 18.04.31, 225/9, 6. GP 13.02.33, 269/5, 6. GP 28.02.33, 270/12, 3. CS 16.08.36, 

160/14, 1. GP 31.01.37, 326-327/15, 13. GP 10.08.38, 346/17, 7. GP 30.06.45, 2/24 – 

2.ª, 3. 

Victor dos Santos: É de Alfama, Iniciou o seu percurso de cantador em 1914, começando 

no Perna de Pau, no Bacalhau e no 1.º de Maio, cantando com grandes mestres, como 

Carlos Pitossera, Raul Campo Grande. Canta sem ser profissional, para ser útil aos 

«benefícios», que é o contexto em que prefere cantar. Prefere ainda o fado corrido e a 

poesia realista. TP 26.08.33, 6/1, 5. CS 16.01.33, 85/10, 1. 

Victorino Luís: Cantador de fado, operário do Arsenal de Marinha. Faleceu jovem, a 5 

de fevereiro de 1929. Nessa ocasião ensaiava um episódio carnavalesco com Carlos 

Conde e Henrique Rego. GP 20.02.29, 163/7, 8. 

Vinício Monteiro Barbosa: Filho de João Linhares Barbosa e da sua esposa Sara. Em 

1945 são publicados dois poemas seus na Guitarra de Portugal. GP 01.10.45, 8/24 – 2.ª, 

7. 

Virgílio Ferreira: É de Alfama, rua da Adiça. Afirma: «Comecei muito novo, garotinho 

ainda, ouvindo, lá nos meus sítios, o Raúl Pinto, Pedro da Pecegueira, João da Alice, 

Gerardo Batista, Bringuel e o guitarrista Norberto de Azevedo». Quanto aos versos 

prefere «todos aqueles que falem à minha alma de homem consciente e de trabalhador. 

Gosto muito de bons versos, mas prefiro os de combate e crítica à desigualdade social.» 

De todos os letristas prefere o João dos Santos. Participou em cégadas. 

Virgínia Noronha: Cantadeira natural de Aveiro em 1919; muito precocemente foi para 

Coimbra. Daí veio para Lisboa para se dedicar exclusivamente a cantar fado. Cantou pela 

primeira vez no Solar da Alegria, quando a gerência era de Filipe Pinto. Em 1939 tirou o 

seu cartão artístico. Depois de um interregno de oito meses, retoma as lides fadistas em 

abril de 1941, no Café Luso, uma vez que Natália dos Anjos lhe cedeu o seu lugar nos 

tablados. Em 1942 fixa residência na Figueira da Foz. CS 01.01.40, 242/17, 2. 6. CS 

16.04.40, 272/ 19, 1.3. CS 16.10. 42, 308/20, 5. 

Virgínia Peres: Guitarrista. Seu pai, Amadeu Peres, acompanhava-a geralmente à viola. 

Foi aluna do Petrolino, desde os onze anos. Leciona guitarra a preços módicos na Calçada 

de Santo André, 40, 1.º, Lisboa. Teve uma festa de homenagem a 6 de novembro de 1926. 

GP 30.05.26, 89/4, 6. GP 30.10.26, 98/5, 1. CN 17.12.27, 1/1, 6. 

Vital de Almeida: Cantador nascido em Lagos. Filho do ponto teatral Joaquim 

Mendonça. Profissionalizou-se no ano de 1937. Estreou-se em Lisboa em agosto de 1940. 
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Faleceu muito jovem, com 30 anos, no dia 12 de agosto de 1945 no hospital de São José 

onde estava internado devido a uma doença de que há muito sofria. Perante a sua doença 

a Guitarra de Portugal procurou angariar recursos para o internar no sanatório da Ajuda, 

mas já não foi a tempo. Os seus colegas e entidades como o «Grupo Marialvas da Graça», 

de «S. Cristovão» e da Casa da Guarda, etc. ajudaram-no também durante a sua doença. 

Era casado. CS 16.10.41, 284/19, 4. CS 16.08.45, 359/23, 8. GP 01.09.45, 6/24 – 2.ª, 7. 

Walter Alemão: Fiscal do Café Luso. GP 28.12.39, 368/18, 17. 

Xavier Pinto: Cantador conhecido como «o rouxinol do Minho», participou na 

Embaixada de Fado que se exibiu no teatro Sá da Bandeira no Porto no verão de 1937. 

GP 27.08.37, 333/16, 6-7.  

Zéca: Ver Leitão de Figueiredo. 

Zulmira Magalhães: Fadista do Porto. Cantou no Café Academia. CS 16.09.38, 211/38, 

3. 

Zulmira Miranda: Atriz que também canta o fado. CS 01.04.39, 223-224/16, 9.
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2. Espaços de prática de fado 

 

 

 

O levantamento dos espaços de prática de fado teve como fontes os jornais de fado 

publicados entre 1926 e 1945, nas informações disponibilizadas nas notícias, entrevistas 

e, especialmente, na publicidade dos próprios estabelecimentos. Este inventário realizou-

se a partir dos critérios seguintes: serem espaços com fins comerciais, seja de restauração, 

cafetaria, entretenimento ou lazer (a prática de fado pode ou não destinar-se a fins 

lucrativos, mas o espaço em si terá de ter um propósito comercial, pelo que excluímos as 

sedes de associações recreativas, desportivas, etc., as quais estão reunidas no documento 

«Associações de Fado» deste anexo); verificar-se uma certa regularidade dessa prática, 

excluindo os estabelecimentos comerciais que acolhiam esporadicamente a realização de 

festas de fado, de beneficência ou de homenagens, ou nas quais existiu apenas a 

contratação pontual de um fadista; ocorrer a referência explícita ou implícita da existência 

de fado (nos jornais existem anúncios de casas de venda de comidas e/ou bebidas, cuja 

publicidade não refere a existência de fado, pelo que não foram consideradas neste 

apuramento). Os espaços encontram-se por ordem alfabética. As referências finais dos 

periódicos de fado nos quais se encontrou o registo da atividade de fado nos locais, datam-

na, pelo que o período temporal em que se deu essa prática pode não constar 

explicitamente na descrição. 
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Academia: O café Academia, no Porto, abre em fevereiro de 1938, tendo a fadista Rosa 

Maria cantado na inauguração. Tem fado todas as noites, mas também tem cantadores de 

tangos. Em abril desse ano pode ler-se: «no salão de festas desta casa, todas as noites se 

ouve com excepcional agrado a cantadeira lisbonense Ilda Silva»; também se pode escutar 

Zé Manel «O Rei do Cavaquinho» e diz-se que há bailes a partir da uma da manhã. CS 

01.03.38, 198/15, 2. CS 16.04.38, 201/16, 4. CS 16.12.38, 217/16, 6. 

Adega das Parras: Um dos locais da Feira Popular onde se cantava o fado. GP 10.07.38, 

3/24 – 2.ª, 8. 

Adega dos Pacatos: Em 1936 tinha sessões de fados todas as noites sob a direcção 

artística de João Cardona. A Adega dos Pacatos, qualificada de «antiga», estava situada 

na Estrada de Arroios, referindo ser um local «socegado [sic] e familiar» e com um «hábil 

cozinheiro [sic]». Esta indicação ocorre em abril de 1936 e no mês seguinte surge a 

indicação de uma morada diferente, a Rua Alves Torgo, números 212 a 216. Era a sede 

do Grupo Instrutivo «Amadores do Fado». CS 01.07.33, 96/11, 4. CS 16.04.36, 151/13, 

7. CS 01.05.36, 152/14, 3. CS 16.05.36, 154/14, 4. 

Adega Machado: Propriedade do violista Armando Machado e da sua esposa, a fadista 

Maria de Lourdes Machado. Situa-se na Rua do Norte, 91. Num anúncio publicitário 

indica-se: «é o restaurante mais típico de Lisboa, sendo frequentado pelas mais altas 

individualidades do país.» O seu primeiro nome foi «Barrete Verde». GP 15.08.45, 5/24 

– 2.ª, 5. 

Afonso Chulipa: O Retiro de Afonso Chulipa fica situado em Setúbal, no Alto do Pina 

(que fica no Poceirão). Assinala-se que ali «por vezes podereis assistir a bem organizados 

descantes de Fado». GP 25.12.30, 216/9, 18. 

Agostinho da Costa: É referido que tem comidas e bebidas e que se pode ali praticar 

fado: «Ouve-se cantar o Fado, / Bebendo a pinguinha bela, / no numero 19 / do beco da 

Barbadela!» CN 06.03.28, 4/1, 8. 

Anjos: Ver «Bar dos Anjos», «Café dos Anjos» ou «Cervejaria dos Anjos». 

Arcádia Bairrista: Este «restaurante de fadistas e para fadistas» foi inaugurado no verão 

de 1934. Ficava situado na Rua do Benformoso, 71 a 73, no bairro da Mouraria. Era um 

restaurante exclusivamente de Fado com «jogos de vasa em salas especialmente 

adaptadas». GP 15.09.34, 296/13, 16. 

Arcádia: A Arcádia «Luxuoso restaurante» e espaço de dancing; a Guitarra de Portugal 

noticia que há rumores que reabrirá no inverno de 1933-1934, tendo o fado como atrativo 

principal. GP 14.10.1933, 281/12, 6. 

Avenida Bar: Situado na Avenida da Liberdade, o Bar-Avenida ou Avenida Bar 

apresentava-se como «a casa mais central de Lisboa onde V. Ex.ª pode ouvir o Fado» 

onde se vendia «café, cerveja e refrigerantes». Em 1930 tinha fado todas as tardes e noites. 

Em 1931 ali cantavam Alberto Costa e Maria Alice, com acompanhamento de Marcolino 

Viegas e Martinho d´Assunção, todas as tardes e noites tendo as matinées das 16 às 18 e 

as soirées das 21 às 24. CS 16.12.30, 35/7, 4. GP 18.04.31, 225/9, 2. 

Bar dos Anjos: Situava-se no Arco do Cego. Sabe-se que se praticava aí o fado pelo 

aviso que José Marques faz de que apenas acompanhava os seus cantores, e por Raquel 
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de Sousa e Manuel Pereira assinalarem que aí cantaram. Ativo pelo menos em 1931 e 

1932. GP 12.06.31, 229/9, 2. CS 16.07.42, 320/21, 3. 

Barrel: Menciona-se numa letra de fado de quadra glosada em décimas publicada em 

1928 que no «velho Barrel», no Bairro Alto, se cantava o fado. GP 31.01.28, 133/6, 1. 

Belém Jardim: Carlos d’Oliveira organizou ali no verão de 1939 programas de fado. CS 

16.08.39, 233/17, 3. 

Bucelas: O Pavilhão Bucelas de Fados (também chamado Salão Bucelas) situado em 

Alcântara foi aberto (ou reaberto) em 1943 mas encerrou pouco tempo depois. Aquando 

a sua abertura apontava-se que a direção artística estaria a cargo de José de Castro. 

Aborda-se em 1945 a possibilidade de uma reabertura. CS 01.05.43, 318/21, 5. CS 

01.06.1944, 335/22, 6. CS 01.08.45, 358/23, 3. 

Cabaré de Algés: Em agosto de 1931 anunciam-se «soirées de fado sob a direcção de 

Mário Andrade» no Restaurante Cabaret de Algés. Fala-se também nessa ocasião da 

«Esplanada de Fados do Cabaret de Algés». Foi a sede do «Grupo de Beneficência e 

Propaganda A Canção Nacional» dirigido por João Inácio, ali fundado em setembro desse 

ano, que estava destinado a dar audições aos sábados, domingos e quintas-feiras. CS 

19.05.31, 45/8, 3. CS 01.08.31, 50/8, 4. GP 22.08.31, 234/10, 6. CS 01.10.31, 54/8, 4. 

Brasileira: Sobre o Café da Brasileira, em fevereiro de 1933 encontra-se na Guitarra de 

Portugal a seguinte informação: «Soberbas audições. Todas as noites acompanhamentos 

por Carlos Ramos e Miguel Ramos. [...] Para êste mês já se encontram contratados entre 

outros grandes elementos: Maria Albertina, Alberto Costa, Alfredo Marceneiro e Maria 

Luiza. Rigorosa selecção de entradas.» Ainda no verão desse ano 25 de Agosto de 1933, 

noticiava-se a existência ali de um «espectáculo dedicado ás elites», mas não afirma ser 

de Fado. GP 25.08.33, 279/12, 6. GP 13.02.33, 269/5, 8. 

Café do Coliseu: Reabriu com a gerência de António Pedro Machado (Machadinho), 

antigo fadista, em julho de 1931. Tinha concertos diurnos e noturnos pela aplaudida 

Troupe Gounod. Esta troupe realizou uma sociedade artística com Armandinho e o seu 

violista Georgino de Sousa que naquele espaço realizaram atuações conjuntas durante um 

período em 1931. Em 1945 fala-se na possibilidade de uma reabertura como «casa de 

fado». CS 25.01.31, 37/8, 7. CS 01.08.31, 50/8, 3. GP 31.07.31, 232/10, 5. CS 01.01.41, 

265/18, 3. 

Café do Ginásio: Este café reabre em 9 de abril de 1931, com gerência de Alfredo dos 

Santos e passa a apresentar ao público todas as noites grandes sessões de fado. Fica na 

Rua da Trindade. O proprietário afirma então que «está animado dos maiores desejos de 

fazer daquele artístico salão um verdadeiro templo do Fado». No final de 1936 é noticiada 

a reabertura do «Café do Teatro Ginásio», com espetáculos de fado. Dessa reabertura é 

dito «que o Café Ginásio estava literalmente à cunha quando lá fui com a minha família 

assistir à sua inauguração e devo dizel-o [sic], que a selecta assistência se compunha do 

que há de mais distinto não só nos meios fadistas (de que sou com muita honra o mais 

modesto componente) como de muitos e conhecidos nomes da nossa literatura, teatro, e 

tantos outros que literalmente enchiam a linda sala». Mais tarde, a 1 de janeiro de 1938, 

será reaberto tendo como proprietário José Lopes Ferreira (empresário do antigo Café 

Luso que assume a gerência do novo espaço durante o interregno das obras no Luso) e 

com um novo nome: Salão Artístico de Fados (nome de um espaço de fado pioneiro no 
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Parque Mayer aberto em 1930). Contudo, as duas denominações continuam a utilizar-se 

(ou ainda Salão Luso Artístico). Nessa altura, a Rádio Luso realizava a transmissão 

radiofónica dos fados e Walter (ou Wallace) Alemão era o seu fiscal. CS 01.04.31, 42/8, 

3. CS 16.04.31, 43/8, 3. GP 01.01.35, 300/13, 2. GP 20.12.36, 324-325/15, 19. GP 

27.12.37, 336-337/16, 20. CS 01.01.38, 194/15, 2. CS 01.06.39, 228/17, 3. GP 28.12.39, 

368/18, 17. 

Café dos Anjos: Situado na Rua dos Anjos 9 a 11. No fim de 1930 diz-se do Café dos 

Anjos que é «o único que irradia pela T.S.F» e que é «o melhor salão do género». Tem 

fado todas as noites e está aberto durante toda a noite. Na última noite desse ano é 

promovida no Salão dos Anjos, a «ceia dos fadistas» com Fado toda a noite. Sofreu uma 

crise no outono de 1932, mas viria a ser reaberto no final desse ano tendo à frente dois 

irmãos que haviam sido empregados: Manuel Pina e Luiz Pina. Em dezembro de 1932 há 

a informação de que «está aberto toda a noite com jogos de vaza.» Em 1933 os 

instrumentistas que ali tocavam eram José Marques e Georgino de Sousa. Diz-se que tem 

«especialidade em todas as bebidas», com «impecável serviço de bufete» e «ótimo café». 

Consideramo-lo uma continuação da Cervejaria dos Anjos inaugurada em 1927. GP 

09.09.27, 123/6, 2. GP 27.09.30, 208/9, 13. GP 14.11.30, 212/9, 6. CS 16.12.30, 35/7, 4. 

GP 25.12.30, 216/9, 3, 8. GP 12.06.31, 229/9, 2. GP 31.12.32, 267/11, 1. 7. GP 20.01.33, 

268/12, [8]. TP 20.05.33, 1/1. CS 16.07.42, 320/21, 3. 

Café Primavera: O Café Primavera é um café dançante, e além dos seus programas de 

variedades, tem fado todas as noites. GP 20.09.36, 318/14, 4. 

Carolina: Indica-se numa letra de fado que no Carolina se cantava o fado; localizava-se 

no Bairro Alto. GP 31.01.28, 133/6, 1. 

Casa do Adriano: Localizada no Porto, no Bairro da Sé nela cantava Manuel Mendes, 

cantador dos antigos. GP 11.11.1933, 282/12, 2. 

Casa dos Marinheiros Mercantes: Situada na Rua Castelo Branco Saraiva, 42, 2.º, abre 

com sessões de fado no sábado 1 de julho de 1939. João Reis, diretor do jornal Canção 

do Sul, é quem dirige os programas de fado. Aquele jornal afirma: «bastante vem 

beneficiar o público daquele populoso sítio e especialmente a grande classe marítima, 

que, de regresso das suas fainas no mar, vem matar saudades na sua casa profissional, o 

seu segundo lar, agora com sessões de fado.» O produto das festas reverte a favor da Casa 

de Previdência do Homem do Mar. CS 01.07. 39, 230/17, 8. CS 16.08.39, 233/17, 2. 

Casablanca: É um Music-Hall aberto inicialmente pelo empresário José Miguel em 

1943, como se expõe neste texto da Canção do Sul: «o empresário José Miguel resolveu 

abrir o Casablanca e dar às melhores famílias de Lisboa um espectáculo moderno, alegre, 

vivo, palpitante, com têm tôdas as cidades europeias. Podia tê-lo feito apenas com artistas 

estrangeiros – e mais de uma centena de verdadeiras celebridades passou já pelo palco do 

Casablanca – mas não se esqueceu dos artistas portugueses, e não houve, até hoje, um 

único programa, onde José Miguel não incluísse três ou quatro artistas nacionais». 

Passaram pelo Casablanca grandes artistas do teatro ligeiro espanhol como: Mercedes 

Begoña, Anita Costa, Maruja Pereira, etc. alguns casais (parejas) ou duos, como 

Diamantes Rubios, Hermanos Montesan, Mercedes Leon y Albano Zuñiga, etc. Tem uma 

orquestra própria, a Orquestra Caravana. Entre os espetáculos com dançarinos e atores 

internacionais, ocorrem sessões de fado; no programa de uma das noites explanado na 

Canção do Sul consta uma desgarrada e um despique, depois atuações de fadistas e uma 
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peça final de humor. Podemos ler também: «lá encontrámos entre fidalgos e toureiros, 

velhos aficionados e elementos do Teatro que nunca perdem uma boa audição ao sabôr 

das guitarradas.» Subentende-se a existência de sensibilidades críticas a esta inserção do 

fado em programas de espetáculos musico-teatrais variados por esta frase que 

encontramos no mesmo jornal: «Parece-nos que o referido recinto é tam [sic] digno de 

uma festa de fado como qualquer outro.» São noticiadas na imprensa fadista as tournées 

realizadas pelo seu grupo de artistas a Setúbal e ao Algarve, mas existe também a 

Embaixada de Fado do Casablanca que se exibe no Porto em junho de 1944. Ainda neste 

ano, encerra e volta a reabrir em setembro, passando para as mãos de Alfredo Matos 

Junior. A nova gerência mostra vontade de continuar com o fado. Fica no Parque Mayer. 

Em novembro assim se descreve o Casablanca na Canção do Sul: «boite de Lisboa, onde 

se reúnem as melhores famílias da capital.» O jornal informa também que «foram 

contratados para o “Teatro Casablanca”, vários fadistas e o animador é José Rocha.» CS 

01.03.44, 329/21, 7. CS 16.03.44, 330/21, 4. 7. CS 01.04.44, 331/22, 8. CS 01.05.44, 

333/22, 6. CS 16.05.44, 334/22, 3. 7. CS 16.06.44, 336/22, 3-4. 7. CS 01.11.44, 341/22, 

2. 5. CS 01.12.44, 343/22, 2. CS 01.01.45, 345/22, 3. CS 01.05.44, 333/22, 6. 

Casino Costa (Lourenço Marques): No Casino Costa, na cidade atual de Maputo, 

Lucília do Carmo cantou aí terminando o contrato a 4 de janeiro de 1944 e foi substituída 

por Maria Carmen. Lucília do Carmo cantou novamente nesse casino no ano seguinte, 

tendo sido o contrato prorrogado por mais três meses. CS 16.01.44, 326/21, 6. CS 

16.10.43, 323/21, 3. 

Casino da Póvoa do Varzim: Todos os anos pelo São Martinho costumam deslocar-se 

fadistas até ali (ou pelo menos a empresa do Casino da Póvoa do Varzim organiza desse 

modo espetáculos de fado na cidade). GP 25.12.45, 13 e 14/24 – 2.ª, 4. 

Casino de Espinho: O seu bar teve como proprietário um fadista em 1932. O grupo 

Artístico de Fado Guitarra de Portugal canta aí durante a sua tournée pelo norte. GP 

15.10.32, 262/11, 2. 

Casino de Setúbal: Em 1936, no verão e no dia de natal, ocorre aí uma festa de fado. 

Natividade Correia e José de Castro cantaram lá o fado em 1942. CS 01.09.36, 161/14, 4. 

CS 01.01.37, 169/14, 5. CS 01.02.42, 313/20, 5. 

Centro de Cultivadores do Fado da Esperança de Agostinho da Silva: Situa-se na 

Rua de Santos-o-Velho, 4, anunciando «os melhores vinhos, licores e refrescos.» CN 

06.03.28, 4/1, 8. 

Cervejaria Artística: Situada no primeiro número da Rua de Alcântara, pode ler-se na 

notícia da sua inauguração que teve lugar em outubro de 1945: «Alcântara, bairro da 

tradição e do trabalho, tem, finalmente, a casa que aspirava para recreio espiritual da sua 

população cem por cento fadista. Todas as noites, a partir das 21 horas, fados e canções 

pelos melhores artistas da actualidade. Aos domingos Matinées – Ótimo serviço de Bar – 

Ambiente, Comodidade e Selecção.» A empresa da Cervejaria Artística era também a 

proprietária do Monumental, convidou Artur Marta para dirigir o salão de fados. Ele 

aceitou, foi o seu gerente artístico, mas viria a sair ainda em 1945. A parelha de 

instrumentistas era constituída por Raul Nery e por Fernando Reis. GP 15.10.45, 9/24 – 

2.ª, 7. CS 16.10.45, 362/23, 6. CS 01.12.45, 364/23, 9. GP 25.12.45, 13 e 14/24 – 2.ª, 17. 
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Cervejaria Boémia: A Cervejaria Boémia foi uma das primeiras casas que exploraram 

o género. Sensivelmente em 1926 ou 1927, Artur do Intendente era o seu gerente. Ficava 

na Rua dos Correeiros, n.º 127 (também conhecida por Travessa da Palha). Há a indicação 

em 1928 que os seus proprietários têm outra cervejaria na rua da Madalena, n.º 232, onde 

atua um quarteto de jazz-band. Em 1928 pode ler-se no jornal Canção Nacional que nelas 

ocorrem «todas as noites das 21 às 24 horas, grandes audições de fados pelos melhores 

cantadores e outras canções por artistas de reputado valor.» É também assinalado que, 

depois de uma pausa, o espaço reabre em julho de 1932. CN 15.01.28, 2/1, 3. CN 

06.03.28, 4/1, 6. GP 08.06.28, 143/6, 2. GP 31.12.32, 267/11, 1. GP 20.03.35, 303/13, 6. 

GP 25.03.39, 361/17, 1. GP 25.03.39, 361/17, 1. 

Cervejaria dos Anjos: Também conhecida como a Esplanada dos Anjos. Em setembro 

de 1927 a notícia com que a Guitarra de Portugal descreve a sua abertura na Rua 

Almirante Reis demonstra a novidade que este estabelecimento introduziu como 

cervejaria com sessões de fado: «A Esplanada dos Aanjos [sic] é um estabelecimento 

moderno, um Bar à moda d’hoje, onde a cerveja de côr de turquesa tem um travo delicioso 

refrigerando-nos, tonificando-nos os nervos. A gente portuguesa tomou hábitos novos nos 

últimos anos. A cerveja invadiu os Bars [...]. Mas, a cerveja é mais britânica e mais 

germânica do que luzitana. E o nosso amigo Rufino Ribeiro resolveu êste complicado 

problema: à cerveja que é o útil emprestou-lhe o Fado que é o agradável. Harmonisou-o 

com cerveja matando o gôsto à cerveja ou acervejando o Fado? Nem o Fado se acervejou 

nem a cerveja se afadistou. / Mas esta união do Fado com a cerveja não é nova nem 

sacrílega: já nos antigos retiros, de memória tão imortal como saudosa, o Fado muitas 

vezes terminava à cerveja. / A Esplanada dos Anjos é uma susseção [sic] fraternal dos 

velhos retiros.» É considerado no mesmo jornal e no mesmo ano «o melhor salão do 

género». O responsável pela iniciativa foi Rufino Ribeiro, que no ano seguinte abriria a 

Grande Esplanada dos Passarinhos de Rufino Ribeiro. Apesar de não ser claro nas 

informações presentes nos jornais de fado, ao que parece desta cervejaria decorre em 1930 

o Café dos Anjos inaugurado nos números 9 a 11 da Rua dos Anjos (paralela à Avenida 

Almirante Reis). GP 09.09.27, 123/6, 2. 

Cervejaria Recreativa: Anuncia-se que há todas as noites cantos ao fado nesta cervejaria 

na Rua Alves Correia. GP 08.06.28, 143/6, 2. 

Charquinhos: O Grande Retiro dos Charquinhos tem como proprietário o Paco, fica em 

Benfica na Estrada do Poço do Chão. Em julho de 1938 a Guitarra de Portugal apresenta-

o desta forma: «Sala confortável – Adega / Retiro ao ar livre / Encarrega-se de banquetes 

festas e jantares». Diz também que é «o Paraíso de todas as pessoas de bom gosto. - Hoje 

o primeiro de Lisboa».  GP 17.09.28, 150/7, 3. GP 25.07.38, 345/17, 3. 

Cinco de Outubro: Situado no Porto, o Restaurante Parque «Cinco de Outubro» é mais 

conhecido por «América Central» ou ainda pelo «Brasileiro». Em 1933 o fado era aí 

cantado por Carlos Lourenço, Maria Amélia Martins (que vinha de Lisboa) e Aurora Silva 

o guitarrista era Marcírio Ferreira e o violista Henrique Pinto. GP 11.11.33, 282/12, 2. 

Cinema Olímpia (Porto): Ercília Costa atuou no Salão do cinema Olímpia no fim de 

1942 e a empresa deste cinema organizou programas de fado em 1944. CS 16.07.44, 

337/22, 3. CS 01.11.42, 309/20, 6. 

Colete Encarnado: José Luís Ribeiro descreve deste modo a inauguração do Colete 

Encarnado, em julho de 1938 na Guitarra de Portugal: «Ainda um recente acontecimento 
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nos fez volver os olhos para um passado distante. Foi a inauguração do Colete Encarnado, 

onde entre artistas, escritores e jornalistas, vimos, vimos antigos condiscípulos hoje 

magistrados, oficiais do Exército, funcionários categorizados de vários departamentos 

públicos, etc., e ali verificámos que, verdadeiramente, era a guitarra e o Fado que a todos 

os unia [...]». Inicialmente, era de Jorge Soriano, que também tinha a Empresa do Retiro 

da Severa; ficou para Joaquim Pedro, que era anteriormente gerente artístico. Em 

dezembro desse ano o Colete Encarnado reabre depois de um curto encerramento para 

obras continuando com a gerência de Joaquim Pedro. A 31 de março de 1939 o Colete 

Encarnado «encerrou as suas portas por motivo de mudança de gerência, êste conhecido 

estabelecimento de Fados.» Sabe-se que o Colete Encarnado fez-se anunciar no Diário 

de Notícias («em tempos»). Em 1940 sobe a palco uma peça de teatro intitulado «O colete 

encarnado» com Mirita Casimiro. Um importante espaço de prática fadista havia sido o 

Colete Encarnado, situado na zona do Campo Grande. GP 25.07.38, 345/17, 5. CS 

16.10.38, 213/16, 3. GP 25.11.38, 353/17, 6. GP 20.12.38, 354-355/17, 22. GP 10.04.39, 

362/17, 2. CS 16.12.40, 264/18, 1. 2. 

Escondidinho: Inaugurado em agosto de 1938, o retiro «O Escondidinho» situava-se na 

Rua das Gáveas, pertencia a Carlos Fernandes, antigo trabalhador dos jornais, e a Tina 

Coelho, antiga fadista criadora do Fado da Alfazema. Apesar de ter uma cantadeira como 

proprietária, não se diz explicitamente que tem fado. GP 25.08.38, 347/17, 9. 

Esplanada da Voz do Operário: Realizam-se no verão de 1938 muitas verbenas. Em 

1944 a esplanada da Voz do Operário é explorada por Queiroz e Parker, sob a direção 

artística do animador José Rocha. No verão de 1945, ali ocorrem «grandiosos 

espectáculos de Teatro, Fado e Variedades». Em julho desse ano, Cunha e Silva substitui 

José Rocha na direcção. Fica na Rua Voz do Operário à Graça. GP 25.06.38, 343/16, 6. 

CS 01.06.44, 335/22, 6. GP 15.07.45, 3/24 – 2.ª, 2. 

Esplanada de Santa Catarina: Em junho de 1938 o Café Mondego transpôs os seus 

espetáculos para a esplanada de Santa Catarina. Nesse verão também se realizou aí uma 

verbena a favor da beneficência da Junta de Santa Catarina. Fica na Calçada do Combro, 

junto ao quartel dos Paulistas. Mais tarde, novamente é explorada (no verão de 1945) pela 

empresa Lopes Ferreira, estando Filipe Pinto da gerência artística, firmando contrato com 

Júlio Proença e Alice Magina. GP 25.05.38, 341/16, 7. GP 25.06.38, 343/16, 6. CS 

01.09.44, 339/22, 4. GP 15.07.45, 3/24 – 2.ª, 7. 

Estrela do Norte: O Retiro da Estrela do Norte fica situado na Estrada de Chelas, número 

14. Foi o espaço escolhido para a realização de várias festas de fado; ocorreu lá, por 

exemplo, uma homenagem a Carlos Abrantes no dia 27 de Junho de 1926. Em 1936 corre 

o boato que, juntamente com o Ferro de Engomar, o fado passará a ser ali explorado 

comercialmente. GP 17.06.26, 90/4, 6. GP 31.05.36, 315/14, 6. 

Ferro de Engomar: Restaurante antigo, das suas memórias diz-se que ali existiam 

fidalgos, toureiros, boémia de literatos e artistas. Ficava em Benfica. A proprietária foi a 

Tia Iria tendo sido sócia Maria do Carmo Torres (Alta) e Alberto Costa em 1928; há 

indícios que o senhor Carlos Damaia seria o gerente artístico nesta altura. Em 1926 

informa-se que «ás segunda, quintas e sábados reúnem-se neste afamado restaurante as 

mais distintas famílias da sociedade portuguesa e estrangeira para ouvirem o Fado 

cantado pelos mais castiços cantadores.» Ainda nesse ano o anúncio do restaurante indica 

que cantam lá «Maurício Gomes, Renato Varela e Alfredo Marceneiro, Alberto Costa e 

Maria do Carmo. Acompanham Abel Negrão e Raúl Guedes. Reservam-se mesas até às 
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21 h.» Passaram por lá muitos fadistas, lá se realizaram muitas festas de homenagem e 

foi ainda o local de estria de vários intérpretes. Em 1929 diz-se que «em Benfica, no 

antigo restaurante “Ferro de Engomar”, tôdas as noites se arrancam lágrimas sentimentais 

a inúmeros ouvintes que religiosamente o escutam.» Em 1936 corre o boato que o antigo 

restaurante «Ferro de Engomar» vai passar a ter fado explorado comercialmente. GP 

20.02.29, 163/7, 5. GP 26.07.28, 146/6, 4. GP 28.03.35, 303/13, 6; GP 29.10.28, 153/7, 

6. AF 01.02.36, 1/1. GP 31.05.36, 315/14, 6. CS 16.01.44, 326/21, 8. 

Flor das Velhas (antigo João das Velhas): O restaurante Flor das Velhas, fica na Rua 

da Conceição da Glória, 43-45. No anúncio da Guitarra de Portugal descreve-se este 

espaço: «Esmerado serviço de almoços e ceias à lista por preços muito económicos, 

Deposito e venda a retalho dos vinhos da nossa lavra em Arruda dos Vinhos, engarrafado 

e a copo, e de especial Vinho Palheto, “Varzea d’Arruda” marca registada». GP 21.11.26, 

100/5, 8. 

Flor do Tejo: Este restaurante localizado no Ginjal em Cacilhas, teve como proprietário 

José Gonçalves, fadista da «Velha Guarda» e «um dos primeiros iniciadores das Casas 

do Fado» (fora proprietário do Solar da Alegria). No fim de 1938 descerrou-se a fotografia 

de José Gonçalves na grande sala do restaurante; supõe-se que existe lá fado, apesar de 

não o ser nomeado explicitamente. GP 20.12.38, 354-355/17, 22. 

Floresta do Arco do Cego: Cervejaria que ficava na Rua de D. Estefânica, n.º 207-211 

(em frente da estação dos elétricos), onde o fado era cantado em 1930; reabriu a 31 de 

agosto de 1931. Nessa ocasião, a Canção do Sul apresentava desta forma a Floresta do 

Arco do Cego: «Todas as noites Fados cantados pelos mais afamados cultivadores»; 

indicando também: «Cerveja a copo – Café e bebidas brancas esta cervejaria está aberta 

toda a noite». GP 31.12.30, 217/9, 1. CS 16.09.31, 53/8, 4. 

Floresta do Sul: Retiro no Gingal, número 8 (em Cacilhas). Este era o retiro de 

Guilherme Coração, «pronto a fornecer bons petiscos a todos os frequentadores desta 

casa.» CS 16.11.31, 57/8, 4. 

Floresta: A Floresta é um estabelecimento situado no Porto, na Rua de Santo Ildefonso, 

número 219. Um anúncio refere: «Se V. Ex.as forem ao Pôrto, não se esqueçam de visitar 

A Floresta, onde encontrarão sempre especiais vinhos, verdes e maduros, das melhores 

regiões, assim como belos e esmerados petiscos.» Informa ainda que é uma casa que tem 

fado todas as noites «pelos melhores cultivadores nortenhos», e que é um local de venda 

da Guitarra de Portugal. GP 15.07.30, 202/9, 10. 

Fluvial: No Campo do Fluvial Clube Portuense funciona um recinto de fado durante o 

verão de 1944. Fica na cidade do Porto. CS 01.08.44, 338/22, 4. 

Fortaleza da Severa: Ao que tudo indica, corresponde ao antigo Castelo dos Mouros, no 

Parque Mayer. Tinha como gerente José Beirão. É considerado o restaurante mais 

económico do Parque Mayer. Apesar do nome, não fala explicitamente na existência de 

fado. GP 21.07.32, 257/10, 9. 

Futebol Clube: Na Verbena do Futebol Clube do Porto decorrem durante o verão de 

1944 espetáculos de Fado. CS 01.08.44, 338/22, 4. 
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Grande Esplanada dos Passarinhos de Rufino Ribeiro: Na sua designação surge a 

indicação «Antigo Manuel dos Passarinhos». Localizando-se na Rua Carvalho Araújo, no 

Alto do Pina, anuncia-se a sua abertura a abril de 1928, havendo fado todas as noites. GP 

30.04.28, 140/6, 6. 

Gruta: A Gruta localiza-se no Bairro Alto, diz-se numa letra de fado que este espaço, 

assim como o próprio bairro, é o «paraíso dos fadistas». GP 31.01.28, 133/6, 1. 

Invicta: O Café Invicta é um café do Porto onde havia fado. Nele atuaram Maria Celeste, 

Hermínio Antunes, Joaquim Pimentel, Heitor de Carvalho, e eram seus tocadores o 

guitarrista Edgar Guigues e o violista Flávio Ferreira. GP 15.10.32, 262/11, 3. GP 

09.07.33, 276/11. GP 11.11.33, 282/12, 2. 

Jansen: Sobre a Cervejaria Jansen (também chamado de Salão Jansen), a Canção do Sul, 

no final de 1930, explica que antigamente se podiam ouvir vários concertos dos músicos 

que pela Cervejaria Jansen «passavam após findos os seus contratos no S. Carlos e D. 

Amélia.» Acrescenta que «os seus novos proprietários, querendo continuar as antigas 

tradições, buscando como atractivo, a mais genuina canção portuguêsa, o Fado, pedra 

basilar da construção de tão soberba cervejaria, reúne todas as quintas-feiras e domingos, 

uma selecção de escolhidos cultivadores da trova nacional, que ali tem atraído um numero 

elevado de apreciadores da arte de bem cantar.» Pode ler-se ainda que está sob a gerência 

de José Iglezias, e qualifica-o como sendo o «salão mais aristocrático de Lisboa». 

Localizado na Rua António Maria Cardoso, tem um «salão Jansen», que caracterizam 

como muito grande. Lá ocorrem inúmeras festas de fado, de homenagens a fadistas e 

poetas, nomeadamente no ano de 1933. No fim de 1930, é anunciado que «os profissionais 

do fado têm desconto especial no consumo que fizerem». No final de 1930 o Grupo 

Artístico de Fados Maria do Carmo tinha um contrato para ali se exibir. Sucedeu-lhe o 

Retiro da Severa no final de 1935 falando-se desde aí em «Antigo Salão Jansen». CS 

01.11.30, 32/7, 3. GP 14.11.30, 212/9, 6. CS 01.12.30, 34/7, 4. CS 16.12.30, 35/7, 4. GP 

20.01.33, 268/12, 3. CS 01.12.30, 34/7, 4. GP 20.01.33, 268/12, 3. GP 28.02.30, 191/8, 

1. GP 31.12.30, 217/9, 1. GP 14.11.30, 212/9, 6. 31.03.33, 272/12, 7. 

Jardim de Inverno (aos Prazeres): Abre sob a direção do cantador Ricardo Costa no 

verão de 1937. CS 16.08.37, 184/15, 5. 

Jardim de Inverno (Grande Retiro Jardim de Inverno): Localizado na Fonte Santa, 

na Rua Possidónio da Silva, número 89, na Fonte Santa, era apenas um jardim onde 

Henrique Bruno, poeta popular, começou a realizar sessões de fado, passando depois a 

explorá-lo financeiramente, existindo nessa circunstância fado neste local todas as noites. 

Só nesse momento surge com a designação «Grande Retiro Jardim de Inverno». CS 

16.03.31, 41/8, 4. CS 01.06.31, 46/8, 2. 

João da Ermida: Há indícios que o fado era cantado habitual e informalmente em 1928 

nesta taberna. GP 25.08.28, 148/7, 3. 

José Bacalhau: Esta casa de José Bacalhau, que se apresenta como «cantador e 

taberneiro», com fado e vinho, é anunciada como a «Mais popular casa de Alcantara, 

preferida por toda a população do bairro.» Fica na Rua Gilberto Rola, número 21. CN 

06.03.28, 4/1, 8. 
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José Corado: Vendendo «vinhos das mais afamadas regiões», afirma no seu anúncio: «É 

aqui o ponto de reunião de todos os poetas e cantadores» referindo que tem «sala de fado 

própria». Fica na Rua D. Pedro V, 114-116. É publicitado com os versos seguintes: 

«Petiscos belos, gostosos, / Vinhos, de traz da orelha / Tudo enfim nos aconselha / A 

visitar o Corado. / Na Rua D. Pedro Quinto / É um édem dos melhores, / ‘té tem lá p’rós 

amadores / Um bocadinho de fado.» OF 03.01.26, 3.ª, 22/3, 4. CP 26.09.26,2/1, 7. 

Latino: Café situado em Campo de Ourique; dá-se nota dele em 1940 e da existência nele 

de espetáculos de fado. Reabre no dia 6 de setembro de 1945 sob a direção de Francisco 

Costa. Fica na Rua Ferreira Borges, números 66 a 68. Tem um salão de jogos e um «salão 

de Fados e variedades». Publicita que tem fados e variedades às terças, quintas, sábados 

e domingos. CS 01.07.40, 277/19, 5. CS 16.09.45, 361/23, 3. 

Leitaria Elegante: Situada na Calçada da Ajuda, em Belém, sabe-se que há lá fado todas 

as noites em 1930. CS 16.12.30, 35/7, 4. 

London: O London Bar Restaurante é um «clube elegantemente frequentado» que fica 

no Porto; em 1933 tinha os tocadores do «Café Invicta» porque as sessões começavam às 

duas da manhã. Há a indicação no fim de 1938 que o London Bar Restaurante tem todas 

as noites sessões de fado. Situava-se no antigo Hotel Bragança. GP 11.11.33, 282/12, 2. 

CS 01.12.38, 216/16, 2. 

Luso (café): A importância do Café Luso é manifesta em epítetos como «catedral do 

fado», «a maior, a melhor e mais confortável casa do género» ou «templo de fadistas». 

Foi inaugurado em 1931 na Avenida da Liberdade, n.º 29 a 33. Nessa época era referido 

que vendia sandwichs e que fechava às 2 da madrugada. Servia almoços e jantares. No 

início de 1933 sabe-se que o gerente e co-proprietário era Pedro Ramalho; nesse ano o 

café fecha e é sujeito a obras, reabrindo no dia 11 de novembro com nova gerência. A 

remodelação do espaço passou pela aquisição do quadro de José Malhoa, O Fado. Sabe-

se que era frequentado diariamente por turistas estrangeiros e indica-se em 1936 que era 

a «única casa onde o fado tem sempre enchentes.» Também é dito que agências de viagens 

internacionais de renome (Thomas Cook e Carlson Wagonlit) incluíam nos seus cartazes 

o Café Luso, nestes meados dos anos 30. Por esta altura sabe-se que o seu caixeiro 

chamava-se João Fidalgo. No verão de 1937 encerra, sendo então seu proprietário Lopes 

Ferreira; afirma-se então que «qualquer coisa do Fado acabou com o encerramento destas 

portas». A Guitarra de Portugal a 17 de agosto de 1937 comunica esse encerramento 

reforçando a importância daquele espaço: «Freqüentaram esta casa centenas de milhares 

de pessoas de tôdas as categorias sociais, e de todos os países; a nota mais sedutora do 

“Luso” foi sempre a democratização da sua clientela: vimos emparceirar à mesa o 

operário modesto, asseado, e o diplomata circunspecto e cerimonioso. Foi ainda o “Luso”, 

pela sua índole popular, o mais atacado pela Imprensa, que o mimoseou bastantes vezes 

com depreciativos artigos, pelo género de arte popular que exercia.» Ao que parece este 

interregno deve-se à mudança de instalações e às modificações estruturais do novo 

espaço. Reabriria então (pela segunda vez) à mesma na Avenida da Liberdade mas um 

pouco mais acima do que o seu local inicial, no dia 1 de outubro de 1939 mantendo-se 

José Lopes Ferreira à frente (durante a pausa o mesmo sustentou duas iniciativas: o café 

do Ginásio e a esplanada de Santa Marta). O empresário remodelou profundamente o 

anterior casarão demolindo pelo menos uma parte. Contudo, o Café Luso viria a encerrar 

no ano seguinte. Entre 1936 e 1937 o Café Luso esteve no centro de um conflito entre a 

Guitarra de Portugal e a Canção do Sul. Este último órgão de comunicação e o Luso a 

certa altura estabeleceram uma estreita relação, demonstrada no facto de todos os fadistas 
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entrevistados nessa altura nesse jornal eram os que aí cantavam. Ao que tudo indica 

haveria uma parceria na qual a Canção do Sul impôs a exclusividade de venda no 

estabelecimento, tendo sido proibida nele a venda da Guitarra de Portugal. GP 12.06.31, 

229/9, 3. 7. GP 31.07.31, 232/10, 6. GP 13.02.33, 269/5, 7. GP 28.02.33, 270/12, 3. GP 

28.05.33, 275/11, 8. GP 25.08.1933, 279/12, 17. GP 29.11.1933, 283/12, 8. CS 16.01.34, 

106/11, 2. GP 01.01.35, 300/13, 12. GP 14.08.35, 307/14, 8. GP 14.02.36, 311/14, 8. GP 

31.05.36, 315/14, 6. GP 30.11.36, 323/15, 5. CS 01.01.37, 169/14, 4. GP 31.01.37, 326-

327/15, 6. CS 01.08.37, 183/15, 4. GP 17.08.37, 333/16, 4. CS 01.06.39, 228/17, 3. GP 

28.12.39, 368/18, 3. CS 16.08.40, 256/18, 3. CS 01.04.43, 317/21, 5. CS 01.09.44, 339/22, 

4. 

Luso (cervejaria): A Cervejaria Luso foi inaugurada a 18 de janeiro de 1941, no número 

8 da Travessa da Queimada (Bairro Alto), no Palácio de São Roque. Na noite do dia 10 

de setembro desse ano, a Emissora Nacional retoma as emissões de fados às quartas-feiras 

e domingos a partir da Cervejaria Luso, o que outrora acontecia com o Retiro da Severa. 

José Lopes Ferreira, está por esta altura à frente da Cervejaria Luso. Filipe Pinto começou 

por ser o diretor artístico, mas em 1942 mudou-se para o Retiro dos Marialvas. Sabemos 

que em 1944 o empresário é José Coelho; neste ano temos também a informação que 

Filipe Pinto está como «gerente da casa», mas subentende-se que Lopes Ferreira 

permaneceu como sócio da empresa. O jornal Diário Popular de 5 de fevereiro de 1945 

escreve uns comentários críticos sobre um episódio ocorrido na Cervejaria Luso. CS 

01.02.41, 267/18, 3. CS 16.09.41, 282/19, 5. CS 01.10.42, 307/20, 4. CS 01.10.42, 307/20, 

4. CS 01.05.44, 333/22, 3. CS 01.03.45, 349/22, 3. GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 7. 

Madrugada: O Restaurante Madrugada fica na Calçada de Carriche, próximo ao Senhor 

Roubado. Anuncia que tem fados à quinta-feira e ao domingo e salienta ainda que tem 

«gabinetes e caramanchões ao ar livre», «preços reduzidos», «vinhos das melhores 

procedências» apelando «Fadistas!... ide á Calçada de Carriche, o mais velho local do 

Fado.» GP 12.05.28, 141/6, 5. 

Manuel d’Azoia: Desde 1937 que o fado em Santarém começa a ser cantado com 

regularidade na Cervejaria de Manuel d’Azoia. Ali foram atuar vários cantadores de 

Lisboa. No fim de 1939 exibiram-se o Grupo de Fados Manuel Cascais e o Grupo 

«Marialvas». GP 26.05.37, 330/15, 5. CS 01.11.39, 238/17, 4. 

Manuel dos Passarinhos: No dia 1 de janeiro de 1945 abre a casa de fados Manuel dos 

Passarinhos, na Avenida Morais Soares, sob a gerência Joaquim Lopes Ferreira. O seu 

nome remete para um espaço antigo existente na década de 20. CS 16.12.44, 344/22, 5. 

Manuel dos Santos (Saloio): A Casa Manuel dos Santos (Saloio), assinalando bebidas e 

comidas a preços baratos, está situada na Calçada da Mouraria, números 10 a 12. Assim 

se publicita no jornal Canção Nacional: «Manoel dos Santos (Saloio) / Um comerciante 

honrado / Tem na casa bons petiscos / E deixa cantar o Fado». CN 06.03.28, 4/1, 8. 

Marcial: O Café Marcial é considerado a «Arcádia dos Cultivadores do Fado», situa-se 

em Lisboa na Rua Fernandes da Fonseca, 24. Está aberto até às duas da madrugada e tem 

como especialidade licores e café, vendendo também chás e torradas. CN 09.02.28, 3/1, 

4. 

Moinho Vermelho: Situado na Rua das Gaivotas, 6, ao Conde Barão, possui um «salão 

de jogos de vasa, bilhar, etc.» e um «impecável serviço de copa». Sabe-se em novembro 
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de 1930 que nele ocorrem bailes abrilhantados pela orquestra Jazz Avenida e existe fado. 

Entre outros, estão contratados para este salão, Maria Emília Ferreira, Cecília d’Almeida, 

Rosa Costa, Filipe Pinto, Manuel Cascais, Lino Teixeira, José Profírio, Domingos Gomes 

(guitarrista), Artur d’Azevedo (violista), etc. GP 22.11.30, 213/9, 7. 

Mondego (Porto): Em 1932 há referência de um Café Mondego no Porto onde há 

indícios que tenham lá existido sessões de fado provisoriamente, mas não obtivemos 

confirmação. GP 31.12.32, 267/11, 6. 

Mondego: O Café Mondego abre no número 122 da Rua da Barroca, a 8 de novembro 

de 1934. Juntamente com José Miguel como proprietário estava Francisco da Costa, seu 

irmão. Em junho de 1935 apoiou a realização da Grande serenata de fados, com uma 

matiné para angariar fundos e com o almoço que se seguiu. No fim desse ano os 

proprietários anunciam um serviço de restaurante a preços populares, bem como sessões 

de jogos de vaza e de bilhar, em salas reservadas para estes dois géneros de jogos. Encerra 

para obras no dia 17 de junho de 1936. Durante o encerramento, exploram com fado a 

esplanada de S. Pedro d’Alcântara. Com o objetivo de deslocar para aí a clientela do Café 

Mondego, abre também um estabelecimento (um recinto) na praça de Algés chamado 

Retiro dos Marialvas. Depois de grandes remodelações que tornam o espaço mais 

sofisticado e formal, incluindo o fardamento do pessoal empregado, reabre a 9 de outubro 

de 1936. Durante a época de Inverno realizará audições pela T. S. F. retransmitidas pelo 

conhecido Posto Emissor «Rádio Peninsular». Sabe-se que o gerente do Café Mondego 

em abril de 1937 é Afonso José Maximiano. Em junho de 1938 sabe-se que houve um 

interregno durante o qual transpôs os seus espetáculos para a esplanada de Santa Catarina. 

Reabre a 1 de outubro de 1938, continuando como propriedade da firma a firma José 

Miguel & Irmão. Camilo Pires Varela foi por esta altura o seu gerente artístico. Em 

outubro de 1942 há a notícia de obras de remodelação, modernização e ampliação do 

espaço do espaço e anuncia-se mais uma reabertura. Quando reabre muda de nome e passa 

a chamar-se «Retiro dos Marialvas» (como verificado, José Miguel já detivera em Algés 

um espaço com este nome). No final de 1945 é recordado como «o mais antigo recinto 

de fados de Portugal, propriedade do mais antigo empresário do género em actividade, 

senhor José Miguel da Costa». Os seus epítetos são «casa dos fadistas», «o Café popular» 

e «o Café do povo». CS 16.12.34, 128/12, 2. GP 28.03.35, 303/13, 7. GP 30.12.35, 

310/14, 15. GP 14.02.36, 311/14, 8. CS 16.10.36, 164/14, 7. GP 08.10.36, 319/14, 6. GP 

20.10.36, 320/15, 3. GP 27.06.36, 316/14, 7. GP 15.08.36, 317/14, 6. CS 01.04.37, 

175/14, 3. GP 25.06.38, 343/16, 6. GP 25.09.38, 349/17, 3. GP 10.10.38, 350/17, 4. CS 

16.10. 42, 308/20, 5. GP 15.11.45, 11/24 – 2.ª, 2. 

Monumental (Porto): O Café Monumental localizava-se na cidade do Porto, passam por 

lá muitos fadistas de Lisboa. GP 13.02.33, 269/12, 4. 

Monumental: A Cervejaria Monumental é um café de fados inaugurado em julho de 

1945, no bairro dos Atores, na zona do Alto do Pina (Rua Carvalho de Araújo 2 a 12 e 

Largo Mendonça e Costa 9 a 11), estando instalado no antigo Manuel dos Passarinhos; 

assim o descreve pouco depois da abertura a Canção do Sul: «[...] as condições desta 

antiga casa foram adaptadas ao novo estabelecimento com uma grande visão artística e 

comercial. Consta de salão de fados, com entrada privativa, salão amplo e arejado com 

balcões; salão de café, salão de bilhares e esplanada.» Nessa ocasião Guitarra de Portugal 

salienta ser um «edifício próprio» e apresenta-o como: «A maior organização comercial 

de todos os tempos ao serviço do fado. as mais completas e modernas instalações até hoje 

concebidas. Cervejaria Monumental – Um monumento!!! Tôdas as noites até de 
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madrugadas, Fados e Guitarradas pelos mais categorisados artistas. Secções anexas: Salão 

de café, Bilhar, Salas de jogos e um Terraço maravilhoso.» Este terraço ou recinto para 

espetáculos ao ar livre é bastante destacado. O seu proprietário ou empresário é Lopes 

Ferreira, e a direcção artística está a cargo de Filipe Pinto; João Linhares Barbosa anuncia-

se como gerente artístico no final de 1945. A Empresa Monumental (que tinha Lopes 

Ferreira por sócio-gerente) era importante neste ano de 1945, detendo a Cervejaria 

Artística e querendo expandir-se para o Parque Mayer, na perspetiva de aí abrir um espaço 

de fado no início de 1946. A Cervejaria Monumental era nesse ano considerada «a maior 

casa de fados do país»; contudo, não havia só fado, também iam lá cantores de outras 

áreas musicais. CS 16.06.45, 355/23, 3. CS 01.08.45, 358/23, 3. 6. CS 16.08.45, 359/23, 

3. GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 5. CS 01.09.45, 360/23, 3. GP 01.12.45, 12/24 – 2.ª, 8. GP 

25.12.45, 13 e 14/24 – 2.ª, 12. 17. 

Mundial: O Café Mundial situa-se na cidade do Porto, na Rua da Madeira, número 200, 

e era propriedade da empresa José Cepêda. Sabe-se que em 1936 nele se realizam 

audições de Fado todas as noites e que sofreu obras de remodelação: «Esta casa, depois 

das grandes obras que sofreu, é sem dúvida o melhor ponto de reunião dos bons amigos 

da Canção Nacional, mesmo porque o seu proprietário não se poupa a esforços para que 

as referidas audições do Fado atinjam o maior brilho.» Em 1938 apresenta a intenção de 

organizar espetáculos de caráter particular ou beneficente. António Antunes e Manuel 

Costa eram o guitarrista e o violista privativos deste café (informação de 1939). Era, de 

facto, um ponto muito dinamizador do fado no Porto. GP 27.06.36, 316/14. GP 20.09.36, 

318/14, 4. CS 16.11.38, 215/16, 2. GP 28.12.39, 368/18, 6. 

Oceano: O Restaurante Café Oceano abriu no dia 15 de fevereiro de 1928. É um clube 

situado na Rua Alves Correia (vulgo Rua de São José), n.º 86, 1.º. No anúncio que se 

encontra no jornal Canção Nacional pode ler-se: «Jantares c/ 3 pratos, vinho e fruta, 

10$00 / No DANCING prémios ás damas e cavalheiros / Canção Nacional pelos melhores 

cantadores / Gabinetes reservados / Aberto toda a noite / Recebem-se propostas para 

banquetes». CN 06.03.28, 4/1, 7. 

Olímpia: Clube noturno situado na Rua dos Condes. No seu espaço, além de se escutar 

e dançar jazz, existe uma espécie de cave, que é designada como «a taverna elegante do 

Clube Olímpia», onde existe fado. De facto, descreve-se o espaço dizendo que existia o 

«Dancing», com cantoras, o «Baile» e a «Taverne»; diz-se que nesta última «tem acorrido 

maior soma de estrangeiros». Em 1928, Nemo (pseudónimo do comendador Fernando de 

Sousa) critica no seu jornal A Voz o fado que se canta no Clube Olimpia. Parece que 

algures entre 1928 e 1929 houve um breve interregno do fado, que termina em 1930. 

Sabe-se que em 1930 João Fernandes foi incumbido da época de Outono e que os fadistas 

Deonilde Gouveia e Júlio Proença começam a etapa que inicia a 1 de outubro. No final 

desse ano sabe-se que há fado todas as noites. Em março de 1934 anuncia-se «Aos 

sábados Tangos Portugueses! Fados! Canções Portuguesas!» Na Rádio Condes 

transmitem-se no final de 1937, pelo menos, sessões de fado a partir de uma das salas do 

Olympia-Club. No início de 1939, porém, há a indicação que o Olímpia desde há muito 

não tem fado. GP 18.10.28, 152/7, 8. GP 27.09.30, 208/9, 14. GP 31.12.30, 217/9, 4. 6. 

GP 31.03.34, 289/12, 8. CS 22.11.37, 191/15, 2. CS 16.02.39, 221/16, 15. 

Paladium: O Café Paladium era um local muito prestigiado da sociabilidade lisboeta da 

época, de onde «a gente do fado» foi interdita de entrar; não se percebe, porém se 

frequentavam o local ou se aí cantavam e tocavam o fado. A imprensa fadista manifesta-

se contra a proibição, vários clientes do conceituado estabelecimento fora do meio fadista 
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solidarizam-se e deixam de o frequentar, à exceção de algumas personalidades do teatro. 

GP 27.06.36, 316/14, 7. 

Parque das Camélias: Localizado no Porto, refere-se o Parque das Camélias e sobretudo 

a sua esplanada. Não sendo exclusivamente de fado, muitos fadistas, nomeadamente de 

Lisboa, vão lá atuar. GP 15.07.45, 3/24 – 2.ª, 2. 

Parque de Diversões Vidago: A 1 de junho de 1944 abre na estância termal de Vidago 

«um recinto de fado, variedades e patinagem». A direcção artística é de Alfredo de 

Almeida, que é um organizador habitual de eventos fadistas. CS 01.01,44, 325/21, 6. CS 

16.03.44, 330/21, 5. 

Páteo do Vimioso: O Páteo do Vimioso é um espaço de fado na Feira Popular, a juntar à 

Adega das Parras e à Esplanada Vitória. O seu anúncio diz: «A tradição manda! O Pateo 

do Vimioso é uma ressurreição dos pateos fidalgos de outrora e o único local da Feira 

Popular onde se pode cantar e tocar o Fado». O seu primeiro gerente artístico é Manuel 

Calisto a quem sucede Jacinto Pereira. GP 15.06.45, 1/24-2.ª, 2. GP 15.07.45, 3/24 – 2.ª, 

8. GP 15.09.45, 7/24 – 2.ª, 7. 

Pedralvas: Retiro que fica próximo das antigas portas de Benfica. Realizam-se lá muitas 

festas e confraternizações de fadistas. AF 01.02.36, 1/1. 

Penedo da Saudade: Localizado na Rua do Cardal, tornejando a rua da Metade, é 

propriedade de Alberto Costa.  Em 1933 anuncia-se «Vinhos e petiscos / Aberto toda a 

noite». Lá ocorre uma festa de confraternização no dia 15 de outubro de 1933, no «Penedo 

da Saudade», em honra de quatro fadistas portuenses aproveitando a sua estadia em 

Lisboa. GP 16.03.1933, 271/12, 7. GP 14.10.33, 281/12, 1. CS 01.06.35, 134/13, 1. 

Pérola: A Pérola é uma leitaria e cervejaria localizada na Rua Thomaz d’Anunciação, 

número 120, onde se «vende aguas de mesa, especialidade em café, cacau, chá, assucar, 

manteigas, queijos e ovos, chocolates, deliciosas conservas, vinhos finos e semi-finos, 

genuína aguardente, moscatel e bagaço do Minho.» Diz-se ainda que «possue um espaço 

do retiro onde todos os cultivadores de fado podem passar um agradabelissimo bocado.» 

CP 26.09.26,1/1,7. 

Portugal (Lisboa): O Café Portugal é definido como uma «“boite”, para canto de fados». 

Situava-se na Avenida Presidente Wilson (à esperança), n.º 90, no bairro da Madragoa. 

Era seu proprietário Joaquim Soares, sendo noticiada uma nova gerência em fevereiro de 

1933 de Olímpio Miranda e Manuel Tavares Souto. Tinha como tocadores Miguel e 

Carlos Ramos. Ainda em maio desse ano é informado o seu encerramento. GP 20.01.33, 

270/5, [7]. GP 13.02.33, 269/5, 8. GP 28.05.33, 275/11, 8. 

Portugal: Localizado no Porto, na Rua de Trás 27, o Café Portugal é inaugurado a 8 de 

fevereiro de 1930. Nessa altura deu-se a abertura de sessões de Fado no café, que se 

mantiveram sem interrupção, não sendo claro se o espaço foi inaugurado como sendo 

propositadamente dedicado ao fado. É conhecido como «Catedral do Fado» do Porto, 

epíteto que surge muito frequentemente, e ainda «Quartel-general dos Fadistas 

Portuenses». O proprietário é Miguel da Encarnação, figura de referência no fado da 

Invicta desta altura. Entre os fadistas que lá cantaram constam Manuel Mendes, José 

Augusto Ferreira (Parafuso), Joaquim Seabra, Alberto R. Dias, as pequenas cantadeiras 

Laura e Delfina Pereira; são acompanhados por António Antunes (guitarrista) e Flávio 
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Ferreira (violista). No final de 1937 é lá realizado um concurso de fados. GP 15.10.32, 

262/11, 2. GP 11.11.33, 282/12, 2. CS 16.01.34, 106/11, 4. TP 15.03.34, 11/1, 7. GP 

20.09.36, 318/14, 4; CS 20.12.37, 193/15, 3. CS 01.01.38, 194/15, 3. 

Recreio da Trindade: Situado no Porto, logo em 1930 há fadistas provenientes de Lisboa 

que atuam neste espaço, sendo por isso importante na história do fado da cidade invicta. 

O seu diretor, José Luís do Couto Querido, mais conhecido por «Lisboa», é elogiado pelo 

esforço material que realiza para conseguir exibir fadistas na sua casa. GP 19.04.30, 

195/8, 2. 

Retiro da Severa: Foi inaugurado nos primeiros dias de agosto de 1933 no Parque 

Eduardo VII num terreno anexo ao Luna Parque (o Luna Parque é um parque de diversões 

fundado a 6 de fevereiro de 1932 que depois se tornaria na Feira Popular). Descrito então 

como um «grande restaurante, ao ar livre destinado a espectáculos de Fado.» Jorge 

Soriano é o empresário responsável pelo estabelecimento. O cantador Alberto Costa foi 

convidado a dirigi-lo e estava José Marques à guitarra, à viola Georgino de Sousa (que 

ficarão pelo menos nos anos iniciais). O elenco contava com Rosa Maria, Joaquim 

Pimentel, Filipe Pinto e o próprio Alberto Costa. Mais tarde seria Alfredo Meca o gerente 

artístico. Alude-se ao seu «ambiente poético e bucólico» e pede-se que se faça «Honra 

aos criadores de tão bela obra, que é uma inovação no Fado que vai alcançar-se se não 

lhe deitarem mão os capitalistas e os artistas empreendedores». No verão do ano seguinte 

(em 1934) a reabertura do Retiro da Severa é tida «um grande acontecimento no fado»; 

continua Alberto Costa, José Marques e Georgino de Sousa. Anunciam-se as suas sessões 

desde as 21 horas ás 2 horas da madrugada, e às sextas-feiras as suas soirées elegantes. 

Em 1935 o Retiro da Severa transita para a antiga Cervejaria Jansen, na Rua António 

Maria Cardoso, ao que parece pelo que a notícia que o informa explica, para poderem 

continuar a funcionar durante a época das chuvas: «Na antiga Cervejaria Jansen, R. 

António Maria Cardoso, vai a noite de hoje ser de farta concorrência e de grande gala, 

visto as portas do grandioso Salão se abrirem ao público para início da temporada de 

inverno do afamado Retiro da Severa, que foi para ali transplantado com tôda a sua 

pitoresca fisionomia, para que os seus frequentadores não ficassem privados de tão 

interessante Retiro durante a época das chuvas que se vai atravessar.» Diz-se ainda que 

«O Retiro da Severa vai, decerto, ser um dos mais elegantes “cabarets”, atendendo ao 

programa deliniado pela empresa respectiva, que contratou, para elenco, os nomes 

consagrados no Fado, como o de Armandinho, que vai dirigir uma surpreendente 

Orquestra Típica de Guitarras.» Era no final desse ano de 1935 a «única casa que 

transmite pela T.S.F.», sendo as suas sessões de fado transmitidos e retransmitidos pela 

Emissora Nacional de Radiodifusão. Na noite de 30 de janeiro de 1936 teve lugar no 

Retiro da Severa uma festa organizada por Forjaz de Sampaio intitulada «Consagração á 

História do Fado» (além de muitos fados, o escritor iria fazer uma conferência sobre o 

tema o que não aconteceu por causa de um desarranjo duma peça no autofalante). Nesse 

ano o Retiro da Severa aparece no Diário de Lisboa, na secção «O Mundanismo»; realiza 

ainda dois concursos de fados: no primeiro disputa-se o título de «Severa» e de 

«Marialva» (o primeiro foi para Maria do Carmo Torres, o segundo para Manuel Cascais). 

O segundo muito publicitado chamou-se «Concurso do Fado Singelo» em que os prémios 

foram a guitarra de cravelhas como as da época da Severa já tocada por muitos ilustres, 

para o cantador, e um xaile para a cantadeira. Ganharam Maria Emília Ferreira e Alberto 

Costa. Na inauguração da época de Inverno de 1936 diz-se que o salão está engalado de 

flores artificiais variadas. Na publicidade ao espaço diz-se que é frequentado por 

diplomatas e «pessoas da mais alta categoria social» e de facto é referido que frequentam 

o Retiro da Severa políticos (em 1938 Linhares Barbosa refere que o secretário do 
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ministro da agricultura ali esteve), os atores Beatriz Costa e Artur Duarte, o tenor Tomás 

Alcaide assim como os escritores Mário Saa e Teixeira Cabral. Estes últimos são dados 

da imprensa fadista pelo verão de 1937, durante o qual também pode ler-se num cartaz: 

«O Retiro da Severa encontra-se habilitado a enviar os seus cantadores a todos os pontos 

de Portugal». De facto, a embaixada do Fado do Retiro da Severa vai ao Porto exibir-se 

no Teatro Sá da Bandeira em agosto desse ano. Foram cerca de 15 fadistas e guitarristas 

juntamente com o escritor António Botto, que começou o espetáculo com uma palestra 

em que evidenciava o fado como canção portuguesa, canção nacional. Este evento merece 

a cobertura da imprensa portuense: Jornal de Notícias (24.08.37) e Primeiro de Janeiro 

(24.08.37), Comércio do Porto (24.08.37), O Século (24.08.37), etc. Apresenta também 

outros «pontos do pais onde o Retiro da Severa tem enviado as suas embaixadas» ou 

realizado contratos: Estoril (quatro vezes), Barreiro (quatro vezes, uma delas numa festa 

a favor do tratamento da tuberculose), Aljustrel, Montemor-Novo, Alcobaça, Cartaxo, 

Silves, Sacavém, Coimbra, Caldas da Rainha, Sintra, Viseu, Porto e Ilha da Madeira. 

Neste ano de Retiro da Severa em 1937 (aproveitando possivelmente o encerramento do 

Luso) a casa conhece uma dinâmica muito particular: além da embaixada do Fado que 

promove e vai ao Porto de um modo bastante mediatizado, remodela-se completamente 

na abertura da época de inverno abre uma sucursal no Cinema Rex. Na revista alemã Die 

Woche publicou-se em setembro de 1937 uma reportagem fotográfica sobre a vida 

portuguesa em que se mostra uma fotografia do Retiro da Severa. No final deste ano 

registou-se também uma tentativa de ter poetas privativos (como acontecia com os 

fadistas e instrumentistas). Em 1938, a esplanada do Retiro da Severa reabre, é anunciada 

em cartaz que existe uma «Orquestra típica algarvia», e a 3 de julho ocorre uma festa da 

Legião Portuguesa no Retiro da Severa. Na sua última fase, funcionava como uma 

sociedade artística. No verão de 1940 encerra as suas portas, havendo a expetativa por 

parte de Jorge Soriano e de alguns artistas privativos da extinta casa de se substituir aquele 

estabelecimento por um outro na baixa, uma vez que o anterior «estava muito fora de 

mão». Foi considerado «o mais categorizado recinto de fado da capital» e «a primeira 

casa de Fados do Paiz». GP 31.07.33, 278/11, 10. GP 25.08.33, 279/12, 6-7. GP 30.07.34, 

294/13, 8. GP 15.09.34, 296/13, 2, 5. GP 27.10.35, 308/14, 7. 8. GP 08.12.35, 309/14, 2. 

GP 30.12.35, 310/14, 4. GP 14.02.36, 311/14, 6. GP 28.04.36, 314/14, 3. 6. GP 31.05.36, 

315/14, 3. 6. GP 15.08.36, 317/14, 3. 6. 10. GP 13.03.37, 328/15, 6. GP 26.05.37, 330/15, 

5. CS 16.07.37, 182/15, 7. CS 01.08.37, 183/15, 3. GP 30.06.37, 331-332/15, 12. GP 

17.08.37, 333/16, 5. GP 27.08.37, 333/16, 6-7. CS 22.11.37, 191/15, 5. CS 20.12.37, 

193/15, 3. GP 30.04.38, 339/16, 8. GP 25.06.38, 343/16, 6. GP 25.07.38, 345/17, 16. CS 

01.10.38, 212/16, 9. CS 01.11.38, 214/16, 3. GP 25.08.39, 365/18, 7. GP 10.09.39, 

366/18, 16. CS 16.09.40, 258/18, 3. GP 28.12.39, 368/18. CS 01.01.41, 265/18, 3. 

Retiro de Alcântara: Com gerência de Henrique Abrantes (Galeguinho) situa-se na Rua 

Gilberto Rola, número 37, este era um espaço com Fado às Segundas, Quintas, Sábados 

e Domingos das 17 às 21 horas e sob a direcção de João Inácio. CS 01.08.31, 50/8, 3. 

Retiro de Fados em Queluz: Inaugurado a 1 de maio de 1932, é propriedade de José 

Gouveia e Dionísio Francisco Cunha. Fernando José Esteves dirigirá as festas de fado. 

CS 01.05.32, 68/10, 3. 

Retiro do Hilário: Inaugurado no início de 1938, localizava-se na cidade de Coimbra na 

Rua do Moreno. Sobre este estabelecimento diz-se: «[...] Joaquim Olaio o empresário de 

iniciativa inteligente que, dotando um estabelecimento comercial de todo o conforto 

necessário a uma boa casa de espectáculos, fundou o explêndido recanto que intitula 

“Retiro do Hilário”, em homenagem ao saudoso estudante, boémio e fadista [...]». É 
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considerado um salão de inverno e diz-se que antes da sua inauguração Joaquim Olaio já 

tinha aberto o Retiro ao ar livre. Tendo sido ele a concebe-lo e a dirigi-lo (como 

propriedade da Casa Olaio) tinha a gerência de António Temido. A sua importância está 

patente nesta afirmação: «O “Retiro do Hilário” é no Centro do País o mais característico 

Salão de Fados». Lá estiveram contratados a cantar vários fadistas como Frutuoso França, 

Maria Virgínia, Manuel Cascais, Dolita Lisboa e Delfim Lisboa. GP 27.12.37, 336-

337/16, 22. CS 01.02.38, 196/15, 2. GP 20.02.38, 338/16, 5. CS 16.03.38, 199/15, 2. 

Retiro dos Marialvas (Beira): Tenciona-se abrir um Retiro dos Marialvas na Beira, em 

Moçambique, derivado das iniciativas de festas de fado e beneficências que ali se 

realizam. «O “Retiro” todo construído no estilo do edifício do antigo “Júlio das Farturas”, 

no Parque Mayer, terá o Jôgo do Quino, apresentará guitarradas e fados e servirá 

“farturas” iguais ás do “Júlio”.» A ideia é lançada por Filipe Farinha, residente nas Beiras 

e grande promotor das assinaladas festas. CS 01.02.45, 347/22, 3.  

Retiro dos Marialvas (Campolide): Café com espetáculos de fado (ou café de fados) na 

Travessa do Tarujo (antiga Alvorada) em Campolide, tendo a antiga cantadeira Aurora 

Silva como proprietária gerente. Abriu no verão de 1937. CS 16.07.37, 182/15, 3. GP 

27.08.37, 333/16, 9. 

Retiro dos Marialvas: Substituto do Café Mondego ficava na Rua da Barroca, n.º 144, 

iniciando a atividade em 1942, sendo propriedade de José Miguel e gerido primeiramente 

por Filipe Pinto e depois por Modesto Maia. Contudo, já em 1936 José Miguel e o seu 

irmão mudaram para a Feira de Algés o Café Mondego e o nome desse recinto era «Retiro 

dos Marialvas». Em 1944 o empresário José Miguel apoia o Concurso do Outono que a 

Canção do Sul organiza, cedendo o Retiro dos Marialvas. Participaram também os 

elementos do elenco do Retiro dos Marialvas numa festa de homenagem no Montijo. No 

início de 1945 a Emissora Rádio Graça irá transmitir fados e guitarradas diretamente do 

Retiro dos Marialvas. Nesse ano organiza uma festa em homenagem a Francisco dos 

Santos e descerra um retrato seu e é celebrada uma festa de beneficência para Vital de 

Almeida. O jornal Guitarra de Portugal salienta no Retiro dos Marialvas as suas 

características populares, em detrimento do público selecionado de outros espaços, 

nomeadamente da Cervejaria Luso. GP 15.08.36, 317/14, 6. CS 01.10.42, 307/20, 4. CS 

01.03.44, 329/21, 5. CS 16.09.44, 340/22, 5. CS 01.01.45, 345/22, 3. 4. CS 01.03.45, 

349/22, 3. GP 01.09.45, 6/24 – 2.ª, 7. GP 15.11.45, 11/24 – 2.ª, 2. 

Retiro dos Pacatos (Alcoitão): Situado em Alcoitão, sabe-se que se realizaram lá festas 

de fado no verão de 1944. CS 16.06.44, 336/22, 4. 

Retiro dos Pacatos: Localizada na Rua Alves Torgo, 118-120, este era da propriedade 

de Joaquim Ribeiro. Em outubro de 1936 anuncia-se para breve sessões de fado dirigidas 

por Rui Salgueiro, com o acompanhamento de Joaquim Sanches na guitarra e de Amadeu 

Ramim na viola. CS 16.10.36, 164/14, 7; CS 16.07.41, 278/19, 1. 3. 

Retiro dos Sapadores: Situado na Graça, ali se toca e canta fado, sem pagar, e com 

fadistas não profissionais. CS 01.02.43, 313/20, 3. 

Retiro: Localizado em Vila Real de Santo António, o Retiro abriu no Domingo de Páscoa 

de 1937. Este recinto fadista tinha como proprietários J. de Sousa e Joaquim Branquinho. 

Ali cantavam o fado os fadistas amadores locais. José de Cristo Castanheira colabora na 

organização das sessões. CS 16.05.37, 178/15, 3. 
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Rex (salão do cinema Rex): O Retiro da Severa inaugura no Verão de 1937 uma sucursal 

no salão de festas do Cinema Rex, que fica na Rua da Palma, n.º 253. É uma iniciativa de 

José Soriano na qual os cantadores também se exibem nas sessões de cinema. É Joaquim 

Pedro, velho fadista e esposo de Raquel de Sousa que dirige os programas. Reabre a 1 de 

outubro de 1938 estando a sua exploração a cargo de J. Rodrigues Laranjeira e tendo 

Valentim da Cunha na direção artística. São anunciados solos de guitarra e viola por José 

Nunes e Alfredo Mendes. Há sessões às Terças, Sextas, Sábados e Domingos havendo 

nestes últimos dias matinées. A rádio Peninsular tem fados retransmitidos do Salão Rex 

com intervalos de música ligeira, domingos das 20:00 às 24:00, no verão de 1938. Quem 

dirige as transmissões de fado do Rex é Amadeu Laranjeira, pelo menos a partir da nova 

gerência. Entre 1938 e 1939 tanto a Canção do Sul como a Guitarra de Portugal 

assinalam a pressão que os proprietários dos outros estabelecimentos exercem sobre os 

cantadores de fado que têm contratados para não cantarem no Rex, o que os leva a 

trazerem atestados para justificarem as suas faltas, fazendo também com que o Rex 

«tivesse de se circunscrever aos fadistas “menores”». É também a única casa de fados que 

não tem entradas pagas, o que gera polémica; a imprensa fadista coloca-se a favor do Rex, 

criticando a concorrência a que é sujeito. GP 17.08.37, 333/16, 5. CS 16.09.38, 211/38, 

6. CS 01.10.38, 212/16, 5. GP 10.10.38, 350/17, 6. CS 16.10.38, 213/16, 15. CS 01.11.38, 

214/16, 16. CS 16.11.38, 215/16, 8. GP 10.02.39, 358/17, 7. 

Rialto: Designada como uma «nova casa de Fado», o Rialto reabre no Inverno de 1937 

com programas de fado e Variedades. À frente da sua organização estão Casimiro Ramos 

e Georgino de Sousa. Fica na Rua D. António Prior do Crato, n.º 137, em Alcântara, e 

constitui um edifício com três pisos. O poeta António Boto viria também a ser o gerente 

artístico do Rialto; talvez por esta razão Carlos Silva no n.º 193 da Canção do Sul ironiza 

deste modo: «Agora surgiu em Alcântara um novo estabelecimento onde se canta o fado 

apenas com versos da autoria de um poeta.» Encerra no verão de 1942.  CS 20.12.37, 

193/15, 3. GP 27.12.37, 336-337/16, 3. CS 01.07.40, 254/18, 1. CS 16.10. 42, 308/20, 5. 

Rosa Branca: Situada na rua Morais Soares e depois extinta, foi nesta casa que o cantador 

José Porfírio se estreou em 1927. GP 31.03.33, 272/12, 1. 

Royal (Porto): Café no Porto situado na Rua Chã, 77-83, o seu proprietário é Herculano 

Leite Rodrigues. GP 28.12.39, 368/18, 18. 

Royal: Espaço lisboeta onde havia fado pelo menos no final de 1945 com Maria Emília 

Araújo, Márcia Condessa e Maria Carmen. GP 15.11.45, 11/24 – 2.ª, 7. 

Salão Artístico de Fados: Inaugurado a 5 de abril de 1930 no Parque Mayer (ficava em 

frente ao Castelo dos Mouros), sob a direção artística do Armandinho em sociedade 

artística de Georgino de Sousa e de João Fernandes e sendo um dos proprietários António 

Pereira. Foi «uma das primeiras casas no género a que se destina – a exploração de 

espectáculos de Fado». Fechou para obras em 1930, o Salão Artístico de Fados reabriu a 

meio do mês de março de 1931, com Armandinho, Georgino e António Pereira em 

Sociedade Artística. GP 28.03.30, 193/8, 2. 6. GP 17.09.30, 207/9, 6. CS 25.01.31, 37/8, 

3. GP 05.03.31, 222/9, 6. GP 18.04.31, 225/9, 3. 

Salão Luso Artístico: Ver «Café do Ginásio». 

Salão Verde: Situado em Lourenço Marques, este salão de diversões ficava no bairro do 

Alto Moé e tinha como proprietário Américo Enes dos Santos. Dina de Sá foi a primeira 
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fadista a cantar ali, tendo José Botelho como guitarrista e Francisco Botelho como 

violista. Considerado o paço do fado em Lourenço Marques no início de 1945. CS 

16.01.45, 346/22, 8. CS 16.02.45, 348/22, 3. CS 16.04.45, 351/22, 1. 3. 

São Domingos: O Bar São Domingos é um estabelecimento localizado em Aveiro, tendo 

como proprietário José M. Lemos, um grande divulgador do Fado naquela cidade. Em 

1938 realiza na sua casa sessões de fado com Maria Eduarda, Francisco Jorge vindo atuar 

ali cantores de Lisboa. A Canção do Sul refere que após alguns melhoramentos será «o 

melhor retiro fadístico do Centro de Portugal». CS 16.07.38, 207/16, 8. 

São Paulo: O antigo «Grande Bar S. Paulo», que passou a ser a Cervejaria São Paulo, 

situado nos números 70 a 72 da Rua de São Paulo, tem fado todas as noites. GP 14.11.30, 

212/9, 6. CS 16.12.30, 35/7, 4. 

Severa na Graça: O Retiro «Severa na Graça» ficava situado na Rua da Graça 21-A, e 

tendo na direcção o fadista Manuel Soares, este espaço não tem fins lucrativos, revertendo 

a favor da Cantina Escolar de São Miguel. Durante o verão de 1936 tinha fado todas as 

noites. CS 16.07.36, 158/14, 3. 

Solar da Alegria: Foi inaugurado no final de 1928 sob a gerência de Alberto Costa 

ficando na Praça da Alegria, números 5 a 6. José Gonçalves, fadista da Velha Guarda que 

viria a fundar mais tarde o restaurante Flor do Tejo no Ginjal (Cacilhas), foi 

provavelmente o primeiro proprietário. O Solar d’Alegria esteve fechado para obras no 

fim de julho de 1930. A casa passa por um período crítico por essa altura, apontado pela 

Guitarra de Portugal: «[...] a não ser Alberto Costa, que viu o seu Solar d’Alegria 

agonizar-lhe nas mãos, não porque fosse mau orientador e não entendesse do seu 

“metier”, mas, porque a concorrência e as dissensões de alguns fadistas provocára o 

amortecimento daquela casa, até hoje a maior catedral onde os apóstolos do Fado, não 

souberam ou não quiseram cumprir o ritual da sua religião.» Depois desta crise, sucede 

uma fase próspera sendo 1931 um ano de bastante atividade. O Solar promove em março 

a festa da Primavera, que incluiu um concurso de poemas. A Guitarra de Portugal por 

esta altura refere que «é na opinião dos mais autorizados fadistas o único templo do 

Fado», acrescentando: «tem-se verificado nestas últimas noites uma desusada 

concorrência de pessoas de tôdas as categorias sociais. Artistas do nosso teatro, músicos 

dos mais selectos, fidalgos da mais elevada estirpe têem vindo a honrar com a sua 

assistência, as lindas noites do Solar d’Alegria. Tem sido digna de registo a afluência de 

famílias estrangeiras.» Num outro texto redigido em março deste ano, anuncia-se no 

mesmo jornal: «Grandioso e magnificente Dancing instalado na majestosa sala em estilo 

manuelino universalmente conhecida e que é indubitávelmente no seu género a melhor 

em tôda a península. Das 22 às 24 horas, e destas em diante, alternadas com o baile, 

audições de fado pelos elementos mais apreciados no género [...]. Depois das 24 horas, 

deslumbrantes bailes para os quais se exibirá uma magnífica orquestra com Jazz, 

composta de incontestáveis valores artísticos todos diplomados.» Indica ainda os «efeitos 

de luz» e «Jantares e ceias à lista e a preços fixos». A proficuidade de 1931 é atestada nas 

considerações com que é anunciado «Só neste restaurante se escuta religiosamente o 

Fado!...» ou ainda «O Solar d’Alegria / é o maior templo do Fado / atestam-no as famílias 

da nossa primeira Sociedade.» Em 1935 ocorre a informação de que o Solar d’Alegria 

muda de nome para Solar Português; mas é uma notícia isolada e o nome «Solar 

Português» nunca mais ocorrerá. Entretanto encerra, reabrindo no dia 24 de dezembro de 

1936. A nova gerência do Solar da Alegria é composta por Manuel de Oliveira, Alfredo 

de Almeida e Filipe Pinto, que é o seu diretor artístico. É referido que a gerência anterior 
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de António do Carmo tinha sido pouco cordial com a clientela e pessoal, tendo as 

autoridades obrigado ao encerramento do estabelecimento no prazo de 24 horas; a nova 

gerência no número 328 da Guitarra de Portugal procura sensibilizar os seus clientes 

para a situação. O Solar da Alegria voltaria a fechar para ligeiras obras e para limpeza e 

reabre a 3 de novembro de 1937. O quadro nele exposto (a partir desta remodelação, em 

princípio) foi feito pelo pai de Filipe Pinto, Henrique Pinto, que é um artista plástico. A 

pintura foi inspirada num sonho que um conto que o pintor relatou e que era a Severa a 

sonhar entrar na casa de um senhor rico, um conde, o que se veio a concretizar. Por volta 

de novembro de 1937 diz-se que mais obras deverão ser feitas no verão, pois estas não 

satisfizeram. Isto, de facto, aconteceu uma vez que ocorre a notícia da reabertura no dia 

12 de julho de 1938, com novas instalações, na Rua da Alegria. Pela descrição do espaço 

que a Guitarra de Portugal nos oferece aquando da sua inauguração, sabemos que o 

porteiro tinha o nome José Costa, que no vestíbulo existiam quadros e vitrinas onde se 

expunham as fotografias dos cantadores e dos músicos, que no piso de baixo havia um 

bar e ainda a um pequeno e arejado retiro «destinado a jantares particulares, mas onde 

não falta um pequeno estrado para, caso seja preciso, também se fazerem espectáculos, 

não obstante a rede de auto-falantes levarem aos retirados os sons do fado que se cantem 

no salão superior.» Além disto, existia a famosa sala manuelina com «duas arcadas 

manuelinas brincadas de decorações aplicadas ao estilo gótico». Em outubro desse ano a 

empresa anuncia: «O Solar da Alegria encontra-se habilitado a enviar a tôda a parte do 

País os seus artistas». O Solar muda de empresa a 1 de novembro de 1938: Manuel de 

Oliveira sai e entra Manuel Currás Taboada, antigo empregado do Solar, e Ricardo 

Rodrigues Monastério, experiente em restauração. Filipe Pinto sai da direcção artística e 

é substituído por Alfredo Almeida. Contudo, no número Manuel Marques de Oliveira 

numa carta que pede para a Guitarra de Portugal publicar, corrige a informação 

esclarecendo que ele não saiu e que continua a ser o «sócio capitalista e gerente da firma 

“Solar da Bairrada, L.da”, proprietária do estabelecimento popularizado com o nome de 

“Solar d’Alegria”. Apenas cedi a gerência comercial do “Solar” ao sr. Ricardo Rodrigues 

Monastério, de cuja competência e vontade, espero a garantia de longa e proveitosa 

actividade.» Estas remodelações do final de 1938 segundo a opinião da Canção do Sul 

não agradam totalmente por se distanciarem do gosto popular: «O “Solar da Alegria”, 

solar onde não entra o sol, da alegria com fado, ampliou um pseudo gótico-manuelino de 

gêsso o que dá ao salão um aspecto fúnebre de templo puritano.» Sabe-se que em 1938 

havia folcore e solos de acordeão, além dos solos de guitarra. Glória Calvinhos é a 

bengaleira do Solar da Alegria, Alberto Nunes é o fiscal e Armindo Amado o seu porteiro. 

Em 1940 ocorre um problema no Solar da Alegria que fez com que um jornal de grande 

tiragem realizasse uma reportagem sobre o sucedido culpando o fado. A última notícia 

que encontramos sobre o Solar é de 1941, em que se comunica o seu fim e que será 

transformado num cabaré. GP 24.11.28, 155/7. GP 21.03.29, 166/7, 6. GP 20.08.29, 177/, 

20. GP 31.10.30, 211/9, 6. GP 31.12.30, 217/9, 1. GP 05.03.31, 222/9, 7. GP 21.03.31, 

223/9, 7. GP 31.03.31, 224/9, 7. GP 15.05.31, 227/9, 7. GP 01.01.35, 300/13, 2. GP 

28.02.35, 302/13, 7. GP 20.12.36, 324-325/15, 19. 21. CS 01.01.37, 169/14, 6. GP 

13.03.37, 328/15, 3. GP 25.11.37, 335/19, 7. 10. GP 25.06.38, 343/16, 5. GP 25.07.38, 

345/17, 8. GP 25.10.38, 351/17, 4-5. 8. CS 01.11.38, 214/16, 3. GP 20.12.38, 354-355/17, 

10. 22. GP 28.12.39, 368/18, 12. CS 16.09.40, 258/18, 3. CS 16.12.41, 288/ 19, 3. 

Solar Fadista: Inaugurado em Olhão no dia 12 de dezembro de 1939, o Solar Fadista 

pertencia à cantadeira Maria José Costa, componente da Troupe Artística Olhanense 

«Guitarra de Portugal». GP 28.12.39, 368/18, 5. 



Anexo I – Dicionários 

116 

 

Sul América: O Salão Sul América foi inaugurado no verão de 1930, localizava-se na 

Rua da Palma 264, 1.º. Em setembro desse ano é anunciado deste modo: «as grandiosas 

sessões de Fado que nesta casa se teem realisado é a suficiente recomendação a todos que 

se prezam de ouvir o melhor. Os jantares concertos começam tôdas as noites ás 19h., 

anunciadas pelo Marius Original Jazz, e as Ceias ás 22 h., prolongáveis até ás 5 h. da 

madrugada.» Realiza um concurso de fado em 1930 e fecha em outubro desse ano. GP 

27.09.30, 208/9, 10. GP 31.12.30, 217/9, 6. 

Tacão: Indica-se numa letra (quadra glosada em décimas) que se ouvia fado no Tacão, 

que se situava no Bairro Alto. GP 31.01.28, 133/6, 1. 

Vitória (cervejaria): Anuncia-se a reabertura em julho de 1932 da Cervejaria Vitória sob 

a gerência artística de Filipe Pinto e tendo como proprietário José Miguel. Os 

acompanhadores são José Marques e Armando Machado. Informa em julho desse ano que 

tem sessões de fado todas as noites das 21 às 24 horas. Em novembro a gerência artística 

é colocada nas mãos de Alberto Costa e o animador é Francisco José Brás. Fica na Rua 

de São Paulo 105-107. GP 21.07.32, 257/10, 7. GP 31.07.32, 258/11, 7. GP 30.11.32, 

265/11, 7. 

Vitória (esplanada): Espaço na Feira Popular onde se cantava o fado tendo como 

proprietário Adelino Roberto. Diz-se que os fadistas que lá cantam não são bons, que a 

escolha é pouco criteriosa, acusação que o seu proprietário rebateu. GP 15.07.45, 3/24 – 

2.ª, 8. GP 01.08.45, 4/24 – 2.ª, 8. 
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3. Associações de Fado 

 

 

 

O levantamento das associações vinculadas ao fado entre 1926 e 1945 teve como fontes 

os periódicos de fado e (muito pontualmente) o registo de associações disponibilizado no 

Arquivo do Ministério da Administração Interna. Evidenciam várias designações: grupo 

(maioritária), grémio ou núcleo e residualmente Liga ou Troupe. Neste elenco, estão 

listadas segundo a designação mais identificativa e não pelos nomes atrás referidos. Á 

partida, definem-se por serem organizações sem fins lucrativos, constituídas por sócios, 

possuidoras de órgãos diretivos e detentoras de uma sede. A informação disponibilizada 

nas nossas fontes não permite conferir em todos os casos o cumprimento destes requisitos, 

bem assim a data de fundação e de extinção das mesmas, servindo as referências com que 

se identifica a fonte como marcador cronológico da existência da associação. Integram-

se os grupos de fadistas e concertistas amadores, também sem fins lucrativos mas com o 

objetivo de beneficência ou de propaganda do fado; como tal, podem não corresponder 

aos requisitos jurídicos exigidos na constituição de uma associação. Deste modo, a 

referência à beneficência e ao amadorismo serviu de critério para a diferenciação dos 

grupos profissionais. Considerámos nesta lista o Grupo de Guitarradas Secreto do Porto 

e o Grupo Artístico Fados Unidos, não obstante ser dúbio se se trata de um grupo amador, 

profissional ou de uma associação. 
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Académico do Fado (Grupo Académico do Fado): Agrupamento de Fados destinado à 

beneficência, iniciado em 1934. GP 14.01.34, 285/12, 4. 

Alcantaranense (Grupo Alcantarense): Foi fundado por Martinho d’Assunção e teve 

como membros Pedro Peres, Artur d’Oliveira, Fernando Junior e João Sabino Correia. 

Não se apurou se continua em atividade após 1926. GP 25.08.28, 148/7, 3.  

Alma de Portugal (Grupo Fadista «A Alma de Portugal»): Formado em Leixões 

(Matosinhos), tem Manuel Rocha Ferreirinha como animador. GP 10.06.38, 342/16, 6. 

Almadense (Grupo Fadístico Almadense): Dirigido por António de Figueiredo, atuou 

numa festa de homenagem a um velho fadista na Vala do Carregado em julho de 1938. 

CS 01.08.38, 208/16, 2. 

Amadores da Trova Lusa (Grupo de Beneficência «Amadores da Trova Lusa»): 

Com sede na Rua Sabino de Sousa 30, no Alto do Pina, pretende prestar auxílio às festas 

que se realizam. CS 01.03.33, 88/10, 2. 

Amadores de Fado (Grupo Dramático «Amadores de Fado»): Com sede na Ilha do 

Grilo, no Beato, foi constituída a 11 de abril de 1932. Numa das reuniões magnas este 

agrupamento de fado realizou um voto de louvor ao jornal Guitarra de Portugal pelo 

interesse que dedica ao Fado. GP 24.06.33, 276/12, 7. PT/SGMAI/GCLSB/H-

B/001/13391 

Amadores de Fado (Grémio Literário «Amadores de Fado»): Foi constituído a 23 de 

agosto de 1926. Na Assembleia Geral ocorrida no dia 17 de março de 1927, nomearam-

se os corpos gerentes. Para a Assembleia Geral foram eleitos Manuel Ferreira, Artur 

Sapeia e Filipe Pinto. Para o Conselho Fiscal foram designados Augusto Lima, Lupi de 

Figueiredo e Mario Bonduin. Passaram a constituir a direcção: José dos Santos, Virgilio 

Pereira, Damaso d’Almeida, Marçal Osório, João Rodrigues, Carlos Rosa e Carlos 

Pereira. Foi fundado no bairro da Graça. Este grémio esteve primeiramente sediado na 

rua das Beatas n.º 2, porta 6, e depois na Rua Borges Grainha n.º 18, na freguesia dos 

Anjos. CS 27.03.27, 16/1. PT/SGMAI/GCLSB/H-B/001/12874, Caixa 716. 

Amadores de Fado (Grupo Recreativo «Amadores de Fado»): Agrupamento fundado 

em março de 1934. Tinha como finalidade levar de quando em vez o fado ao Ribatejo 

com as vozes de António Montóia, Manuel Ferro, Mário Mineiro e Aníbal de Sá, podendo 

convidar outros fadistas. A iniciativa partiu de Agostinho Raimundo, Antonio Montóia e 

de João Claudino Botelho. Organizam por exemplo passeios. A sede situa-se na Calçada 

de Santana 49, numa dependência da casa de João Claudino Botelho. GP 17.03.34, 

288/12, 3. GP 07.07.34, 293/12, 1. GP 30.07.34, 294/13, 3. 

Amadores do Fado (Grupo Instrutivo «Amadores do Fado»): Sede na Rua Alves 

Torgo, na Adega dos Pacatos. A sua direção é constituída por Artur da Silva Carvalho 

(presidente), Alberto Silva (secretário), Carlos Mendes (tesoureiro). Em 1944 recomeçam 

as sessões de fado às terças e sextas-feiras na sede. Não se pode apurar se se trata ou não 

do mesmo grupo. Nesse ano, também com sede nos «Pacatos», mas na Rua Eugénio dos 

Santos 48 a 52, tem na direcção artística de Américo Capela. CS 01.06.33, 94/11, 3. CS 

01.07.33, 96/11, 4. CS 16.12.44, 344/22, 5. 
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Amadores do Fado de Marvila (Grupo «Amadores do Fado» de Marvila): Surgiu em 

novembro de 1929. Propõe-se expandir o fado e «colaborar com descantes e guitarradas 

em todas as festas de beneficiencia.» GP 22.11.29, 184/8, 5. 

Amadores do Fado Grandolense (Grupo Artístico de Amadores do Fado 

Grandolense): Este grupo de Grândola é composto por João de Matos, António Amaro 

(guitarra), João Anacleto, Joaquim Pincho (viola), Joaquim Raminhos, Egídio Campos e 

António Raminhos (cantadores). CS 01.09.39, 234/17, 3. 

Amigos do Fado (Grémio Artístico «Amigos do Fado»): Fundado no bairro da Graça, 

integravam-no Alberto Costa, Pedro Rodrigues, Raul Ceia, Sabino Isidro dos Santos, José 

Maria Ribas, Gerardo Batista, etc. Sabe-se, numa informação de final de 1930, de que o 

tesoureiro não saldou as contas quando for extinto. CS 01.12.30, 34/7, 2. CS 16.11.38, 

215/16, 5. 

Amigos do Fado (Grémio Instrutivo Valenense «Amigos do Fado»): Tem a sua sede 

na Rua do Vale de Santo António 244-1.º. No dia 1 de maio de 1929 foi a inauguração 

do seu estandarte, com a participação de vários oradores. GP 30.04.29, 170/7, 6. 

Amigos do Fado (Grémio Literário «Amigos do Fado»): É dirigido por José 

d’Almeida. CS 25.12.26, 11/1, 2. 

Amigos do Fado (Grupo «Amigos do Fado» Marvilense): Este núcleo foi organizado 

no interior do grupo de sócios do Marvilense Foot Ball Club. GP 10.08.28, 147/7, 2. 

Amigos do Fado (Grupo de Beneficência «Amigos do Fado»): O seu presidente é 

Mário Costa e o diretor técnico é José Marques Réné. Foi fundado em junho de 1931, 

tendo a sua sede provisória na Quinta da Curraleira 10. CS 01.07.31, 48/8, 4. 

Amigos do Fado (Grupo de Beneficência «Amigos do Fado»): Sobre este grupo é 

descrito na ocasião da sua dissolução: «Acaba de ser dissolvido êste prestimoso Grupo, 

que durante um ano de existência espalhou o mais franco auxilio a fadistas necessitados. 

/ No acto da dissolução foi distribuído por todos os sócios as reservas em caixa, que mais 

não era que parte do montante da sua cotização. / Lamentaríamos tal acontecimento se 

não soubéssemos que vai ser organizado pelos mesmos elementos que compunham êsse 

Grupo, um outro com o mesmo fim benemérito, mas com mais larga expansão e alcance 

social. / À frente da Comissão estão as figuras prestigiosas do nosso administrador 

Francisco Costa, Modesto Maia, Jaime Silva e José Pereira.» GP 25.12.45, 13-14/24 – 

2.ª, 18. 

Amigos do Fado (Grupo Instrutivo «Amigos do Fado»): Foi fundado em Paço 

d’Arcos. GP 21.03.31, 223/9, 7. 

Amigos do Fado (Grémio Instrutivo Valnense «Amigos do Fado»): Associação 

constituída a 4 de agosto de 1927 sediada na Rua do Vale de Santo António n.º 244, 1.º, 

na freguesia de Santa Engrácia. PT/SGMAI/GCLSB/H-B/001/12893, caixa 717 

Amigos do Fado de Sacavém (Grémio de Beneficência «Amigos do Fado» de 

Sacavém): Fundado em agosto de 1926 e sediado em Sacavém; conta imediatamente com 

cerca de duzentos associados. Tenciona concretizar várias festas de fado que servirão para 

melhoramentos na sua sede e para a montagem da sua biblioteca. GP 30.09.26, 96/5, 6. 

GP 10.08.28, 147/7, 3. 



Anexo I – Dicionários 

120 

 

Azes do Fado (Grupo excursionista «Os Azes do Fado»): É inaugurado em agosto de 

1944 no bairro popular da Lapa. Integra-o o cantador da velha guarda José Gonçalves 

(Pintor). CS 16.09.44, 340/22, 2. 

Bairristas (Grupo Propagador do Fado «Os Bairristas»): Fundado no fim de 1931 

com sede na Rua Diário de Notícias 100. Constituem os seus corpos diretivos Artur 

Farinha (presidente), Jorge Pimentel (secretário), João Conde (tesoureiro). Terminou no 

verão de 1932. CS 16.12.31, 59/1, 4. GP 18.09.32, 261/11, 2. 

Barretes Verdes: Este grupo de Alcântara afirma-se unidos pelo amor ao fado e tradições 

antigas. A sua inauguração decorreu a 28 de março de 1942. CS 01.04.43, 317/21, 8. 

Camoneanos (Grupo Pioneiros do Fado «Os Camoneanos»): Terá sido inaugurado no 

dia 10 de junho de 1929; porém existe uma informação que indica outra data: em 

dezembro de 1930 é noticiada a comemoração do seu primeiro aniversário. Constitui-se 

em Lisboa, destinado a propagar o fado. Os seus dirigentes são: Ermogénio Dias, Romeu 

Viana e Joaquim Sanches. Além de querer realizar a propaganda ao Fado e distribuição 

pelos pobres «do seu burgo», designadamente «vestir crianças pobres». Ocorre também 

a designação «Núcleo Pioneiros do Fado – Os Camoneanos». Em 1931 promovem uma 

festa de beneficência, cujas verbas angariadas revertem para uma pessoa mutilada de 

guerra, por exemplo, que ficara cego. CS 01.07.30, 24/7, 3; GP 25.12.30, 216/9, 19. CS 

16.10.31, 55/8, 3. CS 16.11.40, 262/18, 7. 

Canção do Sul (Grupo de Fadistas Amadores da «Canção do Sul»): Visa prestar a 

sua assistência em festas de beneficência ou não. A sua sede fica na Rua dos Sete 

Moinhos, 110, 1.º Direito (Lisboa). Tem como dirigentes António Rodrigues, Manuel 

Mortágua e Gustavo Pereira. CS 01.08.39, 232/17, 6. 

Canção do Sul (Grupo de Propagadores do Fado «A Canção do Sul»): Com direção 

técnica de João Inácio, foi fundado no cabaré de Algés em setembro de 1931, destinada 

a dar audições aos sábados, domingos e quintas-feiras. O nome foi escolhido em 

homenagem a jornal Canção do Sul. É clara a relação com o Grupo de Beneficência e 

Propaganda «A Canção Nacional». CS 01.10.31, 54/8, 4. 

Canção do Sul (Grupo Propagador da «Canção do Sul»): Quando ocorre a sua 

extinção no final de 1930, o seu tesoureiro António Martins devolve a importância das 

cotas recebidas, comunicando que entregará o que não for reclamado às redações do 

Guitarra de Portugal e da Canção do Sul, para ser distribuídos pelos seus pobres. No 

final de 1930 o grupo estava extinto. CS 01.12.30, 34/7, 2. 

Canção Nacional (Grupo Artístico «Canção Nacional»): Grupo cujo presidente é 

Alfredo dos Santos. A sua direção integra ainda João da Mata (1.º secretário), Virgílio 

Ferreira (2.º secretário), Raul Bringuel (tesoureiro) e Ricardo Porfírio (vogal). CS 

16.09.30, 29/7, 2. 

Canção Nacional (Grupo de Beneficência e Propaganda «A Canção Nacional»): 

Grupo sediado no Cabaré de Algés, destinada a fins beneficentes, nomeadamente vestir 

crianças pobres. Fundado em março de 1931, é presidido por João Inácio. CS 19.05.31, 

45/8, 3. GP 28.05.31, 228/9, 7. 
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Cancioneiros do Bem: A agremiação de Fado «Cancioneiros do Bem» tem como fim 

«proporcionar à pobreza todo o auxílio que lhe fôr possível». Localiza-se na Ajuda. Os 

seus membros são: Fernanda da Silva, Isménia Augusta, Lucília Nunes, Albano Duarte, 

David da Costa e Bernardino Duarte (este último, é uma criança). GP 20.10.36, 320/15, 

3. 

Caprichosos («Os Caprinhosos»): Grupo fundado em Campolide na mesma altura, com 

a mesma sede e com a mesma finalidade do grupo «Os Caprichosos» que se propõe a 

«fazer a propaganda do Fado, aproveitando-se das suas reuniões gastronómicas.» A sede 

é na Travessa do Tarujo. GP 25.07.38, 345/17, 14. 

Cultores de Fado (Núcleo dos Cultores de Fado): Sabe-se da existência deste núcleo 

pela informação no final de 1930 de que o tesoureiro não saldou as contas aquando a sua 

extinção. CS 01.12.30, 34/7, 2. 

Dez Amigos do Fado (Grupo «Os Dez Amigos do Fado»): Composto por 10 

agremiados, tem como objetivo cultivar o fado e propõe-se promover festas de Fado e 

excursões de propaganda. Organizou um passeio fadista a 1 de maio de 1932. CS 

16.07.31, 49/8, 4. CS 01.05.32, 68/10, 3. 

Estrelas de Portugal (Grupo Artístico «Estrelas de Portugal»): Fundado em agosto 

de 1940 por Carlos de Jesus. Localiza-se no Bairro Alto, com sede na Rua da Barroca, 

58, 2.º, residência do seu fundador. Em 1941 estava a tentar legalizar-se. Tem muitos 

sócios, dedica-se a festas de beneficência. Dá ensaios de fado e variedades aos seus sócios 

e não sócios. CS 16.04.40, 272/ 19, 7. CS 01.01.41, 265/18, 7. 

Fadistas Benfeitores (Grupo os Fadistas Benfeitores): Foi fundado a 22 de março de 

1938, tendo como elementos Victoria dos Santos, Odete da Anunciação, José Gonçalves 

(profissional), Francisco de Carvalho (na guitarra) e José Chamusca (na viola). Era 

dirigido pelo poeta popular Sebastião Judicibus e a correspondência era recebida na Rua 

Maria Pia, 22 (Vila Amorim). 

Fado da Noite: Fundado por Domingos Tavares Junior, o Grupo «Fado da Noite» em 

Alcântara, que foi integrado por nomes como António Lado, Armandinho, João Maria 

dos Anjos. CS 16.05.36, 154/14, 2. 

Fados Unidos (Grupo Artístico de Fados Unidos): Com sede na Rua do Arco do 

Carvalhão, Escadinhas do Rio n.º 31, foi constituído em 1938 este grupo artístico com os 

seguintes elementos: António Ferreira (profissional); Alexandre Batista, Epifâneo 

Simões, João de Sousa, Carlos Castro (jocoso); Joaquim Cunha, Jaime Correia (guitarra); 

Alberto Fontes (viola) e a novel cantadeira Olívia Mendes Nova. O grupo refere que se 

encarrega de qualquer festa. CS 16.03.38, 199/15, 2. 

Guitarra de Portugal (Grupo Desportivo «Guitarra de Portugal»): Em outubro de 

1945 é informada a suposição de que «um numeroso grupo de fadistas pensa em organizar 

um team de futebol, ao qual será dado o nome de “Grupo Desportivo Guitarra de 

Portugal”» em homenagem ao jornal Guitarra de Portugal. Contudo, até ao final de 1945 

não conseguimos comprovar a efetiva fundação deste grupo. GP 15.10.45, 9/24 – 2.ª, 7. 

Leais Amigos do Fado (Grupo «Leais Amigos do Fado»): Forma-se em Lisboa, com 

sede na Rua Possidónio da Silva. GP 19.04.30, 195/8, 4. 
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Leais Fadistas (Grupo Excursionista «Leais Fadistas»): Os seus corpos dirigentes são 

constituídos por Victor Barros (secretário), Victor dos Santos (Vogal), António dos 

Santos (tesoureiro) e Jorge Gonçalves (Presidente). CS 01.09.32, 76/10, 3. 

Marialvas (Grupo Desportivo «Os Marialvas»): Grupo desportivo composto por 

fadistas. Foi criado por uma comissão de sócios do grupo «Marialvas da Graça» que 

fundam uma secção desportiva para realizarem encontros amigáveis de futebol. Esta 

equipa viria a jogar contra a equipa formada pela Empresa do José Miguel. CS 16.04.45, 

351/22, 5. GP 15.07.45, 3/24 – 2.º, 2. 

Marialvas da Graça: Com sede provisória na Rua da Graça 15, integra-o o poeta popular 

José dos Santos. CS 16.09.43, 322/21, 3. GP 01.11.45, 10/24 – 2.º, 2. 

Marialvas de São Cristóvão: Fundado em 30 de junho de 1939 (ou 23 de julho, 

conforme outra indicação). Manifesta uma atividade considerável pelo menos até 1945. 

Neste ano quando celebraram o seu quinto aniversário distribuíram senhas com um valor 

em dinheiro para os mais necessitados, particularmente um protegido da Guitarra de 

Portugal. CS 16.03.43, 316/20, 8. CS 01.08.44, 338/22, 7. GP 15.07.45, 3/24 – 2.ª, 2. 

Marialvas do Bairro Alto: Tem na sua direcção: Francisco Radamanto, Abel Fernandes 

e Júlio Guimarães. A sua sede situa-se na Rua do Norte, 93. Tem como objetivo 

«proporcionar boa camaradagem entre os fadistas e exercer a beneficência.» CS 01.11.42, 

309/20, 6. 

Persistentes («Os Persistentes»): Surgido em 1938, o grupo é composto «por velhos 

amigos do fado, e antigos frequentadores da adega da Cova Funda, na rua da Madalêna e 

que se propõem fazer a divulgação, Luza trova, ligados num mútuo entendimento fadista 

e gastronómico.» CS 16.03.38, 199/15, 2. 

Pioneiros do Fado (Grupo de Solidariedade «Os Pioneiros do Fado»): Sabe-se que 

tomou parte numa Festa de Fado promovida em benefício da Escola do Sindicato da 

Construção Civil e Descarregadores de Mar e Terra. GP 04.09.26, 94/5, 6. 

Precursores da Canção Nacional (Grupo «Os Precursores da Canção Nacional»): 

Tem como objetivos a vulgarização do fado, a mitigação da miséria de alguns 

trabalhadores, «levar aos cérebros ansiosos de claridade a luz que dimanam as letras do 

alfabeto». Têm, em suma, uma finalidade altruísta, destinando-se a amparar os operários 

necessitados sob a égide do Fado. A sua direção é constituída por Sebastião Judicibus 

(presidente), José António dos Anjos (vice-presidente), João Martins Fernandes da Silva 

(1.º secretário) e Joaquim Gonçalves da Silva (2.º secretário). A sede situa-se na Rua do 

Cruzeiro da Ajuda, n.º 170. Os associados já vão em duas centenas. CS 01.08.36, 159/14, 

3. GP 15.08.36, 317/14, 8. 

Principiantes do Fado (Núcleo «Os Principiantes do Fado»): Tem a sua sede na 

Calçada do Castelo Picão 19, preside-o Frederico Hungria. CS 16.09.31, 53/8, 4. 

Propagador do Fado (Grupo Propagador do Fado): Sabe-se da existência deste grupo 

pela informação no final de 1930 de que o tesoureiro não saldou as contas na altura em 

que foi dissolvido. Não foi possível apurar se nela se corresponderia ao Grupo de 

Solidariedade «Propagadores do Fado». CS 01.12.30, 34/7, 2. 
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Propaganda do Fado (Liga de Propaganda do Fado): Em organização no início de 

1936 e contando logo com dezenas de filiados, tendo objetivos bastante ambiciosos ao 

almejar posicionar-se como a instituição unificadora do Fado. Esta Liga para a Defesa e 

Propaganda do Fado propunha-se a fundar escolas do género musical, a afirmá-lo 

artisticamente como o melhor espetáculo popular e também a criar um grémio para 

defender os seus artistas. GP 14.02.36, 311/14, 6. 

Rouxinóis do Fado: Sabe-se que este grupo organiza um espetáculo de fado no Cartaxo 

na primavera de 1939. Integra-o o cantador Fernando Igrejas. GP 10.04.39, 362/17, 8. 

Secreto (Grupo de Guitarradas Secreto do Porto): Grupo do Porto. Cinco dos seus 

elementos visitam Lisboa e percorrem as casas de fado a 27 de fevereiro de 1939 

conversando com várias pessoas do meio fadista. GP 10.03.39, 360/17, 8. 

Sem nome: Os «Sem Nome» constituem um grupo fundado em Campolide, sediado na 

Travessa do Tarujo, que pretende «fazer a propaganda do Fado, aproveitando-se das suas 

reuniões gastronómicas.». Foi fundado na mesma altura e com os mesmos objetivos do 

grupo «Os Caprichosos». GP 25.07.38, 345/17, 14. 

Solidariedade (Núcleo de Amadores do Fado «Solidariedade»): Tem a sua sede na 

Rua Silva Porto, 4 (ao Rio Seco). CS 16.09.36, 162/14, 2. 

Solidariedade Humana (Grupo Setubalense de Cultivadores de Fado «Solidariedade 

Humana»): Tem a sua sede em Setúbal na Estrada de Santos. Há três informações 

contraditórias: uma (a do Governo Civil de Lisboa) diz que a data da constituição é a 29 

de abril de 1936; a imprensa fadista indica o seu início a 1 de novembro de 1927, outra 

afirma que foi fundada a 30 de outubro de 1927. É noticiada a comemoração dos seus 9 

anos de existência. CS 16.11.36, 166/14, 3. GP 25.10.39, 367/18, 3. GP 15.07.45, 3/24 – 

2.ª, 2. PT/SGMAI/GCSTB/H-B/001/01577, caixa 711 

Talma e Fado (Troupe familiar «Talma e Fado»): Tem por fim obras de beneficência 

por meio de teatro e festas de fado. O seu presidente é Alfredo Martins. GP 20.01.28, 

132/6, 4. 

Trovadores (Grémio Instrutivo e Familiar «Os Trovadores»): Inaugurado em 1927 

(ocorre a informação de duas datas diferentes: 1 de março e 31 de julho). A sede fica na 

Calçada do Monte 70. José Alves é no início vice-presidente do grupo, tornando-se pouco 

depois o seu diretor. No fim de 1930 o grupo conta com cerca de 150 sócios, entre os 

quais se destaca António Lado. Esta associação tem o objetivo de cultivar a instrução e a 

caridade. Detém uma escola de Fado, onde se aprende a cantar o fado e a tocar. Deste 

modo, às quintas-feiras existiam «aulas fadistas», Educação da voz e da dicção, 

orientadas por José Alves, havendo audições à porta fechada. Os cantadores João Ramos 

e Adelina Fernandes começaram os seus percursos artísticos neste grémio, tendo sido lá 

formados. Entre os vários espetáculos que realizaram, atuaram em 1930 no Barreiro. No 

Arquivo do Ministério da Administração Interna encontra-se a referência ao «Grémio 

Instrutivo Trovadores do Fado» com sede na Rua António Maria Baptista (Sapadores), 

loja A e constituída a 2 de junho de 1927; possivelmente é a mesma apesar das ligeiras 

discordâncias. GP 13.08.27, 121/6, 2. CN 20.04.28, 6/1, 7. GP 10.04.29, 168/7, 8. CS 

16.11.30, 33/7, 4. CS 01.12.30, 34/7, 4. PT/SGMAI/GCLSB/H-B/001/12886, caixa 717. 



Anexo I – Dicionários 

124 

 

Trovadores de Alfama (Grupo Fadístico «Os trovadores de Alfama): Constituído 

totalmente por amadores: David Carvalho, Manuel da Silva (poetas), Rogério Fernandes, 

José Serrano (cantadores), João Ganart (guitarra) e João Mendonça (na viola). CS 

16.11.38, 215/16, 6. 

Vinte Amigos do Fado (Grupo de Recreio e Turismo «Vinte Amigos do Fado»): 

Dirigido pelos senhores Marques & Maia, é um grupo do Porto. Participa numa soiré de 

fados ocorrida nessa cidade. GP 15.10.32, 262/11, 6. GP 31.10.32, 263/11, 6. 

Voz do Fado (Grupo Recreativo «A Voz do Fado»): Com sede em Belos Ares, no 

Porto, foi fundado em agosto de 1931. Tem como objetivo prestar assistência a 

necessitados. Fazem parte o poeta popular Artur Pereira Guimarães (Palmeirim), que tem 

o encargo de escrever para os cantadores do grupo. Em 1937, soma quase uma centena 

de sócios. o número de sócios já perto de uma centena. O seu presidente é Carlos Sereno, 

os seus secretários são Joaquim Melo e Feliciano Lisboa, o tesoureiro é Manuel Ferreira 

da Silva e o vogal é Américo da Fonseca. Foi neste grupo que a cantadeira portuense 

Maria Luiza se iniciou. GP 11.11.32, 264/11, 8. GP 13.03.37, 328/15, 5 
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4. Digressões de fado 

1927 

Duo «Guitarra de Portugal»: França, Paris, Argélia, Oran, Brasil. GP 13.06.27,116/5, 2 

 

1928 

Ermelinda Vitória, Emília Ferreira: «partem em tournée». GP 31.08.28, 149/7, 3 

1929 

Adelina Fernandes: Província. GP 14.05.29.171/7, 3 

Ermelinda Vitória: None. [Sem Referência] 

Grupo Artístico de Fados: Porto. GP 19.04.30, 195/8, 2 

Leonilde Gouveia: None. [Sem Referência] 

Leonor Fialho: None. [Sem Referência] 

Maria Alice, António Menano, Edmundo Bettencourt, Filipe Pinto, Júlio 

Proença, Artur Ataíde: Porto. GP 28.09.29, 180/8, 6 

1930 

Adelina Fernandes: Brasil. GP 28.03.30, 193/8, 1 

Emília de Oliveira, Carmo Dias, Miguel Ramos: Província. GP 15.07.30, 202/9, 9 

Grupo Artístico de Fados «Maria do Carmo»: Elvas, Campo Maior, Arronches, 

Badajoz. CS 01.11.30, 32/7, 3 

Grupo «Guitarra de Portugal»: Alcobaça, Caldas, Peniche e Nazaré. GP 31.10.30, 

211/9, 7 

Grémio Instrutivo e Familiar «Os Trovadores»: Barreiro. CS 01.12.30, 34/7, 4 

Leonilde Gouveia: Porto. GP 15.03.30, 192/8, 6 
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Leonor Fialho, Ermelinda Vitória, Maria Emília Ferreira: Porto. GP 15.03.30, 192/8, 

6 

Manuel Maria: Arruda dos Vinhos, Torres Vedras. CS 16.12.30, 35/7, 3 

Maria Emília Ferreira: None. [Sem Referência] 

1931 

Alberto Costa, Maria Alice, Madalena de Melo, Casimiro Ramos, Miguel 

Ramos: Coimbra. GP 12.06.31, 229/9, 2 

José Carlos de Oliveira, Raúl Gil: Espanha. GP 31.03.31, 224/9, 4 

Júlio Proença, Joaquim Campos, Deonilde Gouveia, Domingos Costa, Armando 

Martins: Caldas da Rainha. GP 12.06.31, 229/9, 2 

Manuel Cascais : Porto. GP 18.07.31,231/10, 4. 10; GP 31.10.31, 239/10, 2 

Manuel Cascais, Maria do Carmo, Martinho da Assunção Júnior, Marcolino 

Viegas: Caldas da Rainha. GP 12.06.31, 229/9, 2 

Manuel Cascais: Porto. GP 18.07.31, 231/10, 4; GP 31.10.31, 239/10, 2 

Maria Albertina: Porto. CS 16.09.31, 53/8, 4 

Maria do Carmo, Júlio Proença, Alfredo Marceneiro, José Porfírio, Domingos 

Costa, Armando Silva: Setúbal. GP 27.06.31, 230/9, 6 

Músicos «Os Lisbonenses»: Província. GP 10.12.31, 243/10, 1 

Troupe «Canção do Sul»: Montijo. CS 01.01.31, 36/8, 3 

Troupe «Guitarra de Portugal»: Alentejo e Algarve. GP 10.12.31, 243/10, 1 

Troupe «Guitarra de Portugal»: Porto. GP 13.02.33, 269/5, 5 

Uma troupe de fados: Espinho. GP 23.11.31, 241/10, 2 

1932 

Berta Cardoso, João Fernandes, Santos Moreira: Rio de Janeiro. GP 30.04.32, 

252/10, 1 

Duo Português: Espanha. GP 30.04.32, 252/10, 6 

Ercília Costa, Lino Teixeira,  José Marques, Armando Machado: Província. GP 

15.04.32.32, 251/10, 7 
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Grupo Artístico de Fados «Guitarra de Portugal»: Porto. GP 15.10.32, 262/11, 2; GP 

31.12.32; GP 13.02.33, 269/12, 4 

Grupo Artístico de Fados: Ilhas. GP 15.10.32, 262/11, 6; GP 20.01.33, 268/12, 6; GP 

13.02.33, 269/12, 2 

Grupo de Fado «Alma da Raça»: Ilhas. GP 13.05.32, 253/10, 3 

Joaquim Pimentel: Porto. GP 31.07.32, 258/11, 8 

Leonor Fialho: Porto. CS 16.07.32, 73/10, 4 

Maria Albertina: Porto. GP 31.12.32, 267/11, 6 

Maria Alice, Alberto Costa, Júlio Proença, João Fernandes, Santos Moreira, José 

Manita: Alentejo e Algarve. GP 03.01.32, 245/10, 6 

Maria Alice, Manuel Cascais, Casimiro Ramos, João Fernandes: Brasil. GP 

15.04.32, 251/10, 5 

Maria Alice, Manuel Cascais, Casimiro Ramos, Pinóia, Armando Silva: Rio de 

Janeiro. GP18.06.32, 255/10, 4-5; GP 13.05.32, 253/10, 1 

Maria Celeste: Porto. GP18.09.32, 261/11, 4; GP 21.07.32, 257/10, 8 

Maria Virgínia: Porto e terras do Norte. GP 15.04.32.32, 251/10, 7 ? 

Trio «Maria Virgínia»: Ilhas. GP 30.05.32, 254/10, 4; GP 21.07.32, 257/10, 6 

Troupe de Fados «Canção do Sul»: Vale de Figueira. CS 01.01.32,60/9, 2 

Troupe «Alma da Raça»: Ilhas. CS 16.06.32, 71/10, 3; GP 21.07.32, 257/10, 6 

Troupe «Guitarra de Portugal»: Alentejo e Algarve. GP 03.01.32, 245/10, 1 

Troupe «Guitarra de Portugal»: Praias e Termas. GP 14.08.32, 259/11, 8 

1933 

Alberto Silva, José Rosa, Américo Capela: Chamusca. CS 01.11.33, 104/11, 3 

António Samil, Marcolino Viegas: «Viagens artísticas». GP 09.07.33, 276/11 

Duo «Guitarra Portuguesa»: País. GP 11.11.33, 325/21, 2 

Grupo Artístico de Fados «Guitarra de Portugal»: Sul do país. GP 10.03.39, 360/17, 

Grupo Artístico de Fados: Ilhas. GP 13.02.33, 269/5, 5 

Grupo Artístico de Fados: África. GP 09.07.33, 276/11, 1 
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Joaquim Pimentel, Aurora Silva: Porto. GP 09.07.33, 276/11, 6 

Joaquim Pimentel, Aurora Silva: Porto. GP 09.07.33, 276/11 

José Cavalheiro, Pais da Silva: Douro e Minho. GP 11.11.33, 325/21, 2 

José Cavalheiro, Pais da Silva: Douro e Minho. GP 11.11.33, 282/12, 2 

João da Mata, Armandinho, Martinho da Assunção, Berta Cardoso, Madalena 

de Melo: Angola e Moçambique. TP 10.07.33, 4/1, 1 

João da Mata, Armandinho, Martinho da Assunção, Ercília Costa, Maria 

Virgínia: Açores e Madeira. TP 10.07.33, 4/1, 1 

João da Mata, Armandinho, Martinho, Berta Cardoso, Madalena de Melo: 

Angola e Moçambique. TP 10.07.33, 4/1, 1 

João da Mata, Armandinho, Martinho d’Assunção, Ercília Costa, Maria 

Virgínia: Ilhas. TP 10.07.33, 4/1, 1 

João da Mata: Rodésia. GP 10.03.39, 360/17, 2 

Lucília do Carmo: Lourenço Marques. CS 01.01.44, 325/21, 6 

Maria Celeste: Porto. GP 09.07.33, 276/11 

Maria Virgínia, José Porfírio: Santarém. GP 06.05.33, 274/12, 6 

Maria Virgínia, Marcolino Viegas: «Andam percorrendo o país.». GP 11.11.33, 

282/12, 6 

Troupe «Guitarra de Portugal»: Ilhas. GP 13.02.33, 269/5, 5 

1934 

Deonilde Gouveia, Carlos de Oliveira: Peniche. GP 20.10.34, 297/13, 5 

Deonilde Gouveia, Maria Luiza: Funchal. GP 20.10.34, 297/13, 7 

Deonilde Gouveia: Funchal. GP 12.05.34, 291/12, 2 

Embaixada do Fado: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. GP 07.07.34, 293/12, 8; GP 

30.07.34, 294/13, 5; GP 21.08.34, 295/13, 6; GP 14.11.34, 298/13, 6; GP 28.03.35, 303/13, 3; GP 

08.06.35, 304/13, 1; GP 08.06.35, 304/13, 2; GP 26.06.35, 305/13, 1; GP 20.07.35, 306/13, 6 

Ercília Costa: Vigo. GP 21.08.34, 295/13, 6 

Grupo Artístico de Fados “Ercília Costa”: Beira Baixa. GP 12.05.34, 291/12, 2 

Grupo Artístico «Canção do Sul»: «vários pontos do país». CS 01.07.34, 119/12, 2 
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João da Mata Gonçalves: Província. GP 07.07.34, 293/12, 8 

Maria Albertina, Casimiro Ramos, Armando Silva: Brasil. GP 31.05.34, 292/12, 1; 

GP 31.05.34, 292/12, 8; GP 30.07.34, 294/13, 3; GP 21.08.34, 295/13, 4; GP 14.11.34, 

298/13, 6 

Maria Celeste: Porto. GP 14.01.34, 285/12, 7 

Maria Virgínia, Marcolino Viegas: Lisboa e província. GP 14.01.34, 285/12, 7 

Maria Virgínia, Marcolino Viegas: Gerês. GP 21.08.34, 295/13, 5 

Maria Virgínia, Marcolino Viegas: Alentejo. GP 17.03.34, 288/12, 5 

Maria do Carmo Torres: Porto. GP 17.03.34, 288/12, 2 

Vítor Daniel: Vila Real de Santo António. GP 12.04.34, 291/12, 3 

1935 

Ercília Costa: «norte do país». CS 01.10.35, 139/13, 5 

Esmeralda Ferreira: Brasil. GP 30.12.35, 310/14, 10 

Hermínio Antunes: Lisboa. GP 28.02.35, 302/13, 6 

José Pereira, António Vieira: Lisboa. GP 27.10.35, 308/14, 7 

José Silvestre: «norte e sul do país». CS 16.10.35, 140/13, 4 

Manuel Cascais: Lisboa. GP 30.12.35, 310/14, 6 

Maria Carmen, Rosa Maria, Joaquim Campos: Funchal. GP 31.01.35, 301/ 13, 3 

Maria Carmen: Madeira e Canárias. CS 01.06.35, 134/13, 2 

[Sem informação de fadista(s)]: Barreiro. GP 08.12.35, 309/14, 5 

1936 

Amândio Monteiro: Lisboa. GP 31.05.36, 315/14, 6 

António Samil: Madrid e Barcelona. GP 28.04.36, 314/14, 6 

Carlos Lourenço, João da Mata: Alentejo. GP 20.12.36, 324-325/15, 19 

Ercília Costa, Aurélio do Nascimento: Brasil. GP 20.09.36, 318/14, 2 

Ercília Costa: Brasil. GP 15.08.36, 317/14, 8 
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Ercília Costa: Brasil. GP 08.10.36, 319/14, 1 

José Rocha: Torres Vedras. GP 20.12.36, 324-325/15, 19 

João da Mata: Évora. GP 04.04.36, 313/14, 5 

Marcolino Viegas: Portalegre. GP 04.04.36, 313/14, 2 

Maria Virgínia, João da Mata: Madeira. GP 08.10.36, 319/14, 6 

Maria Virgínia, João da Mata: Madeira e Canárias. GP 20.12.36, 324-325/15, 19 

Maria Virgínia: Porto. GP 15.08.36, 317/14, 8 

Maria Virgínia: Madeira e Açores. GP 10.03.39, 360/17, 2 

[Sem informação de fadista(s)]: Leiria. GP 15.08.36, 317/14, 8 

[Sem informação de fadista(s)]: Porto. GP 20.09.36, 318/14, 4 

[Sem informação de fadista(s)]: Salvaterra de Magos. GP 08.10.36, 319/14, 6 

[Sem informação de fadista(s)]: Torres Vedras. GP 20.12.36, 324-325/15, 19 

[Sem informação de fadista(s)]: Setúbal. CS 01.09.36, 161/14, 4 

[Sem informação de fadista(s)]: Setúbal. CS 01.01.37, 169/14, 5 

1937 

Amândio Monteiro, Fernando Gasparinho, Manuel Pereira, Henrique Pinto e 

Manuel da Silva Reis, Marcírio Ferreira, J. Martins e António Antunes: Aveiro. 

GP 13.03.37, 328/15, 5 

Amândio Monteiro: Lisboa. GP 30.06.37, 331-332/15, 2 

Carolina Redondo: Porto. GP 26.05.37, 330/15, 5 

Dolita Lisboa, Manuel Cascais, Delfim Lisboa: Porto. CS 01.05.37, 177/15, 4 

Ercília Costa: Paris. GP 25.11.37, 335/19, 5 

Fadistas da Empresa do Retiro da Severa: Barreiro. GP 26.05.37, 330/15, 5 

Grupo artístico «Marialvas»: Porto. GP 25.11.37, 335/19, 8 

Joaquim Seabra: Porto. GP 13.03.37, 328/15, 5 

Manuel Cascais, Dolita Lisboa, Delfim Lisboa: Porto. GP 26.05.37, 330/15, 5 

Manuel Pereira: Lisboa. GP 26.05.37, 330/15, 5 
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Maria Albertina, Fernando Freitas, Armando Machado: Paris. GP 30.06.37, 331-

332/15, 2; GP 17.08.37, 333/16, 4 

Maria Albertina: Porto. GP 25.11.37, 335/19, 2 

Natália dos Anjos, Artur Pinha, Gabriel de Oliveira, João Mata, Alfredo Silva: 

Serpa. GP 25.11.37, 335/19, 5 

Retiro da Severa: Estoril (4 vezes), Barreiro (4 vezes), Aljustrel, Montemor-Novo, 

Alcobaça, Cartaxo, Silves, Sacavém, Coimbra.. GP 30.06.37, 331-332/15, 12 

Retiro da Severa: Caldas da Rainha, Sintra, Viseu, Porto, Madeira. GP 30.06.37, 331-

332/15, 12 

Retiro da Severa: Porto. GP 27.08.37, 333/16, 6-7 

[Sem informação de fadista(s)]: Santarém. GP 26.05.37, 330/15, 5 

[Sem informação de fadista(s)]: Barreiro. GP 25.11.37, 335/19, 8 

[Sem informação de fadista(s)]: Cacém, Santarém e Barreiro. GP 27.12.37, 336-337/16, 

24 

[Sem informação de fadista(s)]: Setúbal. CS 16.01.37, 170/14, 2 

[Sem informação de fadista(s)]: Vila Real de Santo António. CS 16.02.37, 172/14, 2 

[Sem informação de fadista(s)]: Tavira. CS 16.03.37, 174/14, 3 

[Sem informação de fadista(s)]: Tavira. CS 01.06.37, 179/15, 2 

1938 

António de Almeida, António Ferreira: Algarve. CS 01.11.38, 214/16, 15 

António dos Santos (Masquete): Lisboa. GP 25.10.38, 351/17, 7 

Carolina Redondo: Porto. GP 10.07.38, 344/16, 8 

Cândida Pinto: Porto. CS 01.02.38, 196/15, 2 

Emília Pereira, António Bessa: «parte em tournée». CS 16.04.38, 201/16, 4 

Francisco Jorge, Maria Eduarda: Porto, Braga, Coimbra e Aveiro. GP 25.06.38, 

343/16, 4 

Gabriel Infante, Judite Pinto: Porto. CS 38 

Grupo Artístico Bem Unidos: Almada, A. dos Loucos, Sintra e Sesimbra. CS 

16.06.38, 205/16, 3 
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Grupo Artístico de Fado e Variedades: Alentejo e Algarve. GP 25.10.38, 351/17, 6 

Grupo Artístico do Fado Natália dos Anjos: Província. GP 10.05.38, 340/16, 6 

Grupo Madre Pérola: Província. GP 20.12.38, 354-355/17, 22 

Grupo de Fado e Variedades: Alentejo e Algarve. GP 20.12.38, 354-355/17, 22 

Joaquim Pimentel, Alcídia Rodrigues, José Cavalheiro, Marcírio Ferreira, 

Henrique Pinto, Arnaldo Requife: «algumas cidades do País». GP 25.10.38, 351/17, 3 

Joaquim Pimentel, Alcídia Rodrigues, Maria Albertina: Palácio de Cristal no 

Porto. GP 25.11.38, 353/17, 2 

Joaquim Pimentel, Alcídia Rodrigues: Chaves, Mirandela, Vila Real, Viana do 

Castelo, Guimarães, Viseu, etc., Alentejo e Algarve.. GP 25.11.38, 353/17, 2 

Joaquim Pimentel, Alcídia Rodrigues: Teatro Viriato em Viseu. GP 20.12.38, 354-

355/17, 22 

José Rocha: Aveiro. CS 16.06.38, 205/16, 6; CS 01.08.38, 208/16, 2 

José de Cristo Castanheira: Vila Real de Santo António. CS 01.06.38, 204/16, 3 

Luiza Gomes, Maria Eduarda: Porto. CS 01.12.38, 216/16, 2 

Luísa Gomes, Tavares da Silva: Sintra e Sabugo. GP 25.06.38, 343/16, 6 

Luísa Gomes: Café Academia (Porto), Coimbra e Aveiro. CS 16.12.38, 217/16, 6 

Manuel Cascais, Dolita Lisboa, Delfim Lisboa, Frutuoso França, Maria Virgínia: 

Coimbra. CS 01.02.38, 196/15, 2 

Maria Gomes, Tavares da Silva, Joaquim Sanches, António Inácio: «Tournée 

pelo norte do país». [Sem Referência] 

Maria da Saudade, Carlos de Oliveira, Fernando Freitas, Armado Machado: 

Grândola. CS 01.08.38, 208/16, 2 

Mário José (Paninho): Pombal, Oliveira do Hospital, Alfarelos, Soure, Cantanhede, 

Santarém, Entroncamento, etc.. CS 16.09.38, 211/28, 6 

Natália dos Anjos, Fernanda Amália: Tivoli de Coimbra. GP 25.10.38, 351/17, 7 

Natália dos Anjos, Jacinto Pereira, José Pereira, Maria Virgínia: Porto. GP 

25.06.38, 343/16, 4 

Natália dos Anjos, Jacinto Pereira: Porto. GP 10.06.38, 342/16, 4 

Raquel de Sousa, Domingos Silva, Júlio Correia: Alcácer do Sal. CS 01.03.38, 198/15, 

3 
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Renato Varela: Café Avenida no Porto. CS 01.10.38, 212/16, 3 

Rosa Maria, Frutuoso França: Porto. CS 38 

[Sem informação de fadista(s)]: Coimbra e Porto. GP 10.05.38, 340/16, 6 

[Sem informação de fadista(s)]: Sanatório da Ajuda. GP 25.06.38, 343/16, 6 

[Sem informação de fadista(s)]: Grândola. GP 25.09.38, 349/17, 3 

[Sem informação de fadista(s)]: Viseu. GP 25.09.38, 349/17, 3 

[Sem informação de fadista(s)]: Vila Nova de Gaia. GP 25.09.38, 349/17, 4 

[Sem informação de fadista(s)]: Pinhal Novo. GP 10.10.38, 350/17, 7 

[Sem informação de fadista(s)]: Mafra. CS 01.09.38, 210/16, 2 

[Sem informação de fadista(s)]: Colares. CS 16.10.38, 213/16, 14 

[Sem informação de fadista(s)]: Aveiro. CS 16.10.38, 213/16 

[Sem informação de fadista(s)]: S. Domingos em Aveiro. CS 01.11.38, 214/16, 6 

«Grupo Fadístico Almadense»: Vala do Carregado. CS 01.08.38, 208/16, 2 

«O Marialvas»: Braga, Vila Nova de Gaia, Guimarães, Valbom, Famalicão, 

Coimbra, Aveiro, Figueira da Foz, Matosinhos, Mirandela. GP 20.12.38, 354-355/17, 22 

1939 

Aurora Silva: Vila Real de Santo António e Espanha. CS 16.06.39, 229/17, 3 

Berta Cardoso: Brasil. CS 01.05.39, 226/17, 3 

Canção do Sul: Entroncamento. CS 6.06.39, 229/17, 8 

Deolinda de Macedo, Maria da Saudade, Jacinto Pereira, Acácio Gomes: 

Santarém. CS 01.11.39, 238/17, 4 

Deonilde Mousinho, Henrique Batista, Libério Conde, António Samuel: Évora, 

Vendas Novas, Montemor-o-Velho, «outras terras do Alentejo». [Sem Referência] 

Francisco Jorge, Judite Pinto, Luiz Lamelas, Manuel Fontes: Minho, Douro e 

Beiras. GP 28.12.39, 368/18, 13 

Francisco Jorge, Maria Eduarda, Ernesto Torres: Beira Baixa, Alta, Minho e 

Trás-os-Montes. CS 16.08.39, 233/17, 3 

Grupo Artístico Guitarra de Portugal: Alentejo e parte da Beira Alta. GP 10.05.39, 

363/17, 7 
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Grupo Artístico Tavares da Silva: Beira Baixa . CS 16.10.39, 237/17, 8 

Grupo Artístico de Fados «Guitarra de Oiro»: Cartaxo. GP 10.04.39, 362/17, 8 

Grupo Artístico de Fados: Província. CS 10.03.39, 360/17, 3 

Grupo Renovador Artístico: Vila de Albarraque (Rio de Mouro). CS 01.04.39, 223-

224/16, 6 

Grupo «Cascais»: Santarém. CS 01.11.39, 238/17, 4 

Grupo «Marialvas»: Santarém . CS 01.11.39, 238/17, 4 

Henrique Batista: Évora. CS 16.08.39, 233/17, 2 

João da Mata, Rosa Maria, Maria Guerreiro: Castro Verde. GP 25.03.39, 361/17, 6 

Manuel Cascais, Dolita Lisboa, Delfim Lisboa, Francisco Carvalho, Alfredo 

Silva: Santarém. GP 25.02.39, 359/17, 8 

Maria Guerreiro: Porto. CS 16.02.39, 221/16, 6 

Maria Virgínia, Casimiro Ramos: Madeira. GP 10.03.39, 360/17,8 

Maria do Carmo Torres, Natividade Pereira, Filipe Pinto, Francisco dos Santos, 

Frutuoso França, Carlos Ramos, Alberto Correia: Seixal e Amora. GP 25.10.39, 

367/18, 3 

Mariana Chagas: Santarém, Torres Novas, Entroncamento, Tomar e Barquinha. CS 

16.06.39, 229/17, 8 

Raquel de Sousa, António Carícias, Edgar Guigues, António da Rocha: Minho . 

GP 28.12.39, 368/18, 13 

Rogério Fernandes: Almada, Sezimbra [sic] Setúbal, Torres Vedras, Cascais, 

Loures, Sintra, Benavente, Montijo, Seixal, Alcochete, Barreiro. CS 16.04.44, 332/22, 3 

[Sem informação de fadista(s)]: Aljustrel. CS 16.12.39, 241/17, 6 

[Sem informação de fadista(s)]: Santa Iria de Azoia. CS 16.12.39, 241/17, 6 

grupo de fados Manuel Cascais: Santarém. CS 16.12.39, 241/17, 6 

1940 

Ercília Costa, Júlio Vieitas: 22 Estados dos EUA. [Sem Referência] 

Grupo Luso-brasileiro: Beiras, Trás-os-Montes, Douro, Minho, Algarve (Olhão e 

Loulé), Alentejo (Beja), Ribatejo. [Sem Referência] 

Joaquim Pimentel: Argentina. CS 01.01.41, 265/18, 7 
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Manoel Cascais, Dolita Lisboa, Maria Repromissa, Delfim Lisboa: Pelo país, em 

particular o Algarve. CS 16.03.40, 247/17, 6; CS 16.04.40, 249/17, 1. 3 

Rogério Fernandes: Almada, Sezimbra [sic] Setúbal, Torres Vedras, Cascais, 

Loures, Sintra, Benavente, Montijo, Seixal, Alcochete, Barreiro. CS 16.04.44, 332/22, 3 

[Sem informação de fadista(s)]: Vila Real de Santo António. CS 01.01.40, 242/17, 6 

[Sem informação de fadista(s)]: Grândola. CS 01.02.40, 244/17, 3 

1941 

Emília de Araújo, Ilda Silva: Funchal. CS 01.02.41, 267/18, 7 

Ercília Costa: Vila do Conde. CS 01.09.41, 281/19, 6 

Manuel Teixeira: Lourenço Marques. CS 16.03.41, 270/18, 4 

Manuel Teixeira: New Jersey e Nova York. CS 16.03.41, 270/18, 4 

Quintina Gomes, José de Castro, João da Mata, Serafim Mota: Algarve. CS 

01.12.41, 287/19, 5 

Rogério Fernandes: Almada, Sezimbra [sic] Setúbal, Torres Vedras, Cascais, 

Loures, Sintra, Benavente, Montijo, Seixal, Alcochete, Barreiro. CS 16.04.44, 332/22, 3 

1942 

Aurora Silva: Norte. CS 01.07.42, 301/20, 3 

Aurora Silva: Valença do Minho e Monção. CS 16.08.42, 304/20, 3 

Carlos Lourenço: Porto. CS 16.09.42, 306/20, 4 

Embaixada da Saudade: África. CS 01.08.42, 303/20, 4 

Ercília Costa: Sul do país. CS 16.09.42, 306/20, 4 

Ercília Costa: Porto. CS 01.11.42, 309/20, 6 

Fadistas de Lisboa: Porto. CS 01.08.42, 303/20, 4 

Judite Pinto, Francisco Jorge: Idanha-a-Nova. CS 01.12.42, 310/20, 7 

Manuel Teixeira: África, Brasil e América do Norte. CS 01.02.42, 291/19, 3 

Maria Alice: Moçambique. CS 01.04.42, 295/20, 3 

Maria de Lourdes: Norte. CS 16.08.42, 304/20 ou CS 01.08.42, 303/20 
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Natália dos Anjos: Açores. CS 16.08.42, 304/20, 5 

Quinita Gomes, João da Mata, Nicolau Neves, Jacinto Pereira: Algarve, Alentejo, 

Litoral norte. CS 16.09.42, 306/20, 4 

Rogério Fernandes, Francisco dos Santos: Porto. CS 16.04.44, 332/22, 3 

Rogério Fernandes: Almada, Sezimbra [sic] Setúbal, Torres Vedras, Cascais, 

Loures, Sintra, Benavente, Montijo, Seixal, Alcochete, Barreiro. CS 16.04.44, 332/22, 3 

1943 

António Carícias: Galiza e outras províncias de Espanha. CS 01.03.43, 315/20 

Aurora Silva: Norte do país. CS 16.07.42, 320/21, 1. 3 

Ercília Costa, Júlio Vieitas: Norte e Centro. Jorge Trigo, p.69 

Ercília Costa: Ilhas. CS 01.01.43, 311/10, 6 

Gabino Ferreira: Porto. CS 16.01.43, 312/20, 5 

Lucília do Carmo: Moçambique. CS 16.10.43, 323/21, 3 

Márcia Condessa: Madeira. CS 16.01.43, 312/20, 5 

Natália dos Anjos: Porto e Vila Pouca d'Aguiar. CS 16.09.43, 322/21, 3 

Rogério Fernandes: Almada, Sezimbra [sic] Setúbal, Torres Vedras, Cascais, 

Loures, Sintra, Benavente, Montijo, Seixal, Alcochete, Barreiro. CS 16.04.44, 332/22, 3 

1944 

11 fadistas / instrumentistas: Alcochete. CS 01.09.44, 339/22, 4 

5 fadistas / instrumentistas: Cernache do Bonjardim e Sertã. CS 01.09.44, 339/22, 4 

5 fadistas: Golegã. CS 16.07.44, 337/22, 3 

5 fadistas / instrumentistas: «Verbena do Futebol Club» do Porto. CS 01.09.44, 339/22, 

4 

Adelaide Cardoso, Modesto Maia: Parque das Camélias (Porto). CS 16.07.44, 337/22, 3 

Alice Magina, Fernando de Freitas, Pais da Silva: Montemor-o-Novo. CS 16.09.44, 

340/22, 5 

Amália Rodrigues, Celeste Rodrigues, Fernando de Freitas: Brasil. CS 16.03.44, 

330/21, 4; GP 25.12.45, 13-14/24 - 2a, 17 
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Aurora Silva, Mário José: «pelo país». CS 01.02.44, 327/21, 4; CS 01.02.44, 327/21, 7 

Berta Cardoso, Mariana Chagas: Tavira. CS 01.09.44, 339/22, 4 

Berta Cardoso, Natividade Correia, Frutuoso França, Jacinto Pereira, Acácio 

Gomes, José Mendes: Guarda. CS 16.06.44, 336/22, 4 

Carlos Ramos: Parque das Camélias (Porto). CS 01.09.44, 339/22, 4 

Carlos Ramos: «termas do Luso». CS 16.06.44, 336/22, 4 

Dina de Sá: Lourenço Marques. CS 16.06.44, 336/22, 3 

Embaixada de Fado do Casablanca: Setúbal, Algarve, Porto. CS 16.05.44, 334/22, 7; CS 

16.06.44, 336/22, 4 

Embaixada do Fado: Angra do Heroísmo, Faial e São Miguel. CS 16.12.44, 344/22, 5 

Empresa Parque das Camélias e Cinema Olímpia (15 artistas): Porto. CS 16.07.44, 

337/22, 3 

Empresa «José Miguel» (7 artistas): Santarém. CS 16.07.44, 337/22, 3 

Ercília Costa, Márcia Condessa, Júlio Proença: Porto. [Sem Referência] 

Fernando Farinha: «Verbena do Futebol Club» do Porto. [Sem Referência] 

Fernando de Freitas: Sevilha. CS 01.04.44, 331/22, 4 

Frutuoso França, Fernando Igrejas, Quinita Gomes, Carlos Ramos, José 

Mendes: Benavente. CS 16.09.44, 340/22, 5 

Graziela Mendes, Humberto Madeira: Porto. CS 16.09.44, 340/22, 5 

Isabel de Oliveira, Manuel Calisto: Vila Franca de Xira. CS 16.09.44, 340/22, 5 

José de Cristo Castanheira, João Antunes Lança: Algarve. CS 01.04.44, 331/22, 4 

João da Mata, Miguel Ramos, Quinita Gomes: Província. CS 01.01.44, 325/21, 6 

Judite Pinto, Francisco Jorge: Vila Real de Santo António. CS 01.02.44, 327/21, 4 

Lucília do Carmo, Casimiro Ramos, Miguel Ramos: Tavira. CS 16.09.44, 340/22, 5 

Maria Carmen : Lourenço Marques. CS 16.06.44, 336/22, 4 

Maria Tereza de Noronha, Fernando Freitas, Abel Negrão: Espanha. CS 01.02.44, 

327/21, 4 

Maria Virgínia, Hortense Ribeiro, António Gabriel, Sérgio Peres, António 

Custódio, Horácio Cordeiro: Vila Real de Santo António. CS 01.02.44, 327/21, 4 
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Márcia Condessa, Aurora Sobral, Manuel Calisto, Manuel dos Santos, Casimiro 

Ramos, Fernando Reis: Fatela (Fundão). CS 01.11.44, 341/22, 3 

Márcia Condessa, Maria Emília de Araújo, Casimiro Ramos, Armando Silva: 

Coruche. CS 01.11.44, 341/22, 3 

Márcia Condessa: Açores. CS 16.11.44, 341/22, 3 

Natividade Correia: Faro. CS 01.12.44, 343/22, 3 

Quinita Gomes, Alice Magina, Judite Pinto, Natividade Correia, Filipe Pinto, 

Frutuoso França, António Carícias, Fernando Freitas, João da Mata: Setúbal. CS 

16.09.44, 340/22, 5 

Raquel de Sousa, Albina Pereira: Elvas. CS 01.12.44, 343/22, 3 

Raquel de Sousa, Moisés Campelos, Casimiro Ramos, Armando Silva: Santarém. 

CS 01.11.44, 341/22, 3 

Rogério Fernandes: Almada, Sezimbra [sic] Setúbal, Torres Vedras, Cascais, 

Loures, Sintra, Benavente, Montijo, Seixal, Alcochete, Barreiro. CS 16.04.44, 332/22, 3 

Rosa Maria, Alice Magina, Carlos Ramos, Alberto Correia: Riachos, Torres 

Novas. CS 01.09.44, 339/22, 4 

Trovas de Portugal: Amadora. CS 16.07.44, 337/22, 7 

[Sem informação de fadista(s)]: Açores. CS 16.09.44, 340/22, 5 

elementos do Luso e do retiro dos Marialvas: Montijo. CS 01.03.44, 329/21, 5 

1945 

Adelaide Fernandes, Casimiro Ramos, Jacinto Pereira, Castro Mota: Ponte de 

Sor. GP 15.10.45, 9/24 - 2a, 7 

Alice Magina: Belmonte. CS 16.04.45, 351/11, 5 

Amália Rodrigues: Sevilha. CS 16.04.45, 351/11, 5 

Berta Cardoso, Maria Carmen, Noémia Cristina, Dina Sá, Jaime Silva, Rogério 

Fernandes, Alcindo Ribeiro: Matosinhos. GP 01.08.45, 4/24 - 2a, 7 

Berta Cardoso: Sevilha. GP 01.10.45, 8/24 -2a, 5 

Carlos Lourenço: Sul do País. CS 16.11.45, 363/23, 10 

Cidalisa do Carmo, Maria do Carmo Torres, Quinita Gomes, Arlinda Vitória, 

Manuel dos Santos, Rogério Fernandes, António Couto, Carlos Neves: Évora. GP 

15.07.45, 3/24 - 2a, 7 
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Dina Sá: Lourenço Marques. CS 01.04.45, 350/22, 5 

Embaixada da Saudade: Açores. CS 01.03.45, 349/22, 3 

Empresa «José Miguel» (leva uma seleção de artistas de Fado): Porto. GP 15.06.45, 

1/24 - 2a, 7 

Emília Candeias, Mariana Chagas, Maria Manuela: Lourenço Marques. GP 

01.10.45, 8/24  2a, 7 

Emília de Araújo, Aurora Sobral, Casimiro Ramos, Castro Mota: Fronteira 

(Portalegre). GP 01.09.45, 6/24 - 2a, 7 

Emília de Araújo: Madeira. CS 16.10.45, 362/23, 16 

Emília de Araújo: Açores. CS 16.10.45, 362/23, 16 

Fernanda Baptista, Maria José, Xavier Pinto, Francisco Carvalhinho, Pais de 

Silva: Póvoa de Varzim. GP 25.12.45, 13 e 14/24 - 2a, 4 

Idalina Vidal e Edgard Guigues: Vila Real. GP 25.12.45, 13 e 14/24 - 2a, 4 

Jaime de Sousa: Funchal. GP 15.07.45, 3/24 - 2a, 7 

José Rocha, Natália dos Anjos, Aurora Sobral, Adelaide Fernandes, Dina de Sá, 

Manuel dos Santos, Jacinto Pereira, Carlos de Oliveira, António Carícias, Acácio 

Gomes, Castro Mota: Montijo. GP 15.10.45, 9/24 - 2a, 7 

José Rocha: Sesimbra. GP 01.09.45, 6/24 - 2a, 7 

Judite Pinto e Francisco Jorge: Vila Real e tournée pelo país. GP 25.12.45, 13 e 14/24 - 

2a, 4 

Manuel Teixeira: New Bedford, EUA. CS 01.09.45, 360/23, 5 

Maria Angelina (Trulu): Ponta Delgada. GP 01.09.45, 6/24 - 2a, 3 

Maria Carmen, Noémia Cristina, Natividade Correia, Eduarda Espadinha, 

Jaime Silva, Manuel Fernandes, Tristão da Silva, Acácio Gomes, Castro Mota: 

Setúbal. GP 15.06.45, 1/24 - 2a, 7? 

Maria Carmen: Madeira. CS 16.11.45, 363/23, 10 

Maria Emília de Araújo, Márcia Condessa: Madeira. CS 16.10.45, 362/23, 15-16 

Maria Emília de Araújo: Funchal, Angra do Heroísmo. GP 15.07.45, 3/24 - 2a, 7 

Maria Manuela: Lourenço Marques. CS 16.11.45, 363/23, 10 

Maria do Carmo Torres, Casimiro Ramos, Castro Mota: Fronteira (Portalegre). 

GP 15.08.45, 5/24 - 2a, 7 
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Maria do Carmo Torres, Natividade Correia, Manuel dos Santos, Joaquim 

Cordeiro, Carlos Ramos, Domingos Camarinha, Amadeu Ramim: Alcochete. GP 

15.08.45, 5/24 - 2a, 7 

Maria do Carmo Torres: Palmela. GP 25.12.45, 13 e 14/24 - 2a, 17 

Maria do Rosário: África. CS 16.11.45, 363/23, 10 

Mariana Chagas: Funchal, Açores . CS 16.09.45, 361/23, 5 

Mariana Chagas: Figueira da Foz. CS 01.01.45, 345/22, 5 

Márcia Condessa, Maria Emília de Araújo: Funchal. GP 15.10.45, 9/24 - 2a, 7 

Márcia Condessa, Maria de Castro, Casimiro Ramos: Castelo Branco. GP 30.06.45, 

2/24 - 2a, 8 

Márcia Condessa, Quinita Gomes, João da Mata, Xavier Pinto: Funchal. CS 

01.02.45, 347/22, 5 

Márcia Condessa: Madeira. CS 01.06.45, 354/23, 5; CS 16.10.45, 362/23, 15-16 

Márcia Condessa: Tavira. GP 01.08.45, 4/24 - 2a, 6 

Natividade Pereira, Adelaide Cardoso, Manuel dos Santos, Joaquim Geraldes: 

Alcochete. GP 15.07.45, 3/24 - 2a, 2 

Natividade Pereira, Natividade Correia, Frutuoso França, Domingos 

Camarinha, Amadeu Ramim, José Fernandes: Murcifal (Colares). GP 01.09.45, 6/24 

- 2a, 7 

Noémia Cristina, Natividade Correia, Manuel dos Santos, Jaime Silva, Rogério 

Fernandes, Casimiro Ramos, Castro Mota: Sines. GP 01.10.45, 8/24 - 2a, 7 

Quinita Gomes, Adelaide Cardoso, Isabel de Oliveira, Frutuoso França, Manuel 

dos Santos, Joaquim Cordeiro, Joaquim Geraldes: Torre da Marinha (Seixal)  . GP 

15.08.45, 5/24 - 2a, 7 

Quinita Gomes, Natividade Pereira, Frutuoso França, Júlio Vieitas, José de 

Freitas, Armando Gonçalves: Évora. GP 15.09.45, 7/24 - 2a, 2 

Raquel de Sousa, Ilda Silva, Ressurreição do Nascimento: Porto. CS 01.01.38, 194/15, 

4 

Troupe Guitarra de Portugal: Olhão. GP 15.09.45, 7/24 - 2a, 6 

[Sem informação de fadista(s)]: Portimão. GP 30.06.45, 2/24 - 2a, 8 

[Sem informação de fadista(s)]: Vieira de Leiria e Vila Nova de Ourém. GP 15.07.45, 

3/24 - 2a, 7 

[Sem informação de fadista(s)]: Tavira. [Sem Referência] 
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Digressões de data incerta 

Manuel Maria: «pelo continente [...] ia de terra em terra». CS 16.08.33, 99/11, 1 

Raul de Oliveira: «quase todas as Terra 
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5. Troupes de fado 

Alma da Raça (Troupe «Alma da Raça»): Abel Negrão, Alfredo Mendes, Celeste 

Moreno Silva, Fernando Freitas, Gabriel Infante, Maria do Carmo Torres, Vítor Ramos. 
GP 13.05.32, 253/10, 3; CS 16.06.32, 71/10, 3; GP 21.07.32, 257/10, 6. 

Bem Unidos (Grupo Artístico «Bem Unidos»): Aurora Fernandes, Carlos Labord , 

Joaquim Sanches, José Coelho, José Nery, Luísa Gomes, Maria José, Tavares da Silva. 
CS 16.06.38, 205/16, 3. 

Canção de Portugal (Grupo Artístico «Canção de Portugal»): Albino Paiva, 

António Pinho, Francisco Cruz, José Franco, José da Silva Nunes, Mário Paiva, Raul 

Santos, Vital de Almeida. CS 01.11.38, 214/16, 6. 

Canção do Sul (Grupo Amigos do Fado «Canção do Sul»): Delfim Lisboa, Dolita 

Lisboa, João Cardona, Manuel Cascais, Ressurreição do Nascimento. CS 01.07.37, 181/15, 

6. 

Canção do Sul (Grupo Artístico «Canção do Sul»): Américo Capela, Aurora 

Fernandes, José Rosa, Ester Silva. [CS 16.06.39, 229/17, 8]; CS 01.07.34, 119/12, 2. 

Canção do Sul (Grupo Artístico de Fados «Canção do Sul»): António Ferreira, Artur 

Marques, Aurora Fernandes, Ester Silva, Graciano Leitão, Jorge Maciel, José 

Venâncio, Manuel Borges, Manuel Duarte, Modesto Maia, Salvador Gomes. CS 01.10.36, 

163/14, 3. 

Canção do Sul (Troupe de Fados «Canção do Sul»): Alfredo Mendes, Domingos 

Costa, Francisco dos Santos, Maria da Conceição, Maria do Carmo Torres. CS 01.01.32, 

60/9, 2. 

Canção Nacional (Grupo Artístico «Canção Nacional»): Alfredo dos Santos, Berta 

Cardoso, Filipe Pinto, José Mendes, José Porfírio, João Cardona, João da Mata, Manuel 

Cascais, Maria do Céu, Raul Bringuel, Ricardo Porfírio, Virgílio Ferreira. GP 17.09.30, 

207/9, 3. 

Dom José, Charlot e seu Bolonês (Troupe de Toureiros «Dom José, Charlot e seu 

Bolonês»): Carolina Redondo, Joaquim Seabra. CS 16.10.36, 164/14, 5. 

Duo Português: Ver Duo Guitarra Portuguesa. [Sem Referência]. 

Embaixada do Fado: Alberto Reis, Maria do Carmo, Armando Freire, Casimiro 

Ramos, Filipe Pinto, Joaquim Pimentel, João Fernandes, Manuel Cascais, Maria Alice, 

Maria do Carmo Torres, Santos Moreira. GP 15.04.32, 251/10, 5; GP 07.07.34, 293/12, 8; GP 

30.07.34, 294/13, 5; GP 21.08.34, 295/13, 6; GP 14.11.34, 298/13, 6; GP 28.03.35, 303/13, 3; GP 

08.06.35, 304/13, 1; GP 08.06.35, 304/13, 2; GP 26.06.35, 305/13, 1; GP 20.07.35, 306/13, 6. 

Ercília Costa (Grupo Artístico de Fados «Ercília Costa»): Ercília Costa, João da 

Mata, Lino Teixeira, Martinho da Assunção. GP 12.05.34, 291/12, 2. 

Fadistas Benfeitores (Grupo dos Fadistas Benfeitores): Francisco de Carvalho, José 

Chamusca, José Gonçalves, Odete da Anunciação, Victoria dos Santos. CS 16.04.38, 

201/16, 4. 
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Grupo Artístico de Fado e Variedades: João da Mata, Margarida Pereira, Rui 

Metelo, Manuel Aleixo. GP 25.10.38, 351/17, 6. 

Grupo Artístico de Fado (Porto): CS 16.11.38, 215/16, 2. 

Grupo Artístico de Fados (1932): Armandinho, Ercília Costa, João da Mata, Maria 

Virgínia, Martinho da Assunção Júnior. GP 15.10.32, 262/11, 6; GP 20.01.33, 268/12, 6; GP 

13.02.33, 269/12, 2; GP 13.02.33, 269/12, 4; GP 13.02.33, 269/5, 2; GP 13.02.33, 269/5, 5; GP 09.07.33, 

276,11, 1. 

Grupo Artístico de Fados (1937): Alcídia Rodrigues, Manuel Calixto, Manuel 

Pereira, Margarida Pereira, Modesto Maia. GP 27.12.37, 336-337/16, 3; GP 10.03.39, 360/17, 

3. 

Grupo de Fado e Variedades: GP 20.12.38, 354-355/17, 22. 

Grupo Renovador Artístico: António Inácio, Luiz Lamelas. CS 01.04.39, 223-224/16, 6. 

Guitarra de Oiro (Grupo Artístico de Fados «Guitarra de Oiro»): GP 10.04.39, 

362/17, 8. 

Guitarra de Portugal: Alberto Costa, Alfredo Duarte (Marceneiro), Ercília Costa, 

Georgino de Sousa, Jaime de Almeida, João Fernandes, Júlio Proença, Madalena de 

Melo, Maria Alice, Maria Virgínia, Maria do Carmo Torres, Rosa Costa, Santos 

Moreira. GP 31.10.30, 211/9, 7; GP 13.12.30, 215/9,6; GP 03.01.32, 245/10, 1; GP 14.08.32, 259/11, 

8. 

Guitarra de Portugal (Duo «Guitarra de Portugal»): Armando Freire, João da Mata 

Gonçalves. GP 13.06.27,116/5, 2. 

Guitarra de Portugal (Grupo Artístico de Fados «Guitarra de Portugal»): Cármen 

dos Santos, Georgino de Sousa, José Pereira, João Linhares Barbosa, João da Mata, 

Maria Guerreiro, Rosa Maria. GP 10.03.39, 360/17, 7; GP 10.05.39, 363/17, 7. 

Guitarra de Portugal (Grupo Artístico de Fados «Guitarra de Portugal»): Alberto 

Costa, Berta Cardoso, Filipe Pinto, Georgino de Sousa, Jaime dos Santos, José 

Marques, João Linhares Barbosa, Júlio Proença, Maria Luiza. GP 15.10.32, 262/11, 2. 

Guitarra Portuguesa (Duo «Guitarra Portuguesa» também designado «Duo 

Português»): Marcolino Viegas, Maria Virgínia. GP 30.04.32, 252/10, 6; GP 11.11.33, 

325/21,2. 

Hortense (Companhia «Hortense Cruz»): Alberto Reis, António Menano, Mário 

d’Almeida. GP 20.12.31, 244/10, 6. 

Lira Portuguesa (Grupo Guitarrístico / Trio Guitarrístico «Lira Portuguesa») 

(Funchal): Alexandre Pinto, Carlos Afono, Daniel de Freitas, Henrique Vieira 

(Rosalina), José Gomes, João Telmo, João Vieira, Júlio Alves, Maximiano de Sousa. 
CS 01.01.44, 325/21, 2; GP 15.07.45, 3/24 – 2.a, 6. 

Lisbonenses (Músicos «Os Lisbonenses»): Filipe Augusto, Izabel Augusto. GP 

10.12.31, 243/10, 1. 
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Luso-Brasileiro (Grupo Luso-Brasileiro): [Sem Referência]. 

Madre Pérola (Grupo «Madre Pérola»): Afonso Sousa, Alfredo Marques, Aurora 

Silva, Joaquina Gomes. GP 20.12.38, 354-355/17, 22. 

Manuel Cascais (Grupo de Fados «Manuel Cascais» ou Grupo «Cascais»): Alberto 

Correia, José Marques, Lino Teixeira, Manuel Cascais, Maria Repromissa, Natália dos 

Anjos. CS 01.11.39, 238/17, 4; CS 16.12.39, 241/17, 6. 

Maria do Carmo (Grupo Artístico de Fados «Maria do Carmo»): Armando 

Machado, Cecília d’Almeida, José Marques, Manuel Cascais, Maria Alice, Maria do 

Carmo. GP 27.09.30, 208/9, 17; CS 01.11.30, 32/7, 3. 

Maria Virgínia (Trio «Maria Virgínia»): João da Mata, Maria Virgínia, Vasco 

Andrade. [Sem Referência]. 

Marialvas (Grupo  Artístico «Os Marialvas»): Abel Negrão, Alberto Fontes, Alcídia 

Rodrigues, Carlos Lourenço, Francisco Cruz, Francisco Jorge, José Cavalheiro, Judite 

Pinto, Luiz Augusto, Lamelas, Margarida Pereira, Maria Amélia Martins, Maria 

Eduarda. GP 25.11.37, 335/19, 8; GP 20.12.38, 354-355/17, 22; CS 01.11.39, 238/17, 4. 

Marialvas (Os Marialvas): Alfredo Costa, António Freitas da Silva, Armandinho, 

Domingos Camarinhas, Guilherme Dias Pires, Raúl Nery. CS 16.10.41, 284/19, 7. 

Marialvas (Trio Artístico «Os Marialvas»): Carlos Rodrigues, Nicolau Nunes, 

Torres Pereira. GP 27.12.37, 336-337/16, 3. 

Natália dos Anjos (Grupo Artístico do Fado «Natália dos Anjos»): Gabriel 

d’Oliveira, João da Mata, Manuel Calixto, Natália dos Anjos, Pais da Silva. GP 10.05.38, 

340/16, 6. 

Olhanense (Grupo Fadista Olhanense): Francisco dos Santos Masquete, João 

Antunes Lança, Jónatas da Silva. GP 27.12.37, 336-337/16, 3. 

Paródias (Os Paródias de Coimbra): GP 14.08.32,259/11, 8. 

Português (Duo Português): Marcolino Viegas, Maria Virgínia. GP 30.04.32, 252/10, 6. 

Propaganda do Fado (Grupo Artístico «Propaganda do Fado»): Alfredo Tavares, 

Armando Silva, Deonilde Gouveia, Domingos Costa, Joaquim Campos, Júlio Proença. 
GP 17.09.30, 207/9, 3. 

Saudade (Embaixada da Saudade): Berta Monteiro, Emília Correia, Morgado 

Maurício. CS 01.08.42, 303/20, 4; CS 01.03.45, 349/22, 3. 

Tavares Silva (Grupo Artístico «Tavares da Silva»): Carlos Rodrigues, Inácio da 

Conceição , Luísa Gomes, Tavares da Silva. CS 16.10.39, 237/17, 8. 

Trio Artístico de Fados: Marcolino Viegas, Maria Celeste, Martinho d’Assunção. GP 

17.09.30, 207/9, 3. 

Troupe Artística de Fados: Alfredo Marceneiro, Armandinho, Cecília d’Almeida, 

Filipe Pinto, Georgino Gonçalves, José Porfírio. GP 23.01.32, 246/10, 6. 
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Trovas de Portugal (Grupo «Trovas de Portugal»): CS 16.07.44, 337/22, 7. 

Canção do Sul (Troupe «Canção do Sul»): CS 01.01.31, 36/8, 3. 

Guitarra de Portugal (Troupe «Guitarra de Portugal»): Catolina Rosa, Fernando 

de Sousa, Francisco Masquete, José Baião, Jónatas da Silva. GP 15.09.45, 7/24 – 2a, 6. 

Guitarra de Portugal (Troupe «Guitarra de Portugal»): Alberto Costa, Georgino 

de Sousa, Jaime de Almeida, João Fernandes, Júlio Proença, Madalena de Melo, Maria 

Virgínia, Maria do Carmo Torres, Santos Moreira. GP 10.12.31, 243/10, 1; GP 03.01.32, 

245/10, 1; GP 14.08.32, 259/11, 8; GP 13.02.33, 269/5, 5.
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6. Endereços dos cartões publicitários 

 

 

 

Esta lista reúne as moradas que se encontram nos cartões publicitários dos artistas de fado 

que o jornal Guitarra de Portugal tradicionalmente faz publicitar por ocasião do Natal e 

do Ano Novo, através dos quais as cantadeiras, os tocadores, etc. saúdam e transmitem 

os votos de boas festas ao seu público. Os cartões apresentam o nome, a designação da 

sua atividade (cantadeira, guitarrista, gerente, etc.), a sua morada e por vezes o seu 

número de telefone. Além dos fadistas e dos instrumentistas (os guitarristas e violistas, 

muitas vezes apresentados como parelha de acompanhadores num só cartão), também se 

encontram residualmente publicitados atores ou atrizes, ou outras profissões (como 

serralheiros, porteiros, empresários discográficos), assim como de diretores ou gerentes 

artísticos. Relativamente a estes últimos, a sua morada corresponde quase sempre ao 

estabelecimento onde estão a trabalhar, pelo que não os incluímos nesta listagem. 

Excluímos, aliás, todos os casos em que não se coloca a direção pessoal mas a do 

estabelecimento em que se canta, toca ou que se gere. A nossa fonte, como explicitado, 

restringe-se aos «cartões de visita» publicados, não se incluem, portanto, as moradas 

resultantes do levantamento de dados que constituem o Dicionário Biográfico. A partir 

deste levantamento foram realizados os mapas 2 e 4 do volume 1.. 

 

 

Anos e números correspondentes 

 

1930 GP 25.12.30, 216/9. GP 

31.12.30, 217/9. GP 15.01.31, 

218/9. 

 1936 GP 20.12.36, 324-325/15. 

1931 Anúncio integrados no ano 1930  1937 GP 27.12.37, 336-337/16. 

1932 Não houve publicação de 

«cartões de visita» 

 1938 GP 20.12.38, 354-355/17. GP 

10.01.39, 356/17, 4 (retificação). 

1933 GP 22.12.33, 284/12, 6.  1939 

-

1940 

Período de interregno da 

publicação Guitarra de Portugal 
1934 Não houve publicação de 

«cartões de visita» 

 

1935 GP 01.01.35, 300/13. GP 

30.12.35, 310/14. 

 1945 GP 25.12.45, 13-14/24 (2.ª 

série). 
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Abel Negrão Instrumentista: Rua da Santa da Glória (à Graça), nº82 (1936). 

Adelina Fernandes Fado: Rua das Taipas, nº38 (1938,1937,1936). 

Adelina Ramos Fado: Avenida General Roçadas, nº8 (1945); Avenida General Roçadas, 

nº99 (1938); Rua da Bela Vista (à graça), nº118 (1933). 

Adelina Vivo Fado: Rua dos Cavaleiros, nº94 (1937). 

Adelino dos Santos Instrumentista: Rua Senhora da Glória, nº28 (1945). 

Alberto Cardia Fado: Avenida General Roçadas, nº4 (1945). 

Alberto Correia Instrumentista: Beco da Índia, nº8 (1938,1937). 

Alberto Costa Proprietário / Fado: Silves, Algarve (1939); Calçada de Santana, nº96 

(1937); Rua Martim Vaz, nº80 (1936); Rua do Cardal a S. José, nº16 (1935). 

Alberto Ribeiro Fado: Rua Conde de Redondo, nº67 (1945); Rua da Barroca, nº29 

(1939,1937); Travessa da Espera nº 32 (1936). 

Alberto Silva Fado: Rua das Amoreiras, nº127 (1936,1935). 

Albina Pereira Fado: Rua das Taipas, nº55 (1938,1937). 

Alcídia Rodrigues Fado: Rua dos Cordoeiros (à Bica), nº42 (1945,1939,1938,1937); 

Rua Silva e Albuquerque, nº53 (1936); Rua dos Cordoeiros, nº42 (1935). 

Alfredo Costa Instrumentista: Rua da Glória, nº72 (1935). 

Alfredo de Almeida Gerente artístico: Solar da Alegria (1938). 

Alfredo dos Santos Fado: Beco Maria Luísa (a Santa Barbara) (1930). 

Alfredo Duarte (Marceneiro) Fado: Rua da Páscoa, nº49 (1945,1939,1938,1937,1936); 

Rua da Páscoa, nº43 (1935,1933,1930). 

Alfredo Mendes Instrumentista: Rua do Salvador, nº6 (1939). 

Alice de Oliveira Fado: Travessa das Isabéis, nº13 (1945,1938). 

Alice Magina Fado: Rua D. Maria Pia, nº201 (1945). 

Amália Rodrigues Fado: Rua dos Mouros, nº36 (1945,1939). 

Amândio Monteiro Fado: Rua Miguel Bombarda, nº575, Porto (1939); Travessa da 

Queimada, nº46 (1937). 

Ana Maria Fado: Rua Eugénio dos Santos, nº153 (1945). 

António Augusto Ferreira Fado: Campo 28 de Maio, nº141 (1939). 
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António Beça Instrumentista: Travessa da Boa Viagem, nº24, Porto (1939). 

António Carícias Fado: Rua de Timor, nº3 (1945). 

António dos Santos Fado: Travessa S. João da Praça, nº24 (1945); Travessa de Santo 

António da Sé, nº13 (1939); Rua Vinte de Abril, nº141 (1938). 

António Montoia Fado:  (1939); Companhia das Aguas (1938); Rua Morais Soares, 

nº116 (1937,1936). 

António Sobral Instrumentista: Rua de Santo António dos Capuchos, nº20 (1935). 

António Vieira Fado: Travessa do Arco da Graça, 23 (1935). 

Arcanjo da Silva Fado: Rua Fernão de Magalhães, nº490, Porto (1939). 

Arlinda Vitória Fado: Rua Ramalho Ortigão, nº16 (1945). 

Armando Augusto Freire (Armandinho) Instrumentista: Travessa Das Flores a Santa 

Clara, nº8 (1939,1930). 

Armando Gonçalves Fado: Rua dos Soeiros, nº6 (à estrada de Benfica) (1945). 

Armando Machado Instrumentista: Rua do Norte, nº91 (1945); Rua dos Moiros, nº36 

(1939); Rua das Taipas, nº55 (1938,1936,1935); Rua de Campo de Ourique, nº73 (1930). 

Armando Santos Instrumentista: Vila Correia, nº16 (Bom Sucesso) (1939). 

Armando Silva Instrumentista: Rua dos Douradores, nº29 (1939); Rua Alves Correia, 

nº197 (1935,1933). 

Arminda Vidal Fado: Rua Marquês Ponte Lima, nº34 (1945,1939,1938); Rua Marquês 

Ponte Lima, nº17 (1937). 

Artur Ataíde Fado: Travessa da Pereira, à Graça, nº19 (1930). 

Artur Azevedo Instrumentista: Rua das Escolas Gerais, nº42 (1930). 

Artur Pinha Fado: Rua das Casas de Trabalho, nº97 (1937). 

Augusto Ferras Fado: Rua Fernão de Magalhães, nº190, Porto (1939). 

Augusto Pereira Fado: Rua do Vale de Santo António, nº55 (1938,1937). 

Aurélio do Nascimento Fado: Rua da Graça, nº5 (1935,1933,1930). 

Aurora de sousa Fado: Rua Carlos José Barreiros, nº17 (1945). 

Aurora Fernandes Fado: Rua Maria Pia, 515 (1936). 

Aurora Sobral Fado: Avenida Ivens, nº83, Dafundo (1945). 
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Belmiro Macedo Fado: Rua das Aldas, nº29, (à Sé), Porto (1939). 

Berta Cardoso Fado: Rua do Sol a Chelas, nº249 (1945); Rua da Bombarda, nº52 

(1939,1938,1937); Rua do Passadiço, nº73 (1936); Rua Ferreira Lapa, nº1 (1930). 

Brígida Silva Fado: Rua da Vinha, nº35 (1945); Rua da Bempostinha, nº20 (1939). 

Cacilda Matos Fado: Rua do Arco da Graça, nº10 (1945,1939). 

Camilo Pires Varela Gerente artístico: Rua da Barroca, Gerente artístico do «Café 

Mondego» (1939). 

Cândida Pinto Fado: Rua da Condessa, nº24 (1937). 

Carlos Cunha Fado: Rua das Beatas, nº24 (1935). 

Carlos de Oliveira Fado: Travessa do Salitre, nº5 (1938,1936,1935,1933); Travessa do 

Salitre, nº52 (1937). 

Carlos Labord Fado: Rua da Bela Vista (à Graça), nº4 (1938). 

Carlos Lourenço Fado: Travessa das Chagas, nº19 (1939,1938,1937,1936,1935). 

Carlos Ramos Instrumentista: Rua Possidónio da Silva, nº80 (1945,1936,1935,1933); 

Rua Possidónio da Silva, S. O. (1939,1938,1937). 

Carlos Santos Instrumentista: Rua do Monte Olivete, nº3 (1939). 

Carolina Redondo Fado: Rua das cozinhas (ao Castelo), nº6 (1938); Rua de Santa Cruz 

ao Castelo, nº10 (1937). 

Casimiro Ramos Instrumentista: Travessa da Boa Hora à Ajuda, nº42 

(1939,1938,1937,1936,1935). 

Cecília de Almeida Fado: Rua do Norte, nº50 (1930). 

Celeste Fernandes Fado: Rua Jau, nº13 (1939). 

César Nunes de Castro Fado: Rua Eiffel nº4 (vila Catarino) (1939,1937). 

Cipriano de Carvalho Fado: Rua dos Douradores nº69 (1945). 

Deolinda Branco Fado: Calçada Poço dos Mouros, nº19 (1945). 

Deonilde Gouveia Fado: Rua Santo António dos Capuchos, nº48 (1945,1939); Travessa 

do Forno (aos Anjos), nº2 (1938); Rua Rodrigues de Freitas, nº32 (1937); Rua Luciano 

Cordeiro, nº36 (1936); Rua Luciano Cordeiro, nº39 (1935); Calçada dos Barbadinhos, 

nº41 (1933); Rua do Mundo, nº4 (1930). 

Diamantino Pereira Fado: Rua Capitão Viriato Lacerda Correia, J.R. (1938). 

Dina Sá Fado: Rua do Corpo Santo nº26 (1945). 
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Dolita Lisboa Fado: Calçada de Santana, nº20 (1945,1939,1938); Calçada de Santana, 

nº120 (1937,1936). 

Domingos Gomes Instrumentista: Rua do Recolhimento, ao Castelo, nº42 (1930). 

Domingos Silva Fado: Travessa de S. Francisco nº28 Barreiro (1945); Travessa do 

Hospital, nº3, Barreiro (1938); Travessa de S. Francisco, nº30, Barreiro (1937,1936); 

Barreiro (1935). 

Eduardo Barra Instrumentista: Rua da Vitória, nº58 (1935). 

Emília Candeias Fado: Rua S. Sebastião da Pedreira, nº2 (1945). 

Emília Ferreira Fado: Rua Alves Correia, nº129 (1945). 

Emília Pereira Fado: Travessa da Boa Viagem, nº24, Porto (1939). 

Emílio Janeiro Instrumentista: Travessa S. Plácido, nº35 (1945); Rua da Cruz dos Poiais, 

nº9 (1939). 

Epifânio Guimarães Fado: Calçada da Quintinha, nº18 (1945). 

Ercília Costa Fado: Vivenda Ercília, Cacem (1945,1938,1937); Brasil (1936); Rua da 

Esperança ao Cardal, nº11 (1935). 

Ermelinda Vitória Fado: Travessa do Arco da Graça, nº5 (1935,1933,1930). 

Esmeraldo Sampaio Fado: Rua dos Prazeres, nº63 (1945). 

Eurico Serra Fado: Rua dos Prazeres, nº30 (1938). 

Fernando Freitas Instrumentista: Rua das Rosas, nº134 (1939). 

Fernanda Amália Fado: Rua da Prata, nº40 (1938,1937). 

Fernanda Baptista Fado: Travessa André Valente, nº28 (1945). 

Fernando Amália Fado: Rua da Prata, nº40 (1939). 

Fernando Cardoso (casanova) Fado: Rua Heliodoro Salgado, nº39 (1939); Rua Penha 

de França, nº133 (1938). 

Fernando da Silva Martins Fado: Rua Bela da Fontinha, nº3, Porto (1939). 

Fernando Farinha Fado: Rua da Rosa, nº142 (1945). 

Fernando Freitas Instrumentista: Rua Silva Carvalho, nº110 (1938,1937). 

Fernando Gasparinho Fado: Calçada das Necessidades, nº38 (1945). 

Fernando Sanches Instrumentista: Rua do Cardal a São José, nº42 (1939). 



Anexo II – Listagens 

152 

 

Filipe de Almeida Fado: Travessa da Cara, nº14 (1939). 

Filipe Pinto Proprietário/ Fado: Proprietário do café Madrid (1945); Rua das Gáveas, 

nº81 (1938); Praça da Alegria (1937); Rua do Loreto, nº16 (1936); Rua do Diário de 

Noticias, nº19 (1935); Calçada dos Barbadinhos, nº41 (1930). 

Francelina Reis Fado: Escadinhas da porta do Carro, nº15 (1945). 

Francisco Cruz Instrumentista: Rua Bartolomeu Dias, nº50 (1939). 

Francisco dos Santos Fado: Vila da Teixeira (ao chafariz das Terras) 

(1939,1938,1937,1936,1935). 

Francisco dos Santos Mosquete Fado: Rua do Duque, nº27 (1938). 

Francisco Jorge Fado: Vila da Conceição, nº12 Algés (1945,1939); Rua d'Assunção, nº7 

(1938); Rua dos Alamos, nº24 (1937). 

Frutuoso França Fado: Travessa do Forno do Torel, nº21 (1945); Rua Francisco Foreiro, 

nº3 (1939); Rua Francisco Foreiro, nº34 (1938); Rua Maria Pia, nº423 (1937,1936). 

Gabino Ferreira Fado: Travessa dos Fiéis de Deus, nº25 (1945). 

Georgina de Sousa Instrumentista: Travessa do Ferreiro a Santa Catarina, nº31 (1937); 

Rua dos Lagares, nº9 (1930). 

Georgino de Sousa Instrumentista: Largo do Terreirinho, nº3 (1939); Rua da Conceição 

da Glória, nº1 (1937); Rua do Sol a Santa Catarina, nº8 (1935). 

Gonçalo de Sousa Instrumentista: Rua do Sol a Santa Catarina, nº8 (1935). 

Guida Fernandes Fado: Travessa da Bica aos Anjos, nº1 (1945,1939,1938); Rua da 

Esperança ao Cardal, nº11 (1935); Rua Alves Correia, nº197 (1933). 

Guilherme Janeiro Fado: Rua Cruz dos Poiais, nº3 (1945,1937). 

Guiomar da Conceição Fado: Rua Estácio da Veiga, nº22 (1945). 

Heitor de Carvalho Fado: Rua da Póvoa, nº377, Porto (1939). 

Herculano Leite Rodrigues Proprietário: Rua Chã, nº77 a 83, Porto (1939). 

Hermínia Silva Fado: Rua de Santa Marta, nº76 (1945,1939); Rua de Cabo Verde, nº15 

(1935); Rua da Senhora da Glória (à Graça), nº95 (1930). 

Hermínio Antunes Fado: Rua do Loreto (1936); Rua da Banharia, nº156, Porto (1935). 

Hortense de Jesus Fado: Avenida 24 de Julho, nº84 (1938). 

Ilda Silva Fado: Rua das Beatas, nº27 (1945,1939); Rua dos Cordoeiros (à Bica), nº30 

(1938); Travessa da Queimada, nº46 (1937). 
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Ilídio Santos Instrumentista: Calçada dos sete Moinhos, nº64 (1945). 

Inácio da conceição Fado: Rua de Campolide nº322 (1945). 

Ivete pessoa Fado: Rua Damasceno Monteiro, nº49 (1945). 

Izabel de Sousa Instrumentista: Travessa do Ferreiro a Santa Catarina, nº31 (1937). 

Jacinto Barra Instrumentista: Rua do Cruzeiro (1935). 

Jacinto Pereira Fado: Poço do Borratem, nº4 (1938); Rua do Diário de Noticias, nº19 

(1935). 

Jacques Rocha Fado: Rua Luciano Cordeiro, nº13 (1945,1939). 

Jaime dos Santos Instrumentista: Beco dos Birbantes (à Calçada de Santana), nº3 

(1939,1938,1937,1936,1935). 

Jaime Duarte Fado: Rua da Bica Duarte Belo, nº17 (1939,1938,1936,1935); Rua da 

Lapa, nº114 (1933); Rua Carvalho Araújo, nº59 (1930). 

Jaime Silva Fado: Rua da Caridade, nº27 (1945); Rua Diário de Notícias, nº127 (1937). 

Jaques Rocha Fado: Rua Luciano Cordeiro, nº13 (1938,1937). 

Jesuína de Melo Fado: Rua de Santa Marta, nº76 (1938). 

João Cardona Fado: Estação de Santa Apolónia (1938); Quinta de Ferro a Santa Clara, 

J. G. S. (1937); Rua Capitão Roby, A.M.P. (Picheleira) (1936,1935); Rua do Terreirinho, 

nº5 (1930). 

João da Mata Instrumentista: Largo de Santo Antoninho, nº14 (1939); Rua do Arsenal, 

nº84 (1938). 

João David Instrumentista: Avenida General Roçadas(à Graça), nº29 (1939). 

João de Oliveira Instrumentista: Rua Bartolomeu Dias, nº50 (1939). 

João Pinto Fado: Rua da Rosa, nº152 (1939); Rua dos Cavaleiros, nº105 (1938); Rua da 

Condessa, nº24 (1935). 

Joaquim Campos Fado: Calçada do Forte, nº32 (1939,1938,1937,1936,1935); Travessa 

de Beirolas, nº4 (1933); Rua Bartolomeu da Costa, nº19 (1930). 

Joaquim Geraldes Fado: Rua direita de Marvila, nº34 (1945,1939). 

Joaquim Pedro Proprietário gerente artístico: Praça Largo Mastro, nº2 (1937). 

Joaquim Pimentel Fado: Travessa do Salitre, nº15 (1938,1933). 

Joaquim Seabra de Oliveira Fado: Rua da Palma, nº73 (1935). 
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Joaquim Silveirinha Fado: Rua do Meio à Lapa, nº79 (1945). 

Joaquina Gomes Fado: Rua Maria Pia, Vila Marques, nº551 (1938). 

José Blanc Instrumentista: Largo do Poço do Borratem, nº4 (1933). 

José Coelho Fado: Rua D. Maria Pia, nº332 (1945,1939). 

José de Castro Fado: Avenida Fernão de Magalhães, nº1086, Porto (1939). 

José Marques Instrumentista: Rua Teixeira e Sousa, nº14 (1930). 

José Marques de Amaral Fado: Escadinhas da Bica Grande, nº31 (1938); Estrada dos 

Prazeres, nº51 (1937,1936). 

José Mendes Fado: Beco do Loureiro (a Alfama), nº24 (1945,1939). 

José Pereira Fado: Rua da Palma, nº55 (1945); Rua do Sol de Sant'Ana (ao Campo de 

Santana), nº50 (1939); Rua do Terreirinho, nº58 (1938); Rua da Atalaia, nº67 (1937); 

Travessa do Arco da Graça, nº23 (1935). 

José Pinto Fado: Rua da Barroca, nº76 (1945). 

José Porfírio Fado: Rua Capitão Humberto de Ataíde, nº30 (1945,1938,1937); Travessa 

dos Remédios, nº5 (1936,1935); Rua da Bela Vista (à Graça), nº3 (1930). 

José Rocha Organizador / Fado: Avenida da Liberdade nº153 (1945); Rua da Atalaia, 

nº136 (1938); Rua da Atalaia, nº185 (1937,1936,1935). 

José Rosa Fado: Rua de Santa Justa, nº82 (1938). 

José Tovar Fado: Rua da Graça, nº60 (1939,1938,1937,1936). 

Judite Pinto Fado: Vila da Conceição, nº12 Algés (1945); L. das Olarias, nº63 (1938); 

Rua Fernandes da Fonseca, nº25 (1937); Rua do Telhal, nº58 (1935). 

Júlia Pinto Fado: Escadinhas da Saúde, nº2 (1939). 

Júlio Correia Fado: Calçada do Lavra - Vila Ferreira, nº9 (1935). 

Júlio Duarte Fado: Rua da Páscoa, nº42 (1939,1938); Travessa da Légua da Póvoa - 

Pátio Bagatela, nº3 (1937,1936); Rua da Páscoa, nº59 (1935,1933). 

Júlio Proença Fado: Rua da Penha de França, nº68 (1945); Rua Martins Sarmento, nº48 

(1939); Rua Ilha de S. Tomé, nº5 (1938); Rua da Mouraria, nº58 (1937,1936,1935); 

Avenida da Liberdade, nº31 (1933); Rua Damasceno Monteiro, nº108 (1930). 

Júlio Vieitas Fado: Rua da Atalaia, nº153 (1945). 

Leonor Fialho Fado: Rua de Santa Marta, nº89 (1936); Rua dos Fanqueiros, nº366 

(1935,1933); Rua da Alegria, nº70 (1930). 
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Leopoldo Silva Organizador: Rua de Marvila, nº35, Vila da Liberdade (1945). 

Lino Teixeira Fado: Travessa do Combro (à Lapa), nº24 

(1938,1937,1936,1935,1933,1930). 

Lucília do Carmo Fado: Calçada do Galvão nº139 (1939); Rua das Taipas, nº41 (1938); 

Largo da Ajuda (1937). 

Madalena de Melo Fado: Travessa do Olival a Monte Pedral, nº13 (1938); Rua Luciano 

Cordeiro, nº31 (1935). 

Manuel Calixto Fado: Rua da Esperança, nº178 (1938); Rua da Esperança, nº78 (1937); 

Travessa do Oleiro, nº1 (1936); Rua Val de Santo António, nº66 (1935). 

Manuel Cascais Fado: Calçada de Santana, nº120 (1945,1938,1936). 

Manuel dos Santos Fado: Rua Domingos Tendeiro, nº42 (1939). 

Manuel Fernandes Fado: Travessa de Santo Aleixo, nº13 (1945). 

Manuel Machado Fado: Rua da Regueira, nº12 (1930). 

Manuel Pereira Fado: Rua da Condessa, nº49 (1938); Rua da Rosa, nº257 (1937). 

Mariana dos Santos Fado: Rua do Quelhas, nº89 (1939,1938). 

Márcia do Carmo Fado: Rua da Prata, nº166 (1945). 

Márcia Laura Fado: Travessa do Enviado d'Inglaterra, nº20 (1937,1936). 

Marcolino Viegas Instrumentista: Rua dos Cordoeiros, nº30 (1930). 

Mareia Condessa Fado: Rua da Padaria, nº7 (1945). 

Margarida Pereira Fado: Avenida Almirante Reis, nº134 (1938); Rua Capitão 

Humberto de Ataíde, nº32 (1937); Rua Augusta, nº193 (1936,1935). 

Maria albertina Fado: Rua de Santo António da Glória, J.S. (1939,1938,1937); Rua da 

Rosa, nº188 (1935,1933). 

Maria Albertina Silva Fado: Rua dos Alamos, nº8 (1938,1937). 

Maria Alice Fado: Rua da Metade, nº23 (1935). 

Maria Amelia Martins Fado: Calçada do Desterro, nº9 (1938,1937); Avenida Almirante 

Reis, nº182 (1936,1935); Rua Ferreira da Silva, A.L.S. (1933). 

Maria Augusta Fado: Travessa da Bica aos Anjos, nº3 (1945); Rua  da Regueira, nº90 

(1939). 

Maria Augusta Ferreira Fado: Rua da Madeira, nº30, Porto (1939). 
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Maria Cármen Fado: Rua Luciano Cordeiro, nº29 (1945); Rua Luciano Cordeiro, nº32 

(1937); Rua das Taipas, nº49 (1935). 

Maria Celeste Fado: Rua do Abarrancamento de Peniche, nº21, (1933,1930). 

Maria da Glória Fado: Calçada de Santo Amaro, nº9 (1939). 

Maria da Saudade Fado: Rua da Trinas, nº59 (1945). 

Maria da Saudade Fado: Rua dos Fanqueiros, nº360 (1945); Rua da Madalena, nº237 

(1938). 

Maria de Fátima Fado: Rua Augusto Machado, nº5 (1945). 

Maria do Carmo Fado: Rua da Prata, nº166 (1938,1937,1935); Rua Augusta, nº166 

(1936). 

Maria do Carmo Torres Fado: Travessa Fiéis de Deus, nº119 (1945,1938,1936); 

Travessa Fiéis de Deus, nº140 (1935,1933); Rua dos Cavaleiros, nº106 (1930). 

Maria do Céu Fado: Rua da Guia, nº6 (1930). 

Maria Emília Ferreira Fado: Rua das Gáveas, nº27 (1939,1938,1937,1936,1935); 

Travessa da Horta da Cera, nº5 (1930). 

Maria Guerreiro Fado: Travessa de Sant'Ana, nº22 (1939); Beco do Forno (ao Castelo), 

nº5 (1938). 

Maria José Fado: Pátio dos Quintalinhos (às escolas gerais), 13A (1945). 

Maria Laura Fado: Rua do Enviado de Inglaterra, nº20 (1939). 

Maria Loureiro Fado: Travessa do Combro, nº5 (1945). 

Maria Luísa Fado: Rua Egas Moniz, nº19 (1935). 

Maria Manuela Fado: Rua Antero de Quental, nº6 (1945). 

Maria Pereira Fado: Rua 20 de Abril, nº48 (1939). 

Maria Raquel Fado: Rua Actor Isidoro, nº34 (1945). 

Maria Repromissa Fado: Rua de São Lázaro, nº 169 (1938). 

Maria Silva (Mariazinha) Fado: Rua de Santa Marta, nº167 (1936). 

Maria Virgínia Fado: Rua da Atalaia, nº18 (1939); Travessa de Santa Marta, nº35 

(1938); Rua do Arco da Graça, nº24 (1937); Rua da Atalaia, nº150 (1936); Rua dos 

Mouros, nº39 (1935). 

Mário José Paninho Fado: Travessa de Santa Marta, nº1 (1945); Rua Vale do Pereiro, 

nº14 (1938). 
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Mário Silva Fado: Calçada do Monte, nº39 (1938). 

Martinho da Assunção Instrumentista: Calçada da Pampulha, nº29 

(1939,1938,1937,1936,1935,1930). 

Mascarenhas Monteiro Fado: Calçada de Santana, nº18 (1939); Rua Aliança Operária, 

nº20 (1936). 

Maximino Costa Fado: Rua Vítor Hugo, nº12 (1930). 

Miguel Ramos Instrumentista: Travessa da Boa Hora (à Ajuda), nº42 (1939,1936); Rua 

Bernardim Ribeiro, nº65 (1938,1937); Escadinhas do Castelo, nº24, Olivais (1935); 

Travessa da Boa-Hora (à Ajuda), nº42 (1930). 

Modesto Maia Fado: Travessa do Cego (à praça das Flores), nº21 (1939,1938,1937). 

Moisés Campelos Fado: Praça da Alegria, nº108 (1945). 

Natália dos Anjos Fado: Rua Diário de Noticias, nº76 (1945); Rua dos Alamos, nº24 

(1939,1938,1937,1936). 

Natividade Pereira Fado: Beco dos Aciprestes, nº14 (1945). 

Neca Rafael Fado: Rua Quelmende Menezes, nº56, Porto (1939). 

Nicolau Neves Instrumentista: Calçada Castelo Branco Saraiva, nº20 (1945). 

Noémia Cristina Fado: Rua da Caridade, nº27 (1945). 

Otília do Amaral Fado: Rua Tomás da Anunciação, nº36 (1938). 

Pais da Silva Instrumentista: Rua Bartolomeu da Costa, nº19 (1939,1938). 

Pedro Leal Instrumentista: Travessa das Salgadeiras, nº7 (1945). 

Raquel de Sousa Fado: L. do Mastro, nº2 (1937); Rua de Gil Vicente, nº65 (1935); Rua 

Visconde de Santarém, nº8 (1930). 

Raul Nery Instrumentista: Campo de Santa Clara, nº55 (1939,1938). 

Renato Varela Fado: Rua da Bica (aos Anjos), nº19 (1937). 

Ressurreição do Nascimento Fado: Travessa da Nazaré, nº23 (1945); Largo do 

Tabelião, nº8 (1939); Quinta do Ferro, J.G.C (1938). 

Rogério Fernandes Fado: Beco da Barbadela, nº18 (1945). 

Rolanda Rodrigues Fado: Rua Passos Manuel, nº106 (1945). 

Rosa Costa Fado: Rua de Moçambique, nº31 (Bairro das Colónias) (1938); Rua do 

Salitre, nº164 (1935); Rua Maria Pia, nº74 (1930). 
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Rosa Maria Fado: Calçada do Forte, nº32 (1939,1938,1937,1936,1935); Travessa de 

Beirolas, nº4 (1933). 

Salvador Freire Instrumentista: Rua dos Anjos, nº105 (1936). 

Salvador Gomes Instrumentista: Travessa do Monte, nº16 (1939). 

Santos Moreira Instrumentista: Rua da Graça, nº144 (1939); Rua Antero de Quental, 

nº18 (1938). 

Sebastião Pires Fado: Rua Rio de Janeiro, nº4, Barreiro (1945). 

Tavares da Silva Fado: Rua de Campolide nº362 (1939); Rua do Carrião, nº3 (1938). 

Valentim da Cunha Gerente artístico. 

Virgílio Ferreira Fado: Rua do Paraíso, nº38 (1937); Angra do Heroísmo (1935); Rua 

das Fontainhas (a São Lourenço), nº18 (1930). 

Virgínia de Noronha Fado: Rua Júlio Cesar Machado, nº2 (1939). 

Vítor Daniel Fado: Rua do Carmo, nº60 (1939); Travessa dos Inglesinhos, nº3 (1938); 

Rua Latino Coelho, nº8 (1937); Rua Luciano Freire, J.J.S. (1936,1935); Rua Santo 

António dos Capuchos, nº48 (1930). 

Xavier Pinto Fado: Avenida Óscar Monteiro Torres, nº42 (1939); L. Afonso Pena, nº74 

(1938,1937).
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7. Textos de crítica ou de apoio ao fado 

 

 

Legenda: 
 

 Textos/referências sobre fado de ataque/desapreço 

 Textos/referências sobre fado de defesa/apreço 

 Textos/referências sobre fado ambíguos 

 

 
Autor Texto Ano 

Eça de Queirós 
Artigo «Lisboa» na Gazeta de Portugal 

republicado mais tarde na obra Prosas Bárbaras 

1867 

[1903] 

Ramalho Ortigão 

Descrição do fadista do número das Farpas de 

Abril de 1872, cuja coletânea foi sucessivamente 

republicada 

1872 

Júlio César Machado Alusão ao fado em Lisboa na Rua 1874 

Luís Augusto 

Palmeirim 

Capítulo sobre «O fadista» no livro Galeria das 

Figuras Portuguesas 
1879 

Júlio de Castilho 
Descrição do fadista no final do capítulo XIV do 

V Volume de Lisboa Antiga: Bairro Alto 
1879 

Rocha Peixoto 

«O cruel e triste fado» n’A Republica Portuguesa 

... no jornal O Primeiro de Janeiro 

Edição de um opúsculo (publicado na Figueira da 

Foz) 

No volume Terras Portuguesas: Crónicas 

Científicas 

1890 

1893 

1896 

1897 

Conde de Sabugosa 

Texto «O fadista» (capítulo IX) incluído no livro: 

Conde de Sabugosa e & B. de Pindela – De Braço 

dado. 2.ª edição. Lisboa: Portugalia, 1894, p. 

103-113. 

1894 

Miguel Queriol 
Artigo «Recordações da Mocidade» no jornal O 

Popular 
1901 

Michel’Angelo 

Lambertini 

Chansons et instruments: renseignements pour 

l’étude du folk-lore portugais 
1902 

António Arroio Anexo à obra O canto coral e a sua função social 1909 

José Simões Coelho 

Forjaz de Sampaio na Prosa Vil refere um texto 

de Simões Coelho a propósito de uma peça 

teatral 

1909 

Afonso Lopes Vieira 

Post-Scriptum da publicação da conferência O 

povo e os poetas portugueses lida no Teatro 

Nacional D. Maria II a 12 de janeiro de 1910 

1910 

Fialho de Almeida Os Gatos, volume II 1911 

Albino Forjaz de 

Sampaio 

Capítulos «Quando o fado é rigoroso…» e «O 

fado» em Prosa vil 
1911 

Bourbon e Menezes 

Dr. Félix 

Série de artigos no jornal O Século na secção 

«Higiene Prática» em fevereiro e março de 1912 
1912 
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Autor Texto Ano 

Avelino de Sousa 

Série de artigos de resposta ao Dr. Félix, 

publicados no jornal A Voz do Operário, 

coligidos e editados no livro O fado e os seus 

censores 

1912 

Júlio Dantas Carta-proémio à obra O fado e os seus censores  

José Gomes Ferreira Artigo no Diário Ilustrado 1913 

Júlio de Castilho 

Escrito inédito associando o fado à saudade, 

datado de 2 de abril de 1914, Lumiar, encontrado 

na página de uma álbum pertencente a Júlio 

Pires, que a Guitarra de Portugal no n.º 47 

transcreve 

1914 

Luís de Freitas 

Branco 

Parte final do capítulo «Música e Instrumentos» 

da obra A Questão Ibérica (Conferencia 

realizada na Liga Naval Portuguesa a 5 de maio 

de 1915) 

1915 

1916 

Humberto de Avelar 
Artigo «A música em Portugal» na revista 

Atlântida de 15 de março de 1916 (n.º 5) 
1916 

Humberto de Avelar 
Na revista Atlântida de 15 de novembro de 1917, 

n.º 25, ano III 
1917 

António Sardinha 
Capítulo «As duas raças» da obra Durante a 

fogueira: páginas de guerra 
1917 

Aarão de Lacerda Estética da Arte Popular 1917 

Manuel da Silva Gaio 
Artigo na Ilustração Portugueza de 29 de abril 

de 1918 (n.º 636 da 2.ª série) 
1918 

Severo Portela 
«À volta do fado». Século. Edição da Noite de 26 

de março de 1919 
1919 

António Arroio 
Prefácio à obra Cantares do Povo de Pedro 

Fernandes Tomás 
1919 

Armando Leça 

«Defeza de um musico português e da musica 

portuguesa» revista Atlântida, 1920, n.º 48, ano 

5, volume 12 

1920 

Fialho de Almeida Estâncias de Arte e de Saudade [1921] 

Óscar da Silva 
Alusão ao fado numa entrevista no Diário da 

Madeira 
1922 

Armando Leça Da Música Portuguesa 1922 

José Maciel Ribeiro 

Fortes 

Artigo no Diário da Madeira de 4 de abril de 

1944, e entrevista nos n.os 3442 e 3446 do mesmo 

jornal (26 de outubro de 1922 e 31 de outubro de 

1922) 

1922 

Afonso Lopes Vieira Em demanda do Graal 1922 

José Maciel Ribeiro 

Fortes 

«O Fado. a sua origem» publicado no jornal 

diário Primeiro de Janeiro dos dias 13 de junho, 

12 de agosto, 23 de novembro, 18 de dezembro 

de 1923 e 17 de janeiro de 1924 

1923/ 

1924 

Ivo Cruz 
Opúsculo Gotas de tinta: Início de uma 

Campanha Nacionalista 
1923 

José Maciel Ribeiro 

Fortes 

Artigo sobre Óscar Silva publicado no Comércio 

do Porto de 5 de maio de 1923, n.º 115 
1923 
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Autor Texto Ano 

Oliveira Castro A Felicidade no Século XX: Ideias Práticas 1924 

Cristiano Lima 
Dois artigos intitulados «O culto do Fado» no 

jornal A Batalha 
1924 

José Maciel Ribeiro 

Fortes 

Texto na revista Dionysos no número especial de 

julho de 1925 (n.º 1) 
1925 

Nogueira de Brito 
Conferência numa Festa de Fado no Teatro São 

Luís em Setembro de 1925 
1925 

José Maciel Ribeiro 

Fortes 

Texto na revista Dionysos de maio de 1926 (n.º 

3) 
1926 

Magnus Bergstrom 

 

Artigo no Diário de Notícias de 7 de março de 

1926 
1926 

Jorge Ramos 
Artigos na Gazeta de Coimbra de 11 de fevereiro 

de 1926 e no jornal leiriense Voz do Povo 
1926 

José Maria Ribeiro 

da Silva 

Artigo «Guerra ao fado!» no Ordem Nova: 

revista mensal, Setembro de 1926 n.º 7, Ano 1.º, 

p. 219-221. 

1926 

José Maciel Ribeiro 

Fortes 

O Fado: Ensaios sobre um problema 

Etnográfico-Folclórico 
1926 

Edmundo Arménio 

Correia Lopes 

Cancioneirinho de Foz Côa: contribuição para a 

história e crítica da música do povo português 
1926 

Artur Inês 
Artigo elogioso à peça Mouraria e defendendo o 

fado no Diário da Tarde 
1926 

Adolfo Coelho 
Artigo sobre teatro em que critica o fado 

publicado na revista ABC de 7 de Abril de 1927 
1927 

[autoria não indicada] 
Artigo elogioso do Fado e da Guitarra Portuguesa 

publicado na Ilustração Portugal Anunciador 
1927 

Ramada Curto 
Conferência numa festa da Guitarra de Portugal 

no Teatro de São Luís em janeiro de 1928 
1928 

Aprígio Mafra 
Artigo publicado no Diário de Notícias de 25 de 

março de 1928 
1928 

Belo Redondo 
Conferência no Teatro da Trindade numa Festa 

de Fado em Julho de 1928 
1928 

Oliva Guerra 
Conferência no teatro de São João no Porto sobre 

a emotividade portuguesa 
1928 

Olímpia Dora 

Gil de Oliveira 

Mendonça 

Artigo «Ao de leve» publicado no semanário 

Escola Primária em que se transcreve um 

excerto de um livro de Olímpia Dora muito 

laudatório do fado 

1928 

João Luso 
Cronista carioca critica o fado no Diário de 

Notícias 
1928 

António Ferro 

Artigo no Diário de Notícias de 29 de maio de 

1928 critica a presença da guitarra portuguesa 

nas Olimpíadas de Amsterdão 

1928 

[autoria não indicada] 
Artigos contra o fado no jornal republicano O 

Povo 
1928 

Fernando de Sousa 

[Pseud. Nemo] 

Artigos no jornal A Voz 
1928 
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Autor Texto Ano 

Luís de Freitas 

Branco 

Alusão ao fado na obra A Música em Portugal (p. 

24) 
1929 

Feliciano da 

Conceição Santos 

Artigo «Variações sobre o fado» no jornal 

Notícias Ilustrado 
1929 

Afonso Lopes Vieira 

Manuel da Silva Gaio 

Hypóllyto Raposo 

Agostinho de 

Campos 

Campos Monteiro 

Carlos Leal 

Francisco Fernandes 

Lopes 

Maria de Carvalho 

Eduardo dos Santos 

(Edurisa) 

Número dedicado ao fado do jornal O Notícias 

Ilustrado, de 14 de abril de 1929, Série II, n.º 44. 

Nele se encontra o conjunto de respostas de 

várias personalidades da arte e da literatura a 

quatro perguntas. «O nosso inquérito sobre o 

fado: teem palavra escriptores e artistas»  
1929 

J. Leite de 

Vasconcelos 

Alfredo da Cunha 

«O nosso inquérito sobre o fado: teem palavra 

escriptores e artistas» no jornal Notícias 

Ilustrado 

1929 

António Botto 

Fernando Pessoa 

Bento Faria 

Augusto de Santa 

Rita 

Stuart de Carvalhais 

Carmo Dias 

«O nosso inquérito sobre o fado: teem palavra 

escriptores e artistas» no jornal Notícias 

Ilustrado 

1929 

Fernando Lopes 

Graça 

Artigo «O Fado» no jornal A Acção de 19 de 

maio de 1929, p. 1. 
1929 

Aurora Aboim 

O jornal brasileiro A Pátria realizou uma 

iniciativa semelhante ao Inquérito do Notícias 

Ilustrado e esta lisboeta que estudou canto e que 

vive no Brasil defendeu o fado 

1929 

Adriano Peixoto Artigo no jornal O Raio da Covilhã 1929 

Edmundo Motrenz Artigo no jornal O Setubalense 1929 

José Ribeiro Santos 
Artigo no jornal Globo, semanário de cultura e 

crítica moderna 
1929 

Feliciano da 

Conceição Santos 

«Defesa de um músico português e da música 

portuguêsa» no jornal Atlântida 
1930 

Bento Mântua 
Artigo «As serenatas e os cantores do fado» no 

jornal O Tripeiro 
1930 

Roberto das Neves 
Artigo no jornal Globo, semanário de cultura e 

crítica moderna 
1930 

Augusto Costa 
Jornal Comércio e Colónias de 5 de agosto de 

1930 
1930 

[autoria não indicada] 
O jornal Diário de Lisboa anunciou a morte do 

Fado 
1930 

Ferreira Ramos Editorial do n.º 88 do Diário de Coimbra 1930 
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Autor Texto Ano 

Pedro do Prado 

Fernando Lopes 

Graça 

Armando José 

Fernandes 

Jorge Croner de 

Vasconcellos 

Entrevista de Américo Durão ao «Grupo dos 

Quatro»: «Vida musical: entrevista ao Grupo dos 

Quatros», A Ilustração, 16 de Junho de 1930, n.º 

108, ano 5.º, p. 35-36.  1930 

Luís de Freitas 

Branco 

Artigo «A música e o pensamento latino» na 

revista De Música 
1930 

[autoria não indicada] Quinzenário Mocidade 1930 

Gabriela Castelo 

Branco 

Diário de Notícias de 16 de setembro de 1930, 

secção «De mulher para mulher» 
1930 

Joaquim Serra 
Jornal O Povo de 25 de setembro de 1930 

defende e gosta do fado 
1930 

A. R. e F. B. 
Imprensa de moçambique (provavelmente, no 

jornal O Direito) 
1930 

Bento Mântua «Crónica» no jornal Kino 1931 

Ventura Abrantes 

Conferência sobre o Fado exaltadora da Canção 

Nacional, realizada no dia 5 de março de 1931 e 

transmitida pela TSF 

1931 

João de Figueiredo 
«Discos» no jornal Sonoarte , n.º 7, de 15 de 

julho de 1931 
1931 

Luís Teixeira 
Reportagem sobre Alfama no Diário de Notícias 

de 21 de setembro de 1931 
1931 

Fausto Vilar 

Artigo «Revivescências duma tradição: o 

sentimento nacionalista do Fado e os estudantes 

de Coimbra» no Diário de Notícias de 13 de 

março de 1931 

1931 

[autoria não indicada] Artigo no jornal O Espectro 1931 

Avelino de Almeida 

Artigo e contra-resposta no Suplemento 

cinematrográfico de O Século (Avelino de 

Almeida é o director desse suplemento) 

1932 

Roger Dévigne Jornal Francês La Republique 1932 

[autoria não indicada] República de 30 de setembro de 1932 1932 

Artur Portela 

«A fotografía de Portugal» n’O Notícias 

Ilustrado, de 16 de julho de 1932 (n.º 213, ano V, 

Série II) 

1932 

Ricardo Rosa y 

Alberry 

I Congresso Nacional de Radiotelefonia, 

concretizado pelo O Século, na Sociedade de 

Geografia 

1932 

Aprígio Mafra Diário de Notícias de 9 de setembro de 1932 1932 

Zuzarte de Mendonça 

Artigo «Contra o fado e pela dignidade da 

mulher!...» na Renascença Ilustração Católica 

de 1 de Agosto de 1932, N.º 33 (15º do II ano) 

1932 

Reinaldo Ferreira 
Texto-tese «O Tango foi criação dum fadista?» 

no semanário Repórter X 
1932 

[autoria não indicada] 
Crónica «Roubaram a banza ao Zé Maria» no 

jornal República 
1933 
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Autor Texto Ano 

Zuzarte da Mendonça 
«Cinema Português: algumas reflexões 

oportunas» na Renascença Ilustração Católica 
1933 

Bourbon e Menezes 

Samuel Maia 

«A Canção Nacional» no jornal O Século, 17 de 

novembro de 1933, n.º 18565, ano 53 
1933 

Gabirelle Réval 

L’Intran jornal de Paris; artigo em que a 

jornalista expõe que esteve em Portugal e não 

gostou de fado 

1933/ 

1934 

[autoria não indicada] 
«Maus guias de turismo» no jornal República de 

22 de fevereiro de 1934 
1934 

Elisabeth Gramont 

Escreve num vespertino lisboeta – não se percebe 

se ela gosta ou não mas diz-se que inimigos do 

fado escreveram contra ela 

1934 

[Mota] Diário Revolução Nacional 1934 

António Júlio 
«O Fado, relice Nacional», diário Revolução 

Nacional 
1934 

Carlos Ornelas 

[Pseud. Nickles] 

Secção «Ecos e Comentários» na Gazeta dos 

Caminhos de Ferro. Resposta aos artigos da 

Revolução Nacional 

1934 

D’Altamira Artigo no jornal O Faialense 1934 

João de Alvor 
Artigo no Diário do Alentejo de 24 de agosto de 

1934 
1934 

Maria Carvalho A poeta escreve um artigo a favor do fado 1934 

Mécia Mousinho de 

Albuquerque 

Crónica «Depoimento de uma distinta poetisa», 

«A propósito do “Fado”»,... no jornal Fradique 

entre agosto e novembro de 1934 (ano I), que 

prosseguiu como resposta a Eduardo Pacheco 

1934 

Eduardo Pacheco 

Cartas de resposta «A propósito de o “Fado”: 

Carta à Senhora D. Mécia Mousinho de 

Albuquerque» entre setembro e outubro no jornal 

Fradique  

1934 

Manuel Neves (de 

Luanda) 

Texto em resposta a Mécia Mousinho de 

Albuquerque: «Música Popular Portuguesa: 

Algumas notas de Manuel Neves» no jornal 

Fradique de 15 de novembro de 1934, ano I, n.º 

41 

1934 

José Régio 
Alusão positiva ao fado na obra Jogo da Cabra 

Cega 
1934 

Fernando de Sousa 
«Das Ideias & dos Factos [Emissora Nacional]» 

Artigos em A Voz 
1934 

Mário de Sampaio 

Ribeiro 

«A Musica e os organismos musicais da 

Emissora Nacional (Palestra realizada ao 

microfónio da E. N. na noite de 16 de Julho de 

1934)». Educação & Ensino: Secção Semanal de 

A Voz 

1934 

[autoria não indicada] 
Artigos no Diário de Notícias entre Maio e 

Setembro de 1934 
1934 
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Autor Texto Ano 

Francisco Costa 

Conferencia de Francisco Costa em maio no 

posto emissor C. T. 1. G. L. (Rádio Clube 

Português) na Parede 

1934 

Ary dos Santos Artigo no jornal O Diabo 1934 

César dos Santos Artigo no jornal República 1934 

[José dos Santos 

Castro] 

Semanário portuense O Popular, dirigido por 

José dos Santos Castro responde ao Diário de 

Notícias 

1934 

Cézar dos Santos «Silêncio que se vai cantar o fado». Republica 1934 

Ribeiro de Carvalho República de 23 de dezembro de 1934 1934 

Norberto de Araújo Na «Página de 5.ª feira» no Diário de Lisboa 1934 

Bourbon e Menezes 
Crónica «Pedras Soltas» no jornal Diário de 

Notícias de 22 de janeiro de 1935 
1935 

Belo Redondo Artigo no Diário de Notícias 1935 

Emile Vuillermorz «Le Fado Portugais» na revista Candide 1935 

Luiz Teixeira Artigo no Diário de Notícias 1935 

Francisco Fernandes 

Lopes 

Palestra na Emissora Nacional «A evolução do 

Fado, da guitarra à sinfonia» 
1935 

Bourbon e Menezes [Paradoxos de Ademe] 1935 

Bourbon e Menezes 
«O veneno do fado» no jornal A Voz do Operário 

de 6 de outubro de 1935, n.º 2167, 56.º ano, p. 3 
1935 

Nélson de Barros 
Artigo no bissemanário republicano A Cidade, 

n.º 99 
1935 

Correia Marques Artigo no jornal A Voz 1935 

Ernesto de Oliveira e 

Silva 

Jornal Comércio e Colónias 
1935 

Artur Inês 
Artigo «Hugo» no jornal O Diabo de 19 de Maio 

de 1935, n.º 7, p. 1 
1935 

Ferreira da Costa Jornal Comércio e Colónias 1935 

Maeterlinck 
Discurso sobre o fado na «Semana Portuguesa 

em Genebra» 
1935 

Zecas Telo 

«A viola de Os Ridiculos», poema de Zecas Telo 

no jornal Os Ridículos de 14 de dezembro de 

1935, n.º 3113, ano 31.º, p. 3 

1935 

M. V. Jorge 
Caricatura na capa do jornal Os Ridículos de 7 de 

dezembro de 1935, n.º 3111, ano 31.º 
1935 

Carlos Alberto Lima 
Artigo no Suplemento literário do Correio da 

Manhã, jornal do Rio de Janeiro 
1935 

Mário Gonçalves 

Viana 

«Uma Canção que não é nacional» no Jornal de 

Notícias 
1935 

António Ferro «Emissora Nacional», Diário de Notícias 1935 

Emília de Sousa 

Costa 

Artigo «A Canção Nacional» no Democracia do 

Sul 
1936 

Raul Pereira Pedroso 
Escreve de Lourenço Marques em resposta a 

Emília de Sousa Costa 
1936 
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Autor Texto Ano 

Albino Forjaz de 

Sampaio 

Festa organizada pelo escritor Forjaz de Sampaio 

intitulada «Consagração á História do Fado». O 

escritor iria fazer uma conferência sobre o tema 

(o que não aconteceu por causa de «um 

desarranjo duma peça no auto-falante») 

1936 

Henrique Salgado Artigo no jornal Norte Desportivo 1936 

Luiz Moita 

O fado, Canção de Vencidos. Oito Palestras na 

Emissora Nacional publicado posteriormente em 

livro 

1936 

[autoria não indicada] 
Diário de Lisboa na secção «O Mundanismo» 

narra sessões de fado no Retiro da Severa 
1936 

Carlos José 

Fernandes 

Texto sobre a biografia do maestro Filipe Duarte 

que contem vários elogios ao fado no jornal O 

Diabo de 28 de julho de 1936, n.º 57. 

1936 

Rodney Gallop 

Livro Portugal, a Book of Folk Ways publicado 

em Cambridge; uma obra subsidiada pelo 

Instituto para a Alta Cultura 

1936 

Alberto Bramão 
Artigo no Primeiro de Janeiro de 14 de abril de 

1936 
1936 

[autoria não indicada] Notícias de Famalicão 1936 

Mário de Sampaio 

Ribeiro 

Critica a existência de guitarras na batalha de 

Alcácer Quibir e a ancestralidade da guitarra 

portuguesa no livro As «guitarras de Alcacer 

Quibir» e a «guitarra portuguesa» 

1936 

Augusto Farinha 

Beirão 

Palestra intitulada «A influência do fado na gente 

portuguesa» proferida numa festa de fados na 

Sociedade Musical da Cruz Quebrada 

1936 

Dutra Faria Artigos no jornal A Acção 1936 

Aprígio Mafra 

Diário de Notícias, de 25 de setembro de 1936. 

Artigo em que se elogia o fado ouvido em 

Salamanca, em plena guerra. Enviado especial a 

Espanha. 

1936 

Joaquim de Oliveira Artigo sobre a crise no teatro no jornal República 1936 

A.G. Artigo no Marseille Soir de 16 de maio de 1936 1936 

Rocha Martins 

Artigo sobre João Maria dos Anjos, «O mestre de 

guitarra de El-rei D. Carlos» no Diário de 

Notícias 

1936 

Norberto de Araújo 
Artigo no Diário de Lisboa de 7 de janeiro de 

1937 
1937 

Artur Inês Artigo no República de 8 de janeiro de 1937 1937 

Cristiano Lima 

Artigo «Uma vaga tristeza obrigatória» no jornal 

O Diabo de 29 de Fevereiro de 1937, n.º 140, p. 

3. 

1937 

Diogo de Macedo 
Artigo «O Fado» no jornal O Diabo de 7 de 

Março de 1937, n.º 141, p. 4 
1937 

[autoria não indicada] Avante! De Agosto de 1937, n.º 48, II série, p. 3 1937 

Artur Lobo d’Ávila 
Os jornais de fado dão notícias sobre Artur Lobo 

d’Ávila 
1937 
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Autor Texto Ano 

Artur Tamagnini 

Barbosa 

A Canção do Sul escreve um artigo noticiando 

que o Dr. Artur Tamagnini Barbosa, Director 

Geral das Colónias, parte para Macau para 

exercer o cargo de governador 

1937 

Fernando Amado 

[Pseud.: Ariel] 

Num diário entre 1 de janeiro e 16 de janeiro 
1937 

Rodney Gallop 

Obra Cantares do Povo Português, uma tradução 

de António Emílio de Campos editada pelo 

Instituto para a Alta Cultura 

1937 

Norberto de Araújo 
Artigo de resposta a Ariel (na Ilustração ou no 

Diário de Notícias) 
1937 

Artur Inês Artigo de resposta a Ariel na revista O Az 1937 

Fernando Lopes 

Graça 

[Pseud.: Anti-fadista] 

«Variações sôbre o fado» na Seara Nova de 28 

de janeiro de 1937, n.º 495 1937 

Dutra Faria 
Jornal Acção escreve vários artigos contra o fado 

e de apoio a Luís Moita 
1937 

Bruno Rizzatti 

Conferência realizada em Cascais em agosto de 

1936 escrita em língua francesa, publicada nos 

n.os 1 e 2 da Revista da Faculdade de Letras, em 

Lisboa, em 1937 

1937 

Carlos Silva 

Artigo «Dutra, fazia melhor em estar calado», 

entre outros, no Mensageiro do Riba Tejo e 

noutros jornais 

1937 

Rocha Martins 

Alexandre Braga 

Filho 

A Canção do Sul de 1 de junho de 1937 aponta-

os como dois defensores do fado 1937 

Júlio Dantas 

Artigo «A velha canção de Lisboa» no jornal 

Comércio do Porto de 4 de abril de 1937, n.º 91, 

ano 82 

1937 

Joaquim Lança Inquérito realizado por uma revista do Porto 1937 

A. J. de Vasconcelos 

Carvalho 

Inquérito realizado por uma revista do Porto 
1937 

Alberto Vítor 

Machado 

Artur Inês 

Mário Saa 

Chianca de Garcia 

Ribeiro dos Reis 

Carlos Amaro 

Silva Tavares 

Inquérito realizado por Artur Inês e reproduzido 

na obra Os Ídolos do Fado da autoria de A. Vítor 

Machado 

1937 

Zuzarte de Mendonça 

Artigo «A triste Canção do derrotismo...» no 

jornal Renascença: Ilustração Ilustrada de 1 de 

dezembro de 1937, n.º 161 (23.º do VII ano) 

1937 
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Autor Texto Ano 

[Ribeiro de Carvalho, 

diretor do jornal] 

São onze artigos, de primeira página, na secção 

«Ditos e Feitos», publicados entre 18 de julho a 

24 de setembro de 1937. São a favor do fado mas 

é criticada a forma como alguns cantadores o 

cantam enaltecendo o fado antigo e censurando o 

moderno; a Guitarra de Portugal interpreta-os 

como uma crítica aos fadistas 

1937 

[autoria não indicada] 
Os Ridículos criticam num número de agosto a 

opinião da República 
1937 

[autoria não indicada] 

A Lucta, único jornal em português que se 

publica em Nova York, publica um artigo contra 

os detratores. O jornal Rádio Semanal 

transcreve-o 

1937 

João Gaspar Simões 

Erico Braga 

Palmira Bastos 

Amélia Rey Colaço 

Personalidades vaiadas num folheto distribuído 

por «“partidários” de Luís Moita» por terem 

afirmado publicamente que gostavam de ouvir 

fado 

1937 

Amélia Rey Colaço 

Bilhete escrito à direcção do Canção do Sul 

lamentando as críticas de que o fado tem sido 

alvo CS 16.07.37, 182/15, 7 

1937 

[autoria não indicada] 

«Ein Land wehrt sich gegen ein Lied» no jornal 

Das Schwarze Korps: Zeitung der Schutzstaffeln 

der Nsdap (jornal alemão das SS) de 16 

Dezember 1937, Geite 14, Folge 50 

1937 

[autoria não indicada] O Figueirense, da Figueira da Foz 1937 

Tomás Alcaide 

Artur Duarte 

Beatriz Costa 

Carlos Silva no artigo «O Fado... eterna canção: 

artistas que gostam do Fado» do jornal Canção 

do Sul (de 1 de agosto de 1937, n.º 183, ano 15, 

p. 3) indica que estes atores gostam de fado e 

frequentam o Retiro da Severa (Artur Duarte e 

Beatriz Costa) 

1937 

Carlos Silva 

Pensa publicar um livro onde reúne os artigos 

que escreveu defendendo o fado, acompanhado 

por poemas de fado; chamar-se-á «Fado, Canção 

Heroica» 

1937 

[autoria não indicada] 

Editorial intitulado «Ouvir Telefonia» de um dos 

números de outubro de 1937 de uma revista do 

Funchal 

1937 

José Régio 
Capítulo dedicado ao Fado na obra António Botto 

e o amor 
1937 

Gomes Monteiro Artigo na Ilustração 1937 

Ramada Curto 
Alocução muito elogiosa de Ângela Pinto lida a 

29 de janeiro de 1938 no Retiro da Severa 
1938 

Alberto Cardoso dos 

Santos 

Assume que gosta de fado. GP 25.05.38, 341/16, 

2 
1938 

Pinto Guimarães 
Fado: Canção Vencedora: história, propaganda 

e defesa do fado 
1938 

[autoria não indicada] Caricatura no Sempre Fixe 1938 
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Autor Texto Ano 

António Oliveira 

Salazar 

O jornal Guitarra de Portugal de 10 de junho de 

1938 (n.º 342, ano 16) regista: «Há pouco tempo 

ainda, numa grande revista, um jornalista que 

entrevistara Sua Ex.ª Sr. Dr. Oliveira Salazar 

dizia que o presitigioso Chefe do Govêrno havia 

defendido o fado, o que mereceu ao jornalista 

êste desabafo: - Está salva a Canção Nacional» 

1938 

Zuzarte de Mendonça 

Artigo «Abaixo o fado!» no jornal O 

Trabalhador de 15 de novembro de 1938, n.º 

110, p. 2 

1938 

Almeida Campos 

Vários artigos no jornal Política Nova, (órgão da 

União Nacional) de Viseu. Com as retaliações 

dos jornais de fado continua a escrever artigos, 

um deles intitulado «O Sou fadista B’rabosa 

falou» 

1938 

Luís de Freitas 

Branco 

Arte Musical, n.º 267, transcrição da crónica «A 

propósito do Fado» de Almeida Campos 
1938 

[autoria não indicada] 
O Jornal de Sintra critica o detrator Almeida 

Campos 
1938 

[autoria não indicada] 
Vários artigos escritos em junho de 1938 no 

Diário de Notícias 
1938 

Luís Moita 
Escreve no jornal A Verdade de 24 de setembro 

de 1938 
1938 

Sabel 

Em resposta ao artigo de Luís Moita «Uma 

Campanha inútil contra o Fado» «[secção] Ecos 

e comentários» Gazeta dos Caminhos de Ferro, 

n.º 1219 

1938 

[autoria não indicada] Secção de assuntos de fado no Comércio de Gaia 1938 

Friedrich Sieburg Parte do livro Neues Portugal (Novo Portugal) 1938 

Pinto Guimarães 

«Duas palavras sôbre o Fado. Em forma de 

prefácio...». Fado, canção vencedora: história, 

propaganda e defesa do fado (obra do próprio) 

1938 

Pedro Moura e Sá 
No dia 15 de dezembro de 1938, dissertou na EN 

sobre o fado e sobre a figura da Severa 
1938 

Albino Forjaz de 

Sampaio 

Publica em outubro de 1938 contos no Canção 

do Sul, que afirma respeitar muito este escritor 
1938 

Carlos Silva 
«Os discípulos do sr. Moita» no Comércio do 

Porto 
1939 

[autoria não indicada] 

Artigos nos jornais Semana Tirsense, Ecos do 

Sul, A Voz Portalegrense, Maria da Fonte, 

Jornal de Felgueiras, Noticias d’Évora, Eco de 

Estremoz e Estrela da Beira 

1939 

[autoria não indicada] Artigo «Sr. Bom Senso» no Diário de Lisboa 1939 

Sr. S. O. S. 
Artigo sobre Maria Teresa de Noronha no Diário 

de Lisboa 
1939 

Manuel Pacheco 

[Pseud.: Frederico de 

Monforte] 

Artigos da «Crónica do Porto» Renascença 

Ilustração Quinzenal: «O Triste fado» e «O povo 

e a música» 

1939 
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Autor Texto Ano 

[autoria não indicada] 

Artigo «Rais parta o» no Suplemento do 

Província de Angola (critica o facto de o fado ter 

aparecido no filme O Feitiço do Império) 

1940 

S. C. 

«Há uma questão de moral no fado que se 

canta?» no jornal República de 29 de março 

1940, n.º 2362 (II série), ano 30, p. 7 

1940 

Carlos Silva 

Livro Fado, eterna canção, colectânia dos 

artigos que publicou em diversos jornais 

defendendo o fado 

1940 

[autoria não indicada] 
República fala sobre José Alves 

1940 

Júlio de Sousa e 

Costa 

Democracia do Sul 
1940 

Fernando Lopes 

Graça 

Alude ao fado no texto «Sôbre o conceito de 

música Portuguesa» publicado na Seara Nova de 

Outubro-Novembro de 1941, n.os 740 a 741 

1941 

Mário de Sampaio 

Ribeiro 

Artigo «“Pergaminhos” fadistas» no boletim 

Olisipo 
1941 

Armando Vieira 

Pinto 

Critica o fado na Emissora Nacional 
1942 

Padre José de Ávila 
«O canto em coro», capítulo da coletânea Estudo 

e Ação, coordenada por Celestino Pereira 
1942 

Armando Leça Livro Da Música Portuguesa 1942 

[autoria não indicada] Artigo no Diário Popular 1943 

Manuel Pacheco 

[Pseud.: Frederico de 

Monforte] 

Artigo da «O Pôrto e a Música» Renascença 

Ilustração Quinzenal de 1 de Novembro de 1943, 

n.º 303 (21.º do XII Ano) 

1943 

Luís Cardim Artigo «Triste fado: um tríptico» na Seara Nova 1944 

José Osório de 

Oliveira 

Alusão positiva ao fado na obra Exame da vida 

portuguesa 
1944 

António Conte 
Excerto do livro A Sina na revista luso-brasileira 

Atlântico intitulado «Jaime e o Fado» 
1944 

Severo Portela 

Alusão positiva ao fado na obra Antero, 

variações sobre o tema da sua vida e da sua 

morte 

1944 

[autoria não indicada] Diário Popular de 5 de fevereiro de 1945 1945 

Bourbon e Menezes 
Prefácio ao livro Fado, mulheres e toiros de Pepe 

Luiz 
1945 

Padre José de Ávila 
Prefácio ao Cancioneiro da Mocidade 

Portuguesa 

Antes de 

1945 
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8. Analogias entre o universo fadista e o âmbito religioso 

 

Elemento do 

Fado 

Elemento 

religioso 
Citação 

Fado Culto* 
Os cantadores antigos e as cantatrizes, tinham o 

culto do Fado.1 

Guitarra 

portuguesa 
Altar 

A guitarra portuguesa / É altar que idolatramos, / 

Aos pés do qual nós rezamos / Mil orações de 

tristeza.2 

Fado Oração 
O fado é linda oração / que todo o fadista resa! / é 

preferida canção, / cheia de amor e belêsa!3 

Fado Prece 

Tornou-se uma prece artística / Na presente 

geração: / Possui nobre tradição / Honrosas fases 

tem tido.4 

Fado Oração Gosto de cantar o fado / A minha santa oração.5 

Fado Religião A minha religião é o Fado!6 

Suavidade do 

Fado 
Oração 

A sua suavidade / É uma oração bizarra, / 

Perfumada de saúdade, / Que eu reso junto á 

guitarra.7 

Voz da 

Guitarra 

portuguesa 

Religião 

Tu não calculas, Varela, / o quanto há de 

comoção, / De dôce [sic] religião, / Na sua voz 

feiticeira.8 

Guitarra Santuário A guitarra é santuário / Aonde eu às vezes oro, / 

Tendo sempre por rosário / A canção que mais 

adoro.9 
Canção que 

mais adoro 
Rosário 

Momento de 

início no fado 
Baptismo 

E foi assim que, aos sete anos de idade, recebeu a 

primeira ovação da sua vida – o seu batismo de 

fadista.10 

Guitarra Relicário A guitarra é um relicário / da Saudade e da 

Tristêsa; / e o Fado, sendo uma reza, 

tem nas cordas seu rosário.11 

Fado Reza 

Cordas Rosário 

Ensinar a 

cantar o fado 
Missão 

Civilizando os pretinhos, / Á sombra da bananeira 

/ Nos Mucéques do “Sóbádo”: / Armado em 

mestre de escola, / Nesta missão altaneira / Ensino 

a cantar o fado.12 

Fado 
Instituição 

quási religiosa 
[…] instituição quási religiosa13 

Guitarra divinal Adotou a guitarra; o divinal instrumento...14 

Guitarra Santa 

[...] uma linda guitarra, sobre um luxuoso 

almofadão, está disposta com tal carinho que nos 

lembra a imagem duma santa descançando em 

altar de seda.15 
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Elemento do 

Fado 

Elemento 

religioso 
Citação 

Fado 
Religião 

imperecível 

[...] o Fado ficou sempre, com novas formas e 

novos adeptos, como religião imperecível que é, 

por isso que encontra na alma popular a melhor 

justificação da sua existencia.16 

Sala da casa 

de uma fadista 
Capela 

o conjunto harmonioso duma salinha silenciosa e 

perfumada, como uma pequenina capela que só se 

abre em dias de oração!17 

Fado Benção 

Passa e consigo conduz / Lidima benção [sic] de 

graça; / E alumia quando passa / O meu coração 

sem luz! / Oh! quanto êle me seduz, / - Hei-de 

correr a adora-lo... / As minhas lamúrias calo, 

[...].18 

Tocador de 

guitarra 

ambulante 

Peregrinos 

Seu pae, conhecido pelo Joaquim Enguia, era um 

dêsses peregrinos tocadores de guitarra que levam 

às feiras e romarias as notas emotivas do Fado. 

[...] 

Desde então, Ermelinda Vitória afez-se à cruzada 

do Fado e era vê-la pela aldeia mais recôndita 

cantarolando, os fados que os prelos atiravam 

para as gargantas dos romeiros cantadores.19 

Expansão do 

fado 
Cruzada 

Fados 
Rezas / 

responsos 

E o senhor Aprigio Mafra, afirma que esses: 

«fadistas quando cantam, cantam a impotência de 

si mesmos, em resas que parecem responsos á 

beira dum cadáver apodrecido.» [fim de 

citação].20 

Fado Religião / culto religião do nosso culto ideológico21 

Fado Culto nacional 
em prol duma causa que bem se pode chamar o 

culto nacional22 

Fadista Médium 

«[os fadistas que cantam por dinheiro] nunca 

souberam sentir o Fado visto que lhes faltavam 

dotes “mediúnicos” e adaptaram-se a outros 

ritmos musicais [...].  

O amador é, geralmente, melhor Artista, quando 

talentoso, do que o profissional.  

Quando trabalha, algo de superior o conduz e 

anima, e lhe empresta forças ocultas e poderosas, 

quási sobrenaturais, desconhecidas para êle e para 

quem o ouve. “É ele o médium”! Fadado por que 

poderes!? Ninguem o sabe!»23 

Fado 
Hino 

sacrossanto 

Como um hino sacrossanto / Eu ‘scuto-o com 

devoção! / Entreguei-lhe o coração / Sem 

condições e sem preço.24 

Henrique 

Rego 
Apóstolo 

O fado tem em Henrique Rego um dos seus mais 

fervorosos apóstolos...25 

Cordas da 

guitarra 

Fitas dum 

rosário 

As cordas da banza triste, / São as fitas dum 

rosario / Sem contas já p’ra rezar; / Por isso, reza 
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Elemento do 

Fado 

Elemento 

religioso 
Citação 

Tocar 

guitarra / 

Trinar da 

guitarra 

Rezar 

a trinar / Todo o pungente fadário / Que ás nossas 

almas assiste!26 

Guitarra Religião* Tem Fé, abraça-te á Religião da Tua Guitarra...27 

Fado Rosário* 

Tem para com ela expansões da mais religiosa 

ternura, deseja ouvir o seu rosário de lamentos 

[...].28 

Propagar o 

Fado 
Apostolado 

[...] propagar o Fado, a singela canção da nossa 

terra, sacrossanto apostolado [...].29 

Causa do 

Fado 
Causa sagrada 

[...] a causa sagrada, alevantada mesmo, da 

canção [...].30 

Fado (Canção) Culto* 

Conte conosco para a obra criadora em que, com 

tanto labor, com tanta dedicação, V. se tem 

empenhado, fazendo dela um verdadeiro culto, 

que tanto o dignifica.31 

Fado Confissão* [...] que em quatro versos singelos sejamos em 

confissão e d’alma ajoelhada no altar divino da 

guitarra.32 
Guitarra Altar 

Fado Reza 
Maria Vitória, a feiticeira que convertia o fado 

numa resa.33 

Fado Bíblia 
[...] o Fado, que era a sua bíblia, o seu segundo 

motivo de viver.34 

Fado/guitarra Religião* 
Preguntei a um fadista / se tinha religião / 

Apontou-me uma guitarra / E bateu no coração.35 

Boémios / 

praticantes de 

fado 

Crentes 
Dizem que só os boémios gostam destas horas, 

destes cânticos, porque são doetios [sic], são 

portadores de taras ancestrais que os tornam 

crentes duma tal religião. Seja. Quem é que no 

mundo pode viver sem uma religião, sem um 

idial? O idial do fadista é o Fado que êle canta.36 

Fado Religião 

Solar da 

Alegria 

Um templo do 

fado 

Fado Cristo O Fado – como Cristo – sofreu rudemente os 

golpes ferinos dos seus adversários. Quando já 

exausto, quase desfalecido, prestes a agonisar na 

via sinuosa para onde os Judeus, 

inclementemente, o haviam lançado a caminho do 

Calvario, eis que surge algem que, qual Simão de 

Cirinéu, o alivia da tão pesada cruz que lhe 

haviam imposto os seus pertinazes inimigos. 

Condoído por tanta vileza, enojado por tanta 

deshumanidade, o nosso Simão – João Linhares 

Barbosa, [...].37 

João Linhares 

de Barbosa 

Simão de 

Sirene 
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Elemento do 

Fado 

Elemento 

religioso 
Citação 

Colaboradores 

da Guitarra de 

Portugal 

Apóstolos 

[...] Condoído por tanta vileza, enojado por tanta 

deshumanidade, o nosso Simão – João Linhares 

Barbosa, - apoiado por meia dúzia de devotados e 

valorosos Apostolos – os colaboradores do seu 

Jornal – soltando, estridente, o grito da revolta... 

38 

Esta canção Adorar Faz parte da minha vida / Esta canção adorar; / Há 

quem me chame perdida, / Por ser mulher e 

cantar. [...]  // Tenha-lhe amôr, tanto, tanto, / Ao 

fado, que é meu altar! / Quasi sempre quando o 

canto / Oiço de mim murmurar.39 

Fado Altar 

Fado Oração 
[...] oração do berço, na boca santissima das mães 

para o adormecimento do filhinho estremecido.40 

Guitarra Altar A guitarra é um altar; as cordas são as velas / 

Inundando de luz as trovas fatalistas [...]41 Cordas Velas 

Guitarra Altar A guitarra portuguesa / É altar que idolatramos, / 

Aos pés do qual nós rezamos / Mil orações de 

tristeza! 42 
[Fados] 

Orações de 

tristeza 

Fados/cantigas Padre-Nosso Cantigas são padre-nossos.43 

Fado Salvação 

(sua mãe fôra fadista, metera-se nêle e 

compreendia-o como se fosse a sua salvação 

moral).44 

Fado Oração 

O fado, «Lusa Canção», / Minha oração 

predilecta, / Prendeu-me na inspiração / De num 

dia ser poeta.45 

Fado Rezar 

Quando uma mágua qualquer / A minha alma 

inquieta, / Vou resar onde estiver / Minha oração 

predilecta.46 

Fado Santa* É balada pura e santa [...] 47 

Fado Rezar* 
[…] dessa dôce [sic] melodia em que Portugal, 

vencido, rezou nas guitarras de Alcácer-Kibir.48 

Fado Divinizada* 

Torna-se divinisada / Essa canção, que é tesoiro, 

/ Quando por gargantas d’oiro / É com fervor 

entoada!49 

Fado Templo / altar* 
O Fado faz minorar / O tiesteo sofrimento; / No 

templo do sentimento / Tem um luminoso altar!50 

Fado Divina* 
A trova purificante / É a balada do triste, / Mais 

divina não existe, / Possue a forma vibrante!51 

Fado Converter 

É a trova preferida / Por quem na dor vive imerso, 

/ Faz converter o preverso 

O Fado, a canção sentida!52 

Fado Venerar 

Cantava-o sempre a chorar / Essa mulher d’alma 

nobre! / O Fado é a luz do pobre / Que devemos 

venerar!53 
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Elemento do 

Fado 

Elemento 

religioso 
Citação 

Guitarra de 

Portugal 
Catecismo 

Fadistas! Lede a «Guitarra de Portugal», o vosso 

catecismo!... 

 

Praticantes de 

fado 
Sacerdotes 

[O fado traduz] toda a miséria dos sacerdotes do 

vício, do crime e da depravação moral.54 

Guitarra Altar 

A guitarra portuguesa / É altar que idolatramos, / 

Aos pés do qual nós rezamos / Mil orações de 

tristeza.55 

Guitarra Altar A guitarra è um altar; as cordas são as velas / 

inundando de luz as trovas fatalistas, / Cantadas 

nos bordéis ou pelas caravelas / Por poetas, 

heroes, boemios e fadistas!...56 

Cordas da 

Guitarra 
Velas 

Panegiristas 

do fado 
Prosélitos 

Os seus panegiristas, desenvolvendo actividade 

de prosélitos, diligenciam por tôdas formas criar 

auréola radiante em tôrno de tudo quanto respeita 

à canção [...]57 

Críticos de 

fado 
Hereges 

[...] Há portugueses dos quatro costados que são 

«hereges», que negam a pés juntos as crenças dos 

«fadólatras» 

Fado Religião 

[...] moderníssima “fadolatria” – como religião a 

que não faltam «templos», «deusas», «santas» e 

outros corifeus, a-par-de apologistas fanáticos».58 

Casas de fado Templos 

[...] e que se dava o nome de «Casas de fado» a 

uma outra coisa muito diferente – 

semanticamente falando... – dos «templos» 

actuais. 59 

Apreciadores 

de fado 
Congreganistas 

Estou, por isso, crente que os numerosos 

congreganistas «fadeiros» [...].60 

Fado Santo Fado Santo61 

Luís Petroline Relíquia 
[...] o velho Petroline – essa relíquia sacrossanta 

do Fado.62 

Guitarra Abençoada 

A Guitarra portuguesa / P’lo senhor abençoada, / 

Reza a mágua e a tristeza / Da gente que é 

malfadada.63 

Guitarra Abençoada 
É como que uma balada / Cheia de mimo e de fé, 

/ Tanto que a guitarra é / P’lo Senhor abençoada.64 

Bordão da 

guitarra 
Sino O seu bordão, é um sino / De sonoro repicar / 

Fazendo n’alma vibrar / Do Fado o canto divino.65 
Fado Divino* 

Fado Sino 

Do Fado o dôce vibrar / é bem um pranto desfeito, 

/ como um sino a repicar / na catedral do meu 

peito. 

Fado Render culto Eu rendo culto ao Fado! Adoro-o com fervor! / Ás 

vezes tambem o canto... O Fado faz-me bem. 66 Fado Adorar 

Fado Liturgia [...] liturgia da alma nacional.67 



Anexo III – Tabelas 

177 

 

Elemento do 

Fado 

Elemento 

religioso 
Citação 

[Fadistas 

falecidos] 
Martirológico* [...] martirológico fadista68 

Espaços de 

Fado 
Capelinhas 

No bairro que me foi berço existiam, como ainda 

hoje, várias “capelinhas” onde pontificavam os 

fadistas dêsse tempo [...]. / Creio até que, nos 

baixos da casa em que vi, pela primeira vez, a luz 

do Sol, todas as noites se “rezava” essa “oração” 

tão linda, tão cheia de encanto e tão impregnada 

de sentimento [...].69 

Fado Rezar 

Fado Oração 

Dedos do 

guitarrista 
Sineiros 

Os dedos nervosos, pisando os bordões, / São 

como sineiros da casa de Deus; / As cordas são 

sinos, e são orações / Os Fados tão lindos, tão 

lindos, tão seus...70 

Cordas da 

guitarra 
Sinos 

Cordas da 

guitarra 
Orações 

Espaços de 

fado 
Capelas Por todos os cantos há capelas onde se adora êsse 

deus popular cujo símbolo é a guitarra. Uns 

templos são humildes – as tabernas – mas neles a 

devoção não é menos sincera. Outros são 

luxuosos, - os “cafés” e os teatros – e o rito aí 

torna-se mais sumptuoso.71 

Fado Deus popular 

Tabernas, 

cafés, teatros 
Templos 

Fado Rito* 

Fado Religião 

[...] e para que continue a defender e glorificar, 

com mais entusiasmo ainda, e disso tenho fé, o 

fado que considero uma religião.72 

Apreciadores 

de fado 
Fiéis [...] o nome de vários cantadores fadistas que, 

actualmente, deliciam o espirito dos fieis que 

acorrem aos templos onde se rende culto ao Fado 

[...].73 

Espaços de 

fado 
Templos* 

Fado Render culto* 

Guitarra Deusa Dedilhai na guitarra, a «deusa» radiosa.74 

Fado Idolatria [O fado é] A suprema idolatria!75 

Fado Altar É bem um altar sagrado, é bem sentida oração que 

todo o fadista reza!76 Fado Oração 

Fado Milagre 

[...] o milagre, sublime, de transformar, a dôr, 

através da garganta, numa harmonia divina». «A 

alta personalidade do nosso entrevistado 

esboçada a traços largos.77 

Linhares 

Barbosa 
Cristo 

Linhares Barbosa como o Cristo da Biblia, sabe 

escorraçar os meliantes e defender aqueles que 

pela bela canção emprestam a alma, cantando e 

chorando o melódico e dulcificante Fado.78 

Levar o Fado 

às prisões 
Santa cruzada 

[sobre o fado nas prisões] [...] uma das santas 

cruzadas levadas a cabo pelos fadistas.79 

Fado Religião 
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Elemento do 

Fado 

Elemento 

religioso 
Citação 

Maria do 

Carmo Torres 
Sacerdotiza 

Maria do Carmo é uma das maiores cantadeiras 

de Fado. Faz dêle uma Arte e uma Religião; é 

artista e sacerdotiza. [...] Quem visitar Maria do 

Carmo, tem logo a sensação de entrar numa 

capelinha de Fado, onde os sinos são as guitarras, 

que, em vez de se dependurarem numa tôrre, 

estão sôbre sofás, numa elegante sala de estar.80 

Casa de Maria 

do Carmo 

Torres 

Capela 

Guitarras Sinos 

Garganta de 

Berta Cardoso 
Rosário 

[...] garganta de Berta Cardoso [é] rosário de 

notas musicais.81 

Fado Converter* [...] com o nosso gargantear convertemo-lo à 

religião do fado.82 Fado Religião 

Fado Religião 

Se o visto é favorável ahi o temos desfiando as 

contas das suas queixas – em cantigas que são as 

orações da sua religião fadística.83 

Fado Veneração 
[...] todos aqueles que nutrem pelo Fado a 

veneração das coisas Santas.84 

Guitarra Catedral 

Armandinho, êsse formidável guitarrista – 

disputado por nacionais e estrangeiros – que, pelo 

primor da sua execução, consegue transformar 

uma guitarra numa catedral [...].85 

Fado Prosternar* 

E a grande multidão quási que se prosterna 

ouvindo essa canção, essa canção ideal 

que a põe junto de Deus lá na Mansão Eterna!86 

Fado Prece 

E o Português de lei, o Português leal 

A prece eleva a Deus, para ser sempiterna 

A glória da Canção, Canção Nacional! 87 

Fado Adoração 
[...] tinha pelo fado a adoração que os crentes têm 

pelas suas religiões.88 

Fado 
Sagrado 

Evangelho 

[...] canção que melhor traduz o sentimento do 

povo português e que por largos anos foi o nosso 

sagrado evangelho e a nossa honrada divisa. Que 

todos sejamos, até à morte, fadistas impenitentes, 

proclamando bem alto: Tudo pelo Fado! Nada 

contra o Fado!89 

Fado Oração Ó fado tu és a mais / Sagrada das orações.90 

Fado Sagrado hino O fado sagrado hino, / Que ao nosso peito se 

enlaça, / É o canto mais divino / Do povo da nossa 

raça.91 
Fado Divino* 

Deolinda 

[fadista] 
Devota* 

Deolinda uma devota, de coração, de fé, de 

alma.92 

Fado Altar 
O fado é altar de fadistas; não pode ser refúgio de 

vadios!93 

Fadistas Sacerdotes [...] sacerdotes da legítima religião do fado.94 
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Elemento do 

Fado 

Elemento 

religioso 
Citação 

Fado Oração 

O Fado era também a matinal oração que dizia a 

incerteza do dia que vinha surgindo. Á noite, as 

mesmas canções eram o agradecimento por terem 

escapado à voragem do aço.95 

Fado Religião [...] sacerdotes da legítima religião do fado.96 

Ricardo 

Porfírio 

Asceta / 

Anacoreta 

Quando canta a sua mística reflete-se no espelho 

[...]. é um iluminado, um asceta, um anacoreta do 

fado...97 

Fado Reza Canto o Fado como uma reza.98 

Fado Prece [...] é préce santificada 99 

Fado Oração 
O Fado alvor de luz divina da manhã, / Uma 

oração de Amor, singela, pura e sã!100 

Fado Rito 

Sorriso de paixão, ardendo nos desejos, / Dos 

lábios que a fremir se tingem só com beijos. / A 

sensação mais santa, o ritus mais divino, / 

Vibrando no sentir dum coração menino.101 

Fado Sacra* É sacra melodia, é geração passada102 

Fado Rosários* «gemendo à guitarra rosários de desgraças».103 

Fado Oração Fado: oração religiosa.104 

Fado Crença Fado: a minha crença.105 

Fado Sacrossanta* No cruel destino atroz, / ao vibrares na garganta, 

/ Melodia sacrossanta / Tu tens de oiro a tua voz / 

E para os nossos avós / Tu fôste bela oração... / 

Cantado com devoção, / No infortúnio da vida / 

Tu és a paixão querida / Harmoniosa canção.106 

Fado Oração 

Casa de 

Ermelinda 

Vitória 

Templo 
Saímos daquela casa com a impressão de que 

saíamos dum templo fadista.107 

Fado Adorar Passei certo dia, / Pela Mouraria, / Em festa 

bizarra, / P’ra adorar o fado, / No templo sagrado 

/ Da qu’rida guitarra.108 
Guitarra Templo 

Fadistas Rezar 

E numa viela, / Oh! que coisa bela! / Vi, com 

emoção, / Fadistas resando / Com fé entoando, / 

Tão linda canção: 109 

Fado Rezar e adorar A noite ao deitar / em olhando o altar / da guitarra 

amada, / eu reso sosinha, / esta ladainha, 

Por mim adorada. 110 
Fado Ladainha 

Público da 

Sala [de uma 

casa de fado] 

Apóstolos 
A música, realisou sempre a verdadeira lei da 

metempsicose, os artistas malabaristas dos sons 

põem a alma nos dedos e roçam-na pelas cordas 

dos instrumentos: daí o dogma da transmigração 

feito realidade.  

Mesas da Sala 

[de uma casa 

de fado] 

Altares 



Anexo III – Tabelas 

180 

 

Elemento do 

Fado 

Elemento 

religioso 
Citação 

[Modo de 

discorrer os 

versos] 

Exéquias* 

Aproxima-se do plano destinado aos cantadores a 

figura fransina e insinuante dum fadista, é 

Estalinau Cardoso, relanceia ao de leve a vista por 

tôda a sala que está a pinhada de apóstolos, todos 

caídos num extase numa comunhão de sentidos.  

A metafisica impõe sua belesa no perfume das 

floes que espiram nas jarras expostas nos altares 

das mesas onde as toalhas alvas põem uma nota 

de candidez e de Paz; na côr azul da luz, no som 

dos instrumentos: sinos daquele templo. O 

cantador espera a sua entrada, após a introdução 

dum Fado solene que nos prende o instinto, 

começa a discorrer à maneira d exéquias, os seus 

versos. 

Instrumentos 
Sinos daquele 

Templo 

Fado Relicário 
Ele é bem um relicário / P’ra guardar o sentimento 

/ Que temos dentro de nós.111 

Fado Oração* 
Dos versos que lhe ofertamos / Faz uma linda 

oração / Que não deve ter rival.112 

Espaço de 

Fado 
Templo [...] templo imaculado do Fado.113 

Guitarra Santuário A guitarra é santuário / Aonde eu às vezes oro, / 

Tendo sempre por rosário / A canção que mais 

adoro.114 
Fado Rosário 

Fado Rezar* 

E a cantar vou rezando / P’ra minhas dores afagar, 

/ Mas mesmo máguas cantando 

Oiço ás vezes murmurar.115 

Fado Missal 

O Fado é um livrinho usado em Portugal / E não 

tem tradução em mais nenhum país, / Só quem for 

português compreende êsse missal / E canta na 

guitarra aquilo que êle diz.116 

Fado Catecismo 

Na terra portuguêsa o Fado é como as flôres / 

Recreia o coração tristonho ou jovial, / Catecismo 

da vida, egrégio nos amores / O Fado é um 

livrinho usado em Portugal.117 

Liras Sinos Têm ido mar em fóra as suas orações, / Liras de 

Portugal... são sinos de matriz; / Nunca o Fado 

negou as suas tradições / E não tem tradução em 

mais nenhum país,118 
Fados Orações* 

Fado Evangelho 

Do campónio ao burguês, da cabana ao solar, / 

Dentro duma oficina, ou na amplidão rural, / Êle 

é um evangelho, e... caso singular!... / Só quem 

for português compreende êsse missal 119 

Fado Devoção Amo o Fado com entranhada devoção [...].120 

Fado Adoração* 

Nós, que temos pelo Fado uma adoração quási 

fanática, que o concebemos imutável com as 

próprias leis da Vida [...]121 
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Elemento do 

Fado 

Elemento 

religioso 
Citação 

Fado Converter 

[...] emfim [sic] o Fado converte o descrente á 

idolatria porque se impõe como purificador dos 

irreverentes cérebros e despovoadas almas.122 

Fado Culto* - Vê-se bem que tem grande culto pelo fado!123 

Fado Culto [...] em voz vínica se presta culto ao Fado124 

Crítica da 

imprensa 

Campanha 

evangelizadora 

[...] campanha evangelizadora por parte da sua 

imprensa125 

Colegas 

fadistas 
Confrades [...] queridos confrades.126 

Sessão de 

fados 
Sacrifício 

[...] ambiente dos tabernáculos, onde se faz, cada 

noite, o enjoativo sacrifício fadista127 

Fado 
Instituição 

quási religiosa 
instituição quási religiosa. 128 

Fado Salmear* 

Café a trasbordar [sic], no interesse único de 

psalmear a trova genuinamente portuguêsa. 

Sôbre o estrado, um cantador, entre um guitarrista 

e um violista delicia a assistência que 

religiosamente o escuta ao som do dedilhar 

daqueles [...].129 

Fado Oração 

Da historia bem confusa e treda dessa ária / Que 

é a queixa de quem sofre... A oração do pária!... 

130 

Fado Liturgia [...] liturgia da alma nacional.131 

Fado Confessor 

O Fado é o confessor / Dos filhos de Portugal... / 

Porque lhe dei meu amor, / Há quem me chame 

boçal. [...] O meu viver desolado / Encontrou o 

Redentor / Na melodia do Fado, [...] Porque lhe 

dei meu amor.132 

Café Portugal Catedral A Catedral do Fado.133 

Solar da 

Alegria 
Templo O solar da alegria, um templo do fado.134 

Fado 
Sagrado 

Evangelho 

[...] canção que melhor traduz o sentimento do 

povo português e que por largos anos foi o nosso 

sagrado evangelho e a nossa honrada divisa.135 

Solar da 

Alegria 
Templo 

O Solar d’Alegria / é na opinião dos mais 

autorizados fadistas o único templo do Fado136 

Escutar fado Rezar 

E a assistência concentra-se, recolhe-se, como 

que a resar [sic], a evocar eu sei lá que lembranças 

eloqùentes espirituais!137 

Cantar fado Extasiar* 

Daniel lá estava no seu posto a cantar com duplo 

objectivo [sic]: o de extasiar-se a si próprio, 

(porque um fadista quando canta com a alma 

abandona-se ao seu extase pessoal). 138 
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Elemento do 

Fado 

Elemento 

religioso 
Citação 

Fado Graça 

O fado, suprema graça / Dum divino e eterno 

enleio, / Foi sempre da lusa raça / A expressão, o 

seu anseio.139 

Fado Santo* O Fado é choro santo a brotar cristalino, / ‘xtasia 

corações, é cantado às estrelas; / Para a alma do 

fadista é risonho Destino, / E outrora viajou 

dentro das caravelas.140 
Fado Extasiar 

Fado Reza 

A minha reza é o Fado / A minha santa oração / 

Esse hino santificado / Que trago no coração141 

Fado Santa oração 

Fado 
Hino 

santificado 

Fado Prece* 

Quando em prece sobe aos Céus / Logo um 

murmúrio perpassa, / Ter fé e ter crença em Deus 

/ Foi sempre da lusa raça.142 

Público de 

Fado 
Apóstolos 

A música, realisou sempre a verdadeira lei da 

metempsicose, os artistas malabaristas dos sons 

põem a alma nos dedos e roçam-na pelas cordas 

dos instrumentos: daí o dogma da transmigração 

feito realidade. 

Aproxima-se do plano destinado aos cantadores a 

figura fransina e insinuante dum fadista, é 

Estalinau Cardoso, relanceia ao de leve a vista por 

tôda a sala que está a pinhada de apóstolos, todos 

caídos num extase numa comunhão de sentidos. 

Casa de Fados Templo* A metafisica impõe sua belesa no perfume das 

flores que espiram nas jarras expostas nos altares 

das mesas onde as toalhas alvas põem uma nota 

de candidez e de Paz; na côr azul da luz, no som 

dos instrumentos: sinos daquele templo. O 

cantador espera a sua entrada, após a introdução 

dum Fado solene que nos prende o instinto, 

começa a discorrer à maneira de exéquias, os seus 

versos. 143 

Instrumentos Sinos 

Mesas Altares 

Fado Reza* O fado é a alma em reza. / As grandes transviadas 

/ Que alucinadamente, insólitas, cruéis, / Enchem 

de injúria amarga o leito dos bordeis, / Só pegam 

na guitarra e a nimbam de tristeza, / Numa 

transfiguração magnifica de beleza, / Quando a 

carne parou e a alma se liberta.144 

Fado Transfiguração 

Fado Extasiar O fado que me extasia / Que me encanta e seduz, 

/ É como santa oração / Que às vezes rezo a 

Jesus.145 

Fado Oração 

Fado Rezar 
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Elemento do 

Fado 

Elemento 

religioso 
Citação 

Lágrimas que 

caem ao ouvir 

fado 

Unção religiosa 

Se ao Povo não lhe dão o que êle precisa para ser 

feliz – saúde, luz, alegria, pão – ao menos que lhe 

não discutam a unção religiosa das lágrimas que 

caem lentamente dos olhos dos que sofrem, 

quando o fado soluça como uma flor d’emoção 

que abre no lodo.146 

Fado Oração 

Há muita gente que apouca / Na taberna essa 

canção, / Mas, ardendo em paixão louca, / O Fado 

na tua bôca, / Não é Fado... é oração.147 

Fado Rezar «O fado tambem se reza: / É a sagrada oração / 

Do nosso pranto sagrado; / Se nós temos a 

tristeza, / Com sentida devoção / No catecismo do 

fado!».148 

Fado 
Sagrada 

oração 

Fado Catecismo 

Fado Sacramento 
O sacramento do fado produz um milagre maior e 

diferente149 

Guitarra Cruz 
A guitarra é a nossa cruz e, portanto, a nossa 

apoteose.150 

Fado Oração* 

Esse sentimento, cheio de amor e de melancolia, 

representa-o em Música o nosso Fado a modesta 

canção lisbonense, dos saloios, dos pescadores, 

dos operários; é um desabafo, é quási uma 

oração.151 

Cantar [o 

fado] 
Rezar o terço 

Quanto canto reso o têrço, / P’los olhos que n’ela 

vão / Numa inocência florida. / A minha canção 

do berço, / É mais préce que canção: / É uma 

canção à vida.152 
Canção [fado] Prece 

1 Depoimento de António Eduardo Vieira da Silva: CS 01.01.32, 60/9, 1. 
2 Júlio Guimarães – História do Fado. Lisboa: Livraria Barateia, [s. d.], p. 24. 
3 CS 16.05.33, 93/11, p. 4. 
4 Júlio Guimarães – História do Fado. Lisboa: Livraria Barateia, [s. d.], p. 24. [Fala do homem do Bairro 

Alto] 
5 Letra de António Amargo. 
6 Maria do Carmo. «Cinco minutos de conversa amena», Azes do Fado, 1 de Fevereiro de 1936, n.º 1, ano 

1. 
7 Avelino de Sousa – «Duas quadras», CS 18.12.26, 10/1, 2. 
8 [Referindo-se à guitarra] João Linhares de Barbosa – «A Guitarra (Dueto)» [Para Renato Varela e 

Carlos Freire]. GP 08.10.27, 125/6, 1. 
9 E. N. M. Silva – «Por cantar», GP 06.05.33, 274/12, 4. 
10 Sobre Maria do Carmo. «Cinco minutos de conversa amena» AZ 01.02.36, 1/1. 
11 [Quadras] António Mondego GP 30.12.26, 104/5, 2. 
12 Luanda, 22 de Janeiro de 1934, Jaime Alves. «Flores do Mato Africano» [Ao exímio guitarrista e meu 

camarada Ferro-Viario Salvador Freire] 

TP 15.03.34, 11/1, 6. 
13 Mário Domingues – «Fadistas». GP 15.09.34, 296/13.. Citado tambémGP 31.07.32, 258/11, 1. 6. 
14 Júlio Guimarães – História do Fado. Lisboa: Livraria Barateia, [s. d.], p. 26. (palavras do homem do 

Bairro Alto). 
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15 J. Santos – «Maria do Carmo: Que encanto!! Um ninho de Fado, Trez Guitarras e um Coração 

Fadista!» TP 31.10.33, 8/1, 1. 
16 Júlio Guimarães – «O Fado: a sua tendência literária». Em Júlio Guimarães – «Impossível». Em Júlio 

Guimarães – Almanaque de Fados e Canções para 1933. Lisboa: Livraria Barateira, [1933], p. 8. 
17 J. Santos – «Maria do Carmo: Que encanto!! Um ninho de Fado, Trez Guitarras e um Coração 

Fadista!» TP 31.10.33, 8/1, 1. 
18 João da Mata – «O Fado» [para João Black]. CN 17.12.27, 1/1, 1. 
19 João Linhares Barbosa – «Ermelinda Vitória a mulher do chaile». GP 26.10.18, 183/8, 1. 
20 «Oh! Fado, que foste Fado!...». CN 20.04.28, 6/1, 3. 
21 João da Mata – «Flaviana Ferreira: pequena cantatriz e guitarrista de 12 anos de idade, já uma das mais 

brilhantes figuras do Fado.» CN 21.03.1928, 5/1, 1. 
22 João da Mata – «Georgino de Sousa concedendo-nos uma entrevista, diz fazê-lo por gentileza á 

“Canção Nacional”. CN 09.02.28, 3/1, 1. 
23 CS 16.01.39, 218-219/16, 3. 
24 Mantas Massano – «O Fado». CN 06.03.28, 4/1, 8. 
25 CP 26.09.26,1/1,1. 
26 «Oração ao Fado [Composta expressamente para o meu bom amigo e seu mimoso interprete, Carlos 

Ribeiro.] 
27 Dias do Rosário para Henrique Bruno. «Explicando». CP 26.09.26,1/1,2. 
28 Saavedra Machado – «Os fadistas de Rafael Bordalo Pinheiro». GP 08.01.28, 131/6, 2. 
29 (para Linhares de Barbosa). L. de Sousa Valente – «Cartas...: Guitarras doentes». GP 20.01.28, 132/6, 

2. É aqui que se transcreve a carta do Duo. 
30 (para Linhares de Barbosa). L. de Sousa Valente – «Cartas...: Guitarras doentes». GP 20.01.28, 132/6, 

2. É aqui que se transcreve a carta do Duo. 
31 (para Linhares de Barbosa). L. de Sousa Valente – «Cartas...: Guitarras doentes». GP 20.01.28, 132/6, 

2. É aqui que se transcreve a carta do Duo. 
32 L. Sousa Valente – «Um discurso de L. Sousa Valente no jantar de Luis Petrolino». GP 22.04.28, 

139/6, 6. 
33 «Fernanda Coutinho» GP 13.12.28, 157/7, 1. 
34 JBL – «Morreu Domingos Serpa» GP 27.07.29, 176/7, 1. [sobre o poeta]. 
35 Letra sem nome nem autor. Cantada por Alberto Costa no Fado sem pernas. GP 20.08.29, 177/7, 20. 
36 «O solar da alegria, um templo do fado». GP 20.08.29, 177/, 21. 
37 Alfredo Madeira – «Unir Fileiras: fadistas!». GP 21.11.29, 184/8, 6. 
38 Alfredo Madeira – «Unir Fileiras: fadistas!». GP 21.11.29, 184/8, 6. 
39 José Gonçalves – «A minha canção». CS 16.10.31, 55/8, 4. Encontra-se a indicação «Para a Ema 

Ferreira». 
40 «Reaparecendo» CS 15.05.30, 21/7, 1. 
41 Júlio Guimarães – História do Fado (Esboço em verso) ornado com muitas gravuras. Lisboa: Livraria 

Barateira, [s. d.], p. 8. 
42 Júlio Guimarães – História do Fado (Esboço em verso) ornado com muitas gravuras. Lisboa: Livraria 

Barateira, [s. d.], p. 24. 
43 António Montoia [para Aurelio do Nascimento] – «Cantigas». CS 16.09.30, 29/7, 3. 
44 Manoel de Matos – «Alfama e a tradição: ... Chorai, fadistas, chorai... (?)». CS 16.10.31, 55/8, 1. 
45 Horácio Lacuéva – «Uma inspiração». CS 16.10.31, 55/8, 2. 
46 Horácio Lacuéva – «Uma inspiração». CS 16.10.31, 55/8, 2. 
47 Júlio Guimarães – História do Fado. Lisboa: Livraria Barateia, [s. d.], p. 23. 
48 CS 16.02.1934, 111/11, p. 3, artigo «Canção Nacional», de Alsacia Fortes Machado. 
49 José Alves – «O Fado» [Produção pedida pelo seu intérprete Ricardo Porfírio] GP 17.09.30, 207/9, 5. 
50 José Alves – «O Fado» [Produção pedida pelo seu intérprete Ricardo Porfírio] GP 17.09.30, 207/9, 5. 
51 José Alves – «O Fado» [Produção pedida pelo seu intérprete Ricardo Porfírio] GP 17.09.30, 207/9, 5. 
52 José Alves – «O Fado» [Produção pedida pelo seu intérprete Ricardo Porfírio] GP 17.09.30, 207/9, 5. 
53 José Alves – «O Fado» [Produção pedida pelo seu intérprete Ricardo Porfírio] GP 17.09.30, 207/9, 5. 
54 José Ribeiro Maciel Fortes – O Fado, 1926, p. 153. 
55 Júlio Guimarães – História do Fado. Lisboa: Livraria Barateia, [s. d.], p. 24. 
56 Júlio Guimarães – História do Fado. Lisboa: Livraria Barateia, [s. d.], p. 8. 
57 Mário de Sampaio Ribeiro – Pergaminhos fadistas. 
58 Mário de Sampaio Ribeiro – Pergaminhos fadistas. 
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59 Mário de Sampaio Ribeiro – Pergaminhos fadistas, 12. 
60 Mário de Sampaio Ribeiro – Pergaminhos fadistas. 
61 A.Sousa Coelho – «Fado Santo». CS 01.01.35, 129/12, 2. 
62 Júlio Guimarães – História do Fado. Lisboa: Livraria Barateia, [s. d.], p. 14. 
63 Quadra de Júlio Valente glosada na produção: Carlos Abrantes – «A Guitarra» [Aos meus amigos João 

Fernandes, Varandas e Maria da Costa Rôxo» GP 17.09.30, 207/9, 5. 
64 Carlos Abrantes – «A Guitarra» [Aos meus amigos João Fernandes, Varandas e Maria da Costa Rôxo» 

GP 17.09.30, 207/9, 5. 
65 Carlos Abrantes – «A Guitarra» [Aos meus amigos João Fernandes, Varandas e Maria da Costa Rôxo» 

GP 17.09.30, 207/9, 5. 
66 Júlio Guimarães – História do Fado. Lisboa: Livraria Barateia, [s. d.], p. 22. 
67 «O Fado, Canção Nacional: Conferência que, no dia 5 do corrente, o nosso amigo Ventura Abrantes 

disse pela T.S.F.». GP 21.03.31, 223/9, 2. 
68 Luís Moita – O fado, Canção de Vencidos, p. 210. 
69 «Velha Guarda: António Garcia fala-nos dos seus tempos». GP 10.12.31, 243/10, 1. 
70 GP 15.04.32, 251/10, 3. 
71 Mário Domingues citado por «Um jornalista que defende o Fado». GP 31.07.32, 258/11, 1. 6. 
72 João F. Sampaio – «Dia de Alegria». CS 01.04.32, 66/10, 1. 
73 Joaquim Pimentel» CS 16.06.32, 71/10, 1. 
74 Júlio d’Oliveira Antunes – «Quando a morte chegar» (Ao meu amigo e poeta Arthur Leite, com 

amizade). CS 01.07.32, 72/10, 2.  
75 José Alves – «O meu fado». CS 16.10.32, 79/10, 1. 
76 João Inácio – «O que penso do Fado?» CS 19.04.34, 115/12, 1. 
77 CS 01.01.32, 60/9, 1. 
78 «Guida Fernandes: uma cantadeira» GP 20.10.34, 297/13, 1. 
79 «O Fado nas prisões». GP 14.11.34, 298/13, 5. 
80 «Maria do Carmo, embaixatriz do Fado no Brasil». GP 20.07.35, 306/13, 6. 
81 CS 16.01.36, 146/13, 1. 
82 Júlio Duarte narra que encontrou com outros fadistas e guitarristas um detractor e disse esta frase. CS 

16.10.36, 164/14, 2. 
83 Sobre o jovem cantador Fernando Cardoso. CS 16.10.36, 164/14, 6. 
84 CS 01.01.37, 169/14, 4. 
85 Carlos Silva – «O Fado... eterna canção: uma actriz fadista» CS 01.06.37, 179/15, 2. 
86 No Café «Luso» «Ao entardecer» por Candido Torresão. É um soneto. CS 01.08.37, 183/15, 3. 
87 No Café «Luso» «Ao entardecer» por Candido Torresão. É um soneto. CS 01.08.37, 183/15, 3. 
88 [Sobre Sabino dos Santos]. GP 10.06.38, 342/16, 5. 
89 João Black – «Discurso pronunciado por João Black no banquete da “Velha Guarda”» GP 20.12.38, 

354-355/17, 22. 
90 Manuel Ferreira Bucelas – «Quadra» CS 01.07. 39, 230/17, 6. 
91 David de Almeida Pinto – «O fado voz do povo» (Música do fado Sardinha assada) CS 16.09.39, 

235/17, 4. 
92 CS 16.01.40, 243/17, 3. 
93 «Uma entrevista sensacional: Carlos Conde» [entrevista feita por Manuel de Matos]. CS 16.11.45, 

363/23, 2. 
94 «Uma entrevista sensacional: Carlos Conde  [entrevista feita por Manuel de Matos]. CS 16.11.45, 

363/23, 2.  
95 «Dr. António Faria Fonseca». GP 10.06.29, 173/7, 3. 
96 «Uma entrevista sensacional: Carlos Conde» [entrevista feita por Manuel de Matos]. CS 16.11.45, 

363/23, 2. 
97 «Ricardo Porfírio» CS 16.11.45, 363/23, 7. 
98 José Gomes de Sousa (Jogosa) – «Saudade e Desilusão...». CS 16.01.33, 85/10, p. 2. 
99 CS 16.05.33, 93/11, p. 4. 
100 «O Fado... (Ao Snr. Ilìdio Antonio da Rosa Valadas com toda a minha admiração). Manuel Maria da 

Silva. CS 01.02.33, 86/10, 1. 
101 «O Fado... (Ao Snr. Ilìdio Antonio da Rosa Valadas com toda a minha admiração). Manuel Maria da 

Silva. CS 01.02.33, 86/10, 1. 
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102 «O Fado... (Ao Snr. Ilìdio Antonio da Rosa Valadas com toda a minha admiração). Manuel Maria da 

Silva. CS 01.02.33, 86/10, 1. 
103 Luiz Moita – O fado, canção de vencidos, p. 220. 
104 CS 16.02.34, 111/11, 1. [Título de um poema de fado] 
105 CS 01.08.34, 121/12, 1. 
106 A.Sousa Coelho – «Fado Santo». CS 01.01.35, 129/12, 2. 
107 Manoel de Matos – «Ermelinda Vitória» CS 16.12.31, 59/1, 1. 
108 Joaquim da Costa Cabral – «Evocação do Fado». (Música da marcha de Alfama) Para o repertório da 

distinta cantadeira D. Maria Carmen. CS 20.12.37, 193/15, 6. 
109 Joaquim da Costa Cabral – «Evocação do Fado». (Música da marcha de Alfama) Para o repertório da 

distinta cantadeira D. Maria Carmen. CS 20.12.37, 193/15, 6. 
110 Joaquim da Costa Cabral – «Evocação do Fado». (Música da marcha de Alfama) Para o repertório da 

distinta cantadeira D. Maria Carmen. CS 20.12.37, 193/15, 6. 
111 Mantas Massano – «O Fado». CS 01.01.38, 194/15, 3. 
112 Mantas Massano – «O Fado». CS 01.01.38, 194/15, 3. 
113 Sobre o café onde alegadamente barraram a entrada de Beatriz Costa. GP 31.10.31, 263/11, 3. 
114 E. N. M. Silva – «Por cantar» GP 06.05.33, 274/12, 4. 
115 E. N. M. Silva – «Por cantar» GP 06.05.33, 274/12, 4. 
116 Martinho d’Assunção – «Novo Missal». GP 25.02.34, 287/12, 3. [Para os cantadores Alberto Costa, de 

Lisboa e Heitor de Carvalho, do Porto]. 
117 Martinho d’Assunção – «Novo Missal». GP 25.02.34, 287/12, 3. [Para os cantadores Alberto Costa, de 

Lisboa e Heitor de Carvalho, do Porto]. 
118 Martinho d’Assunção – «Novo Missal». GP 25.02.34, 287/12, 3. [Para os cantadores Alberto Costa, de 

Lisboa e Heitor de Carvalho, do Porto]. 
119 Martinho d’Assunção – «Novo Missal». GP 25.02.34, 287/12, 3. [Para os cantadores Alberto Costa, de 

Lisboa e Heitor de Carvalho, do Porto]. 
120 J.M. – «Um cantador popular: Frutuoso França». GP 01.10.45, 8/24 – 2.ª, 3. Palavras de Frutuoso 

França. 
121 J.M. – «Uma artista fulgurante: Noémia Cristina» GP 15.10.45, 9/24 – 2.ª, 1. 
122 A Redacção – «Glorificando!» CS 27.03.27, 16/1, 1. 
123 J. Santos – «Maria do Carmo: Que encanto!! Um ninho de Fado. Trez Guitarras e um Coração 

fadista!» TP, 31.10.33, 8/, 1. 
124 «templo imaculado do Fado» sobre o café onde alegadamente barraram a entrada de Beatriz Costa. GP 

31.10.31, 263/11, 3. 
125 João Linhares Barbosa – «Mataram o Julio Janota? O famoso cantador levou para a sepultura duas mil 

das suas mais recentes cantigas». GP 24.09.31, 237/10, 1. 
126 Joaquim Pereira da Silva. «Palestra sobre Canção Nacional»GP 31.10.31, 239/10, 3. 
127 MOITA, 224 
128 Mário Domingues – «Fadistas». GP 15.09.34, 296/13. Citado por «Um jornalista que defende o 

Fado». GP 31.07.32, 258/11, 1. 6. 
129 Venceslau de Oliveira – «Pequenas Telas» [titulo da rubrica] (Ao meu querido amigo Gabriel de 

Oliveira). TP 04.02.34, 10, 2. 
130 Júlio Guimarães – História do Fado. Lisboa: Livraria Barateia, [s. d.], p. 26. (palavras do homem do 

Bairro Alto). 
131 «O Fado, Canção Nacional: Conferência que, no dia 5 do corrente, o nosso amigo Ventura Abrantes 

disse pela T.S.F.». GP 21.03.31, 223/9, 2. 
132 Luciano Marques – «Amor ao Fado», 21.07.32, 257/10, 3. Com a indicação: «Para Maria Emília 

Ferreira». 
133 Café Portugal.Miguel da Encarnação é o proprietário. João Linhares de Barbosa – «A Catedral do 

Fado». GP 15.10.32, 262/11, 2. 
134 GP 20.08.29, 177/, 20. 
135 Discurso pronunciado por João Black no banquete da “Velha Guarda”» GP 20.12.38, 354-355/17, 22. 
136 GP 31.03.31, 224/9, 7. 
137 «O solar da alegria, um templo do fado». GP 20.08.29, 177/7, 20. 
138 Canção do Sul, 16 de Agosto de 1936, 160/14, p. 1. 
139 Manoel António – «O fado» CS 16.12.44, 344/22, 2. 
140 Manuel Maria da Silva – «O Fado!...» CS 05.04.34, 114/12, 2. A todos os poetas populares de Portugal. 
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141 José Marques (René) – «Confissão», CS 16.02.32, 63/9, 2. 
142 Manoel António – «O fado» CS 16.12.44, 344/22, 2. 
143 João Linhares Barbosa – «A Canção da Saudade». GP 30.05.30, 198/8, 3. 
144 Soares da Cruz – «O Fado» [Para o actor, Luciano Marques, dizer]. CS 16.10.30, 31/7, 1. 
145 Fado cantado por Aurora das Neves e gravado por ela para a Odeon. GP 10.01.30, 188/8, 2. 
146 [Ramada Curto] – «O novo nacionalismo: Duas palavras sôbre o Fado que o Dr. Ramada Curto 

escreveu e o actor Vasco Santana leu na festa da “Guitarra de Portugal” no Teatro de S. Luís, na quarta-

feira, 8 de Janeiro último». GP 16.03.28, 136/6, 1-2. 
147 Fala do Marquez «Elogio do Fado (dueto)» Cantado na opereta «História do Fado». GP 30.06.30, 

201/8, 2. 
148 Carlos Conde – «Oração», GP 23.08.26, 93/4, 3. «Sextilha que desejaria ver glosada por trez poetas 

que muito admiro: Raul Carreira, Linhares Barbosa e Henrique Rego.» 
149 Álvaro Ribeiro – «Doutrina Fadista (Conferência)». CS 16.10.37, 188/15, 2. 
150 Diário de Notícias, de 29 de maio de 1928. Relativamente a esta última frase, João Linhares de 

Barbosa reage: «Estamos de acôrdo [sic]. Mais um milagre do Fado, sr. Ferro...». João Linhares de 

Barbosa – «António Ferro e EU e as guitarras de Amsterdão». GP 08.06.28, 143/6, 3. 
151 Júlio de Castilho – «Saudade». GP 15.09.34, 296/13, 7. [1914] 
152 João Linhares de Barbosa – «A minha canção do berço». GP 15.08.45, 5/24 – 2.ª, 8. 
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9. Membros das direções dos jornais de fado 

 
Tabela 1 — A Canção do Povo: Quinzenário Propagador da Lídima Canção O FADO 

Função Nomes 

Diretor Henrique Bruno 

Redator Principal Júlio Guimarães (26.09.26, 1/1) 

Administrador Dias do Rosário 

Editor António A. Henriques 

Diretor musical 
Joaquim Amante (26.09.26, 1/1) 

Soeiro da Costa (30.10.26, 2/1) 

Diretor Artístico 
José Oneil Bulhões (26.09.26, 1/1) 

Júlio Pereira da Silva (30.10.26, 2/1) 

Informações várias 

Propriedade Empresa Canção do Povo 

Redação e Administração Rua Maria Pia, 617, 1.º Esq. 

Composição e impressão Rua da Rosa, 24 

Inicio Lisboa, 26 de setembro de 1926, ano 1, n.º 1. 

Fim Lisboa, 30 de outubro de 1926, ano 1, n.º 2. 

Quantidade 2 números 

 

Tabela 2 — Canção Nacional: Quinzenário de Propaganda da trova portuguesa: O FADO 

Função Nomes 

Diretor João da Mata 

Redator Principal Pedro Rodrigues 

Administrador António Correia 

Editor Armando Carthó 

Diretor Artístico J. Ricardo da Silva (desde n.º 2) 

Informações várias 

Propriedade Empresa da Canção Nacional 

Redação e Administração Rua do Limoeiro 7, 2.º 

Composição e impressão Tipografia «Elite», Rua do Limoeiro, 7 

Inicio Lisboa, 17 de Dezembro de 1927, ano 1, n.º 1. 

Fim Lisboa, 20 de Abril de 1928, ano 1, n.º 6. 

Quantidade 6 números 
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Tabela 3 — O Fado 

Função Nomes 

Redator Principal Manuel Soares 

Secretário da Redação José M. Ribas (substitui Raul Bringuel) 

Editor Joaquim F. de Brito 

Informações várias 

Propriedade Empresa do jornal «O Fado» 

Redação e Administração 

provisória 
Calçada da Mouraria, 6 A 

Composição e impressão Imprensa Rádio – R. do Século, 50 a 66 

Inicio Lisboa, 1923 

Fim Lisboa, 3 de Janeiro de 1926 

Quantidade 22 números, 1 no período cronológico estudado 

 

Tabela 4 — Trovas de Portugal: quinzenário de fado, poesia e literatura. 

Função Nomes 

Diretor José dos Santos 

Editor José dos Santos 

Administrador Marçal Osório 

Informações várias 

Propriedade 
Artur Rocha e José dos Santos; Empresa Trovas de 

Portugal (desde n.º 4) 

Redação Rua Vale de Santo António, 251, r/c 

Composição e impressão 
«A Optima Tipográfica», travessa do Arco da Graça (à 

Rua da Palma, 26) 

Inicio Lisboa, 20 de maio de 1933, n.º 1, ano 1. 

Fim Lisboa, 15 de maio de 1934, n.º 12, ano 1. 

Quantidade 12 números 
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Tabela 5 —  Guitarra de Portugal: Quinzenário de Literatura e Poesia – Porta voz do Fado. 1ª série. 

1.ª série 

Função Nomes 

Diretor 
João Linhares Barbosa (desde o n.º 1 até ao fim da 1.ª 

série) 

Editor 

José Oliveira Piedade (até GP 25.06.38, 343/17); 

João Linhares Barbosa (de GP 10.07.38, 344/16, até ao 

final da primeira série GP 25.10.39, 367/18.) 

Diretor Musical João Victoria (até GP 08.02.34, 286/12) 

Redator 

Domingos Serpa (desde o n.º 1 até à sua morte GP 

07.07.29, 175/7) 

João Oliveira Vidal (desde GP 27.07.29, 176/7 até GP 

20.07.35, 307/14) 

António Gomes (desde GP 31.05.36, 315/14) 

José de Oliveira Piedade (juntamente com António 

Gomes, desde GP 10.07.38, 344/16) 

Redator Literário L. Sousa Valente (até GP 30.04.29, 170/7) 

Diretor Artístico 

Alexandre Fonseca (desde GP 08.02.34, 286/12 

designa-se «redactor artístico») 

 

Secretário 

Raul Carreira; João de Oliveira Vidal (desde GP 

22.02.27, 106/5 até GP 25.08.28, 148/7) 

Alfredo Madeira (desde GP 20.08.29, 177/7 até GP 

14.10.33, 281/12). 

Secretário da Redação 

Carlos A. Figueiredo (desde GP 31.05.36, 315/14 até à 

sua morte GP 20.09.36, 318/14). 

Horário Gameiro (desde GP 20.10.36, 320/15) 

Chefe da Publicidade Luís. A. Sameiro (referência na GP 20.08.29, 177/7) 

Proprietário 
João Linhares Barbosa (de GP 10.07.38, 344/16, até ao 

final da primeira série GP 25.10.39, 367/18.) 

Administrador 

Sabino Isidro dos Santos (até GP 14.01.34, 285/12); 

Luís Beleza (desde GP 08.02.34, 286/12 até GP 

28.03.35, 303/13) 

A. Nunes da Silva (GP 10.06.1938 até GP 10.03.39, 

360/17) 

Informações várias 

Propriedade Empresa da «Guitarra de Portugal» 

Redação e administração Rua das Mercês 137, 1.º 

Composição e impressão 

Imprensa Artística, L.ª. Rua Diário de Notícias, 132; 

Imprensa Belesa, Rua da Rosa, 99 a 107 (1928). (a 

imprensa artística depois deixa de aparecer, ficando só a 

Beleza); Gráfica Santelmo, Rua de São Bernardo 84. 
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Tabela 6 — Guitarra de Portugal: Porta voz do Fado. 2ª série. 

  

Desde que a administração muda para Luís Beleza, 

ocorre a nota: «Tôda a correspondência deve ser dirigida 

à Rua da Rosa, 99 – Imprensa Belêza». (1934) 

Inicio Lisboa, 1922 

Fim Lisboa, 25 de Outubro de 1939, n.º 367, ano 18. 

Quantidade 367 números 

Título 
Guitarra de Portugal: Tri-mensário de Literatura e 

Poesia – Porta-voz do Fado 

2.ª série 

Função Nomes 

Diretor 
Mário Ribeiro (desde GP 15.06.45, 1/24, início da 2.ª 

série). 

Editor 
João da Mata (desde GP 15.06.45, 1/24, início da 2.ª 

série). 

Proprietário e 

administrador 

Francisco Costa (desde GP 15.06.45, 1/24, início da 2.ª 

série) 

Redator principal 
João da Mata (desde GP 15.06.45, 1/24, início da 2.ª 

série). 

Informações várias 

Redação e administração 

Rua Ferreira Borges, 68 (no mesmo sítio do Café 

Latino) (desde 15.06.45, 1/24 – 2.º, início da segunda 

série). 

Título Guitarra de Portugal: Porta-voz do Fado 
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Tabela 7 — Canção do Sul: Semanário. Pelo fado, pela poesia popular. 

Função Nomes 

Diretor 

Venceslau de Oliveira (até 1927) 

José Alves (desde CS 27.03.27 16/1 até CS 24.04.27, 

18/1) 

Francisco Viana (desde CS 15.05.30, 21/7 até CS 

16.10.30, 31/7) 

João Reis (pseud. António Cardo) (desde CS 01.11.30, 

32/7 até CS 01.02.31, 38/8) 

Cândido Torrezão (desde CS 16.02.31, 39/8 até CS 

16.06.31, 47/8) 

João Reis (António Cardo) (desde CS 01.07.31, 48/8) 

Subdiretora Celeste Inácio (desde 1930) 

Editor 

Armando Dias (desde CS 18.12.1926, 10/1 até CS 

24.04.27, 18/1) 

João Reis (desde CS 15.05.30, 21/7) 

António Fernandes (desde CS 01.12.31, 58/8 até CS 

16.02.32, 63/9) 

João Fernandes Sampaio (desde CS 16.03.32, 65/9) 

Arthur Leite (desde meados de 1935). 

Diretor Artístico 

Sousa Mendes (Scenógrafo) (desde CS 05.02.27, 13/1 

até CS 24.04.27, 18/1); 

Domingos Carneiro (desde CS 16.06.34, 118/12) 

 

Diretor Musical 
Raul de Campos (desde CS 16.06.34, 118/12). 

 

Redator principal 

Joaquim Frederico de Brito (desde CS 15.05.30, 21/7 até 

CS 16.10.30, 31/7); 

Raul Álvaro (pai) (desde CS 01.11.30, 32/7 até CS 

01.02.31, 38/8); 

Manuel de Matos (desde 1939). 

Redator Poético 
Artur Leite (pseud. Háleite) (desde 01.12.31, 58/8 - à 

exceção de CS 01.03.32, 64/9) 

Redator Literário 

Manuel de Matos (pseud. Repórter Lynce) (desde CS 

01.12.31, 58/8 até 16.01.1934, 106/11 - à exceção de 

01.03.32, 64/9). 

Corpo 

Redatorial/Redatores 

Estevão José Machado (Cortalenha); Júlio d’Oliveira 

Antunes (Olivertunes); Manuel Maria da Silva (sai em 

1935); Manuel de Matos (Reporter Lynce); João Inácio 

(1938) 

Secretário de Redação 
Carlos Conde (desde CS 16.06.31, 47/8 até CS 16.10.31, 

56/8); 
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Celeste Inácio (pseud. Judia) (desde CS 01.12.31, 58/8 - 

à exceção de CS 01.03.32, 64/9) 

José Nascimento Santos (desde CS 16.06.34, 118/12); 

Jacinto Lobo (meados de 1935). 

Proprietário 
João Reis (desde 15.05.30, 21/7) 

Celeste Inácio (Judia) (desde CS 16.06.34, 118/12) 

Administrador João Reis (até CS 24.04.27, 18/1) 

Secretário administrativo João Sampaio e Romeu Viana (CS 01.03.32, 64/9) 

Informações várias 

Redação e administração  

Travessa do Cabral 10, r/ch (desde 1926); Rua da Horta 

Sêca 7, 1.º (CS 15.05.30, 21/7); Travessa da Horta a 

Jesus 9, r/c E (desde CS 31.05.30, 22/7); Travessa Poço 

da Cidade, 46, r/c (desde 1930); Rua Diário de Notícias, 

37, 3c (desde 1937); 

Composição e impressão 

Rua da Rosa, 24, Lisboa; Travessa Água Flôr, 35 

(1927); Gazeta dos Caminhos de Ferro, Rua da Horta 

Sêca 7 (desde CS 15.05.30, 21/7). Impresso nas Oficinas 

Gráficas (Rua do Século 150) (desde 1937); Tipografia 

Silva, Rua D. Pedro V, 120 (desde 1938) 

Interregno de publicação 
Último número em 1927: 24.04.27, 18/1. Só volta a 

existir em 1930. 
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10.  A Guitarra de Portugal e a Canção do Sul 

Para apresentar a Guitarra de Portugal e a Canção do Sul é incontornável referir 

o conflito concorrencial existente entre ambos. Quando a Canção do Sul reaparece em 

1926, existe de imediato uma contenda com a Guitarra de Portugal devido à opereta 

Mouraria: o diretor do primeiro, Venceslau de Oliveira, criticou a peça, o que o director 

do segundo interpreta como uma acusação pessoal.1 Mas o grau de conflituosidade entre 

os dois títulos atinge o seu auge no ano de 1932. 

Primeiramente, existiu um melindre por parte da Canção do Sul que considerou 

ofensivas umas quadras publicadas no jornal rival pela ocasião do Carnaval. Na 

retaliação, a Guitarra de Portugal aproveita para acusar a Canção do Sul de nunca 

defender o fado e os fadistas das difamações de que são alvo, e esta ironiza a 

irregularidade da Guitarra de Portugal que é constantemente publicada com atraso, 

estando longe de cumprir a periodicidade quinzenal.2 Talvez por isto, a Canção do Sul 

procura afirmar-se, diferenciando-se da concorrência, pela via da moralidade das letras; 

neste ano pode ler-se em muitos número o aviso de que «aceita toda a colaboração que 

nos for enviada desde que os originais não excedam as normas da moralidade e 

dignifiquem puramente o Fado.»3 

No verão desse ano, ocorre um atrito sério devido a acusações de plágio: o jornal 

fundado por Linhares Barbosa incrimina o adversário de usurpar poemas, num caso de 

acusação de plágio que envolveu a polícia, o Governo Civil e que foi para o tribunal. Foi 

protagonizado por Carlos Conde nas circunstâncias conturbadas em torno do convite que 

lhe foi dirigido por António Cardo (pseudónimo de João Reis) para ir para o seu jornal. 

As acusações da Guitarra de Portugal alcançam a vida privada dos membros da direção 

do título adversário (já sugeridas nas quadra publicadas no carnaval).4 O conflito entre os 

dois jornais em 1932 fez correr muita tinta e fez também com que de certo modo se 

 
1 João Linhares Barbosa – «Escarro ou trono?... Resposta a um ataque que nos é feito no ultimo numero da 

“Canção do Sul”», Guitarra de Portugal, 30 de Dezembro de 1926, n.º 104, ano 5, p. 3. 
2 «A calúnia é a arma dos cobardes e dos pulhas», Guitarra de Portugal, 28 de Fevereiro de 1932, n.º 249, 

ano 10, p. 4. 
3 Canção do Sul, 16 de Maio de 1932, n.º 69, ano 10, p. 3. 
4 «António Cardo e Celeste Judia: Estes gatunos são loucos ou são malandros?!... Desmascarámos os da 

“Canção do Sul”», Guitarra de Portugal, 4 de Julho de 1932, n.º 256, ano 10. A acusação recai sobre 

Celeste Inácio (com pseudónimo de Judia) alegando que teria vindo de Idanha a Nova, abandonando o 

marido, e que João Reis teria abandonado a mulher e o filho para se juntar à Judia, que era sua prima. 



Anexo IV – Textos 

196 

 

contassem as espingardas, seguindo-se a publicação de manifestações de apoio.5 As 

acusações de plágio entre os jornais persistirão.6 

Um novo pico de atrito dá-se em 1936, com a parceria estabelecida entre o Café 

Luso e a Canção do Sul; a Guitarra de Portugal acusa este último de pretender que aquele 

estabelecimento o vendesse em regime de exclusividade, e negou-se a ser comercializada 

no Café Luso.7 

Guitarra de Portugal 

O jornal Guitarra de Portugal iniciou em 1922 a partir de uma conversa entre 

Linhares Barbosa com Domingos Serpa, a quem se vieram a juntar Fernando d’Almiro, 

o Luís Sameiro e o Oliveira Piedade. Estava assim constituído um sólido elenco redatorial 

e corpos dirigentes. Este título começou por ser impresso nos baixos da redação de O 

Sport de Lisboa, ao Calhariz.8 O seu primeiro ardina foi Pepe, que seria um jogador de 

futebol de sucesso, também o foi João d’Oliveira Vidal que evidenciou nessa época um 

grande gosto por fado; em 1927, com cerca de 20 anos, viria a ser o secretário da direção.9 

Dois anos após a sua fundação, a tiragem do jornal rondava os 2000 exemplares. 

Começou a existir desde o final de 1926 a intenção de conferir uma componente 

mais erudita-musical ao jornal, em que se fazem considerações de tipo um tanto 

romantizado sobre música. Assume-se o desiderato seguinte desiderato: «A “Guitarra de 

Portugal” [...] vae, do próximo ano em diante, publicar uma pagina musical, ficando 

assim, o nosso trimensário, uma das publicações mais completas no genero.»10 A 

Guitarra de Portugal manifesta cordialidade com vários colegas de imprensa, sobretudo 

imprensa «pequena», local, teatral e produzida pelo meio operário.11 

 
5 «Uma Manifestação á “A Canção do Sul”», Canção do Sul, 1 de Julho de 1932, n.º 72, ano 10, p. 4. 
6 Ver, por exemplo: «A Caça às lebres», Guitarra de Portugal, 10 de Novembro de 1938, n.º 352, ano 17, 

p. 2. 
7 «Nós, o “Luso” e eles: Onde estás. Probidade profissional!?...», Guitarra de Portugal, 31 de Janeiro de 

1937, n.º 326-327, ano 15, p. 6. «“Eles” e o café Luso...», Canção do Sul, 1 de Janeiro de 1937, n.º 169, 

ano 14, p. 4. 
8 «José Manuel Soares: o “Pepe”», Guitarra de Portugal, 31 de Novembro de 31, n.º 239, ano 10, p. 2. 
9 Guitarra de Portugal, 22 de Janeiro de 1927, n.º 106, ano 5, p. 1 
10 Guitarra de Portugal, 20 de Dezembro de 1926, n.º 103, ano 5, p. 1. O primeiro que sinalizamos é este 

artigo: Jorge Ramos – «Impressões... a musica», Guitarra de Portugal, 20 de Dezembro de 1926, n.º 103, 

ano 5, p. 2. 
11 A Guitarra de Portugal tem relações cordiais com os jornais Jornal dos Teatros, Gazeta da Capital, O 

Estrondo, O Eco Telegrafo Postal, O Protesto, A Indústria (Setubal) e Correio Olhanense, entre outros. 

Guitarra de Portugal, 30 de Maio de 1926, n.º 89, ano 4, p. 4. 
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A abrangência da Guitarra de Portugal é enaltecida, procurando que ela não se 

confine a uma circuito social restrito no que respeita à ideologia e à classe, e mesmo à 

religião:  «E, assim, esta pequena fôlha, vai a tôda a parte do mundo, onde existam 

portugueses, sem credos políticos, filosóficos ou religiosos. Lê-nos o cónego humilde e 

o ateu empolgante.»12 

Este periódico gozou de uma certa estabilidade até à morte de Domingos Serpa, 

em julho de 1929, que à data exercia a função de redator. A direção alterou-se bastante: 

João Oliveira Vidal, passa a ser o redator e Alfredo Madeira passa a ser o secretário.13 A 

década de 1930 inicia com uma crise financeira que, de resto, com algumas 

intermitências, acompanhará esta primeira série do jornal: 

«Para suavisar a crise por que estamos passando, reflexo da crise que geralmente assoberba a vida 

portuguesa, pensa êste jornal iniciar desde já um empréstimo material, para o qual contamos com 

os nossos amigos mais dedicados. [...] 

A amortização dêsse empréstimo será feita com o produto de algumas festas que vamos 

organizar.»14 

João Mata referiria que em termos financeiros foi necessário recorrer a amigos, 

que ofereceram o seu crédito. 15 Em 1935 (curiosamente, na mesma altura em que o 

mesmo sucedeu com o periódico rival) a Guitarra de Portugal tem uma longa interrupção 

porque mudou o seu grafismo e material, e por um pequeno conflito com a tipografia.16 

Nesse ano, revela a situação negativa das suas contas e pede um empréstimo de 5$00 a 

cada «amigo da Guitarra». O empréstimo será amortizado em janeiro de 1937.  

«Não é surpresa para ninguém confessarmos que a vida da “Guitarra de Portugal” tem sido, há 4 

anos a esta parte, uma vida de dificuldades e sacrifícios; os motivos são os de todas as empresas 

como a nossa: o encarecimento de mão de obra e matérias primas, em especialidade, o papel; as 

dificuldades de se conseguir publicidade, relativamente remunerada; a deprimente situação de 

cobranças fora do continente, o que nos trouxe um “deficit” de perto de dez mil escudos; a falta 

de pagamentos de muitos recibos em Lisboa e na provincia; só agentes, nos devem a parcela de 

sete mil escudos, e por fim a crise que atravessam as classes operárias, classes onde temos a maior 

população de leitores...»17 

A situação financeira periclitante veio a provocar mesmo fim do jornal, que esteve 

cerca de cinco anos suspenso; no último número da primeira série, pode assim ler-se: 

 
12 «Sete anos: sete anos de pastor Jacó serviu Labão, pai de Raquel, serrana bela...», Guitarra de Portugal, 

20 de Agosto de 1929, n.º 177, ano 7, p. 2. 
13 Guitarra de Portugal, 27 de Julho de 1929, n.º 176, ano 7, p. 3. 
14 «Aos amigos do nosso jornal», Guitarra de Portugal, 24 de Setembro de 1931, n.º 237, ano 10, p. 7. 
15 Guitarra de Portugal, 9 de julho de 1933, n.º 277, ano 12, p. 5. 
16 Guitarra de Portugal, 8 de Junho de 1935, n.º 304, ano 13, p. 6. 
17 «Em prol da “Guitarra de Portugal”: um empréstimo a favor do nosso jornal», Guitarra de Portugal, 14 

de Agosto de 1935, n.º 307, ano 14, p. 2. 
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«Não é novo o motivo e todos o conhecem de sobejo. A falta de numerário com que lutamos força-

nos por vezes a estas situações, situações que se modificarão quando todos aqueles que nos lêem 

saibam que não é com cantigas apenas que se faz um jornal. A falta de pagamento aos nossos 

recibos contribuem cruelmente para que não sejamos pontuais».18 

A Guitarra de Portugal conseguiu um raio de alcance muito maior: no sexto ano 

da sua publicação, passou a ter agentes no Estados Unidos da América, em New Jersey e 

em Nova York (em Brooklyn); nesta última, o agente chamava-se António Lourenço 

(mais conhecido por António das Calças) e era um grande amigo da direção do jornal que 

emigrou.19 Nesse ano passa também a ter agentes em Setúbal (Alfredo Jacques), em 

Tomar e em Faro.20 

No ano de 1933 tem um novo agente e correspondente no Algarve, em Vila Real 

de Santo António, chamado António Gonçalves Barradas, e um comerciante açoriano 

chamado Francisco Machado Lemos assume o lugar de agente na Ilha Terceira.21 

Entretanto, pela importância que o Porto adquire para a Guitarra de Portugal, é 

aberta nesse ano e nessa cidade uma sucursal do jornal, que ficou a cargo do fadista 

nortenho Joaquim Ferreira Matinha, sendo secretários os também fadistas Manuel 

Mendes e Adriano de Magalhães.22 Foi, no entanto, uma experiência fugaz: Linhares 

Barbosa e a restante direção deslocou-se ao Porto, dissolveu a filial e implantou um novo 

sistema de venda: João Matinha passou a correspondente, Adriano Magalhães a 

propagandista e Luiz da Encarnação (proprietário do Café Portugal) a controlador das 

vendas. Todas as casas onde o fado se canta vão passar vender o jornal, mas a venda será 

feita pelos próprios fadistas.23 

Este investimento do jornal no norte verifica-se fora do Porto, pela notícia de que 

estão sendo «organizadas em várias localidades dos arredores do Pôrto sub-agências da 

“Guitarra de Portugal”». Outro território em que o jornal quer investir é no Algarve, onde 

também existe um grupo de fadistas empenhado na divulgação do género musical, em 

particular, e da Guitarra de Portugal, especificamente, sendo Francisco Masquete 

 
18 «O atrazo do nosso jornal», Guitarra de Portugal, 25 de Novembro de 1939, n.º 367, ano 18, p. 3. 
19 Guitarra de Portugal, 8 de Janeiro de 1928, n.º 131, ano 6, p. 8. Guitarra de Portugal, 10 de Abril de 

28, 138, ano 6, p. 10. 
20 Em Setúbal: Guitarra de Portugal, 08.01.28, 131, ano 6, 8. Em Tomar: Guitarra de Portugal, 29 de 

Março de 28, 137, ano 6, 8. Em Faro Guitarra de Portugal, 10 de Abril de 28, 138, ano 6, 4. Benavente e 

Sacavém têm também agentes deste jornal: Guitarra de Portugal, 28 de Março de 1930, 193, ano 8, p. 4. 
21 Em Vila Real de Santo António: Guitarra de Portugal, 24 de Junho de 33, 276, ano 12, p. 7. Na ilha 

Terceira: Guitarra de Portugal, 25 de agosto de 1933, n.º 279, ano 12, p. 11. 
22 Guitarra de Portugal, 18 de Abril de 33, 273, ano 12, p. 7. Essa filial no Porto, esta agência que fica na 

Rua da Alegria, 860, Porto; inicialmente ficou a cargo de Adriano Magalhães. Guitarra de Portugal, 24 de 

Junho de 33, 276, ano 12. 
23 Guitarra de Portugal, 11 de novembro de 1933, n.º 282, ano 12, p. 2. 
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correspondente do jornal em Olhão: «Em várias terras da Província, especialmente em 

Olhão, Portimão, Silves, Faro, aceitam-se agentes para êste jornal.» 24 

Em 1934, é inaugurada na cidade de São Paulo «uma agência da “Guitarra de 

Portugal” sob a direcção do nosso querido compatriota o distinto guitarrista João 

Fernandes».25 Na segunda série, iniciada em 1945, é percetível o investimento da 

Guitarra de Portugal em agentes da província. 

A Guitarra de Portugal faz sempre uma festa anual na ocasião do seu aniversário, 

que inclui, além de fados, a exibição de operetas, por vezes. Ele assume que «não é apenas 

um jornal de versos para o Fado, é também um documentário da vida fadistal».26 Este 

jornal tem duas rubricas bastante estáveis: uma Fado Canção e outra Fado Velho. No fim 

de 1933, a Guitarra de Portugal projeta uma série de transformações, designadamente 

gráficas, que começará pela alteração do cabeçalho no início do ano seguinte.27 Em 1938, 

diz-se que o jornal «passará oficialmente a sair como quinzenário, ficando, assim, sendo 

o mais antigo quinzenário Português», vislumbrando-se uma centralização no fundador e 

diretor: «João Linhares Barbosa, antigo e único proprietário e também director, desta 

revista, passa do número de hoje a ter lugar de Editor, lugar que acumulará com os outros 

que já tinha e Oliveira Piedade, passa para o lugar de redactor».28 

Em órbita deste órgão da imprensa estão grandes figuras do fado, com autoridade 

no meio, destacando-se por exemplo Avelino de Sousa, para além dos seus fundadores 

Domingos Serpa e Linhares Barbosa.29 

Linhares Barbosa é uma personalidade de grande relevância na história do fado, e 

neste período concretamente, em pouco representável na sua produção poética, que detém 

um valor estético intrínseco e insofismável. Através deste órgão da imprensa, o poeta 

popular defendeu o fado, conferiu-lhe visibilidade no espaço público, entrou em 

interlocução com figuras exponenciais da cultura e mesmo com detratores com o objetivo 

de afirmar socialmente o fado ao sarar as ruturas estabelecidas. Nos primeiro números da 

Guitarra de Portugal, ainda antes de 1926, é patente a entrevista a escritores, poetas, 

intelectuais proeminentes da época. O registo de Linhares vai alterar-se à medida que 

 
24 «Agentes da Guitarra». Guitarra de Portugal, 31 de julho de 1933, n.º 278, ano 11, p. 10. 
25 Ficava na Rua de Santa Efigénia, 65-1.º. Guitarra de Portugal, 21 de Abril de 34, 290, ano 12, p. 4. 
26 Guitarra de Portugal, 9 de Julho de 1933, n.º 276, ano 11, p. 3. 
27 Guitarra de Portugal, 11 de Novembro de 1933, n.º 282, ano 12, p. 5. Este novo cabeçalho concretiza-

se no início de 1934: Guitarra de Portugal, 8 de Fevereiro de 1934, n.º 286, ano 12. 
28 Guitarra de Portugal, 10 de Julho de 1938, n.º 344, ano 16, p. 6. 
29 Avelino de Sousa inicia uma rúbrica sobre «Recordações do Passado». Canção do Sul, 10 de Março de 

1939, n.º 360, ano 17, p. 3. 
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sobe o tom da polémica que tem como núcleo o fado (e que desenvolveremos no segundo 

capítulo), tornando-se mais ríspido. O poeta lutou ainda pela dignificação das novas 

profissões que o fado proporcionava: poeta popular e fadista: 

«- Não tenham ilusões... Quem mais trabalhou e lutou pelo Fado, quem mais contribuíu para o 

dignificar e para o fazer ascender até ao ponto onde se encontra, quem mais labutou para que a 

remuneração aos fadistas – que em algum tempo oscilava entre a “nota de cem e a tijela de 

económica” – fôsse condigna, quem impôs que aos poetas populares fôssem atribuídos direitos de 

autor, êsse – não haja confusões de nomes, – chama-se: João Linhares Barbosa.»30 

As homenagens ao fundador da Guitarra de Portugal têm lugar e explicitam a 

visão que este detinha para o género e a energia com que o defendeu.31 De salientar é 

ainda João da Mata, que participou na liderança do jornal na segunda série como editor, 

mas que já tinha uma grande experiência de fundador e diretor de periódicos incidentes 

no fado, além de uma destacada atividade como violista e organizador de digressões e 

sessões de fado. 

A Guitarra de Portugal procura assegurar uma ação difusora do fado, que assim 

contribua para o sucesso do género musical e dos seus artistas: «A “Guitarra de Portugal” 

vive do auxílio de todos os fadistas e a todos os fadistas é indispensável o auxilio da 

“Guitarra de Portugal”».32 Segundo Rebelo de Bettencourt, a Guitarra de Portugal é um 

«magnifíco trimensário ao qual se deve [...] a reabilitação em grande parte, do fado 

português».33 O jornal faz-se valer daqueles que lhe dão reconhecimento social, como D. 

José de Bragança, que é «distinto fidalgo e nosso amigo e assinante»,34 ou o industrial 

Vicente Joaquim Esteves, havendo referência a uma «lista de assinantes que este nosso 

amigo nos enviou de nomes acreditados no nosso meio comercial e industrial».35  

Pelos corpos dirigentes da Guitarra de Portugal passaram indivíduos de meios 

diferentes, desde o próprio proprietário da tipografia na qual a impressão do jornal 

maioritariamente se fez (Luís Beleza, dono da Tipografia Beleza), também Carlos A. de 

Figueiredo é um ex-artista mecânico e à altura empregado no comércio. António Gomes 

é empregado na estação dos Caminhos de Ferro Sul e Sueste, e é o revisor tipográfico do 

jornal Diário de Notícias.36 Acabando por falecer Carlos Alberto de Figueiredo é Horácio 

 
30 «Variações», Guitarra de Portugal, 31 de Dezembro de 1945, n.º 12, ano 24, 2.ª série, p. 2.  
31 L. Sousa Valente – «Como nós vemos João Linhares Barbosa», Guitarra de Portugal, 21 de Junho de 

28, n.º 144, ano 6, p. 3. 
32 Cf. Guitarra de Portugal, 20 de Janeiro de 1933, n.º 268, ano 12. 
33 Rebelo de Bettencourt, artigo no jornal Açoreano Oriental, de Fevereiro/Março de 1938. Citado por: 

Guitarra de Portugal, 30 de Abril de 1938, n.º 339, ano 16, p. 2. 
34 Guitarra de Portugal, 28 de Maio de 1931, n.º 228, ano 9, p. 7. 
35 Guitarra de Portugal, 20 de Fevereiro de 1927, n.º 107, ano 5. 
36 «A redacção da “Guitarra de Portugal”», Guitarra de Portugal, 31 de Maio de 1936, n.º 315, ano 14, 

p. 2. 
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Gameiro quem o substitui. Não é poeta, guitarrista nem cantador, tendo como profissão 

ser «empregado de carteira» de uma das mais importantes firmas comerciais da nossa 

praça e sendo casado com uma fadista (Alcídia Rodrigues).37 

Na segunda série, em 1945, o administrador é Francisco M. Costa, empresário na 

área do fado. À imagem do que aconteceu durante o período da década de 1940 em que 

o jornal concorrente monopolizou o público fadista, a Guitarra de Portugal configurou-

se graficamente como uma revista. Logo no 5.º número o cabeçalho é alterado. Francisco 

Radamanto e José Afonso de Matos: no final de 1945 passam ao quadro efetivo da 

redação deste jornal.38 Em 1947 o jornal transforma-se no Ecos de Portugal, (tal como o 

Canção do Sul, torna-se de generalidades no âmbito das artes do espetáculos) que dura 

até 1951. 

Canção do Sul 

A Canção do Sul começou a 1 de abril de 1923, após alguns números e um longo 

interregno que terá estado relacionado com problemas financeiros e má administração, 

ressurge no dia 18 de dezembro de 1926. Persistem os problemas no mandato da primeira 

direção que assume o jornal liderada por Venceslau de Oliveira, pivô ativo do meio e da 

imprensa teatral, e os corpos diretivos mudam sucessivamente, como é verificável na 

Erro! A origem da referência não foi encontrada..39 Entre finais de abril de 1927 e m

aio de 1930 o jornal conheceu uma longa interrupção, novamente. 

João Reis destaca-se como personalidade que está presente nos corpos diretivos 

desde este recomeço, que intervém e que acaba por assumir as rédeas definitivamente em 

1931. Até lá, com mandatos muito breves, são diretores pessoas estreitamente ligadas ao 

mundo do fado, como José Alves (durante um mês em 1927) e Francisco Viana, que 

assume a direção após o interregno de dois anos, num mandato de seis meses. Este, 

 
37 Guitarra de Portugal, 20 de Novembro de 1936, n.º 320, ano 15, p. 3. 
38 Guitarra de Portugal, 1 de Novembro de 1945, n.º 10, ano 24, 2.ª série, p. 7. 
39 Esta interrupção entre 1923 e 1926 é atribuído a João d’Almeida, conhecido por João das Velhas, 

proprietário de um restaurante homónimo, por causa de questões de dinheiro, e ao editor Armando Dias. 

João Reis pede ao director da Guitarra de Portugal para publicar uma carta, na qual pode ler-se: «Motivado 

pela má orientação, por desconhecimento total dos seus deveres administrativos do editor de “A Canção do 

Sul” editor esse, que tomo a si o encargo da sua publicação, venho eu, João Reis seu univoco proprietário 

e administrador, por esta forma declarar em publico, que suspendi o dito jornal pelo tempo suficiente aquele 

senhor liquidar todas as suas contas em debito [...]. Reaparecendo depois sobre a direcção de pessoas com 

conhecimentos da causa a que nos propomos.». «Uma carta», Guitarra de Portugal, 30 de Abril de 1927, 

n.º 113, ano 5, p. 6. A carta é datada de 27 de Abril de 1927 e foi escrita em Lisboa. «Prevenção», Canção 

do Sul, 3 de Maio de 1927, n.º 19, ano 1, p. 1. 
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juntamente com Joaquim Frederico de Brito, que era redator no jornal, entram em colisão 

com João Reis, que assume o jornal como diretor, editor e proprietário no fim de 1930, e 

saem do jornal.40 João Reis investe de imediato na expansão do jornal anunciando: 

«Iniciamos hoje uma nova e mais aturada propaganda pelo norte do País».41 Pouco tempo 

depois torna-se diretor Cândido Torresão, jornalista maduro ligado à imprensa 

humorística, que no espaço de quatro meses pede para deixar as suas funções.42 Desde 

esse momento, João Reis começa um longo e estável mandato à frente do periódico; deste 

modo, a Canção do Sul não tem tantas pessoas ligadas diretamente à prática do fado e 

com um valor tão grande de ancestralidade comparativamente à Guitarra de Portugal, 

mas, pelo contrário, constitui-se de figuras mais adstritas à produção poética. 

Como redatores da Canção do Sul ressaltamos o jornalista Belo Redondo, 

jornalista do Diário de Notícias, que na fase inicial escreve e publica contos, Armando 

Neves e Júlio Guimarães que começam a colaborar com o periódico em 1936, mais tarde 

Severo Portela, o jornalista Carlos Silva que se notabilizou na sua defesa do fado e e 

Henrique de Carvalho (professor, director e proprietário do Instituto Académico, autor de 

vários livros).43 Também o maestro Raul de Campos que é convidado para ser 

colaborador artístico da direcção do jornal. Na rúbrica que assegura praticamente não fala 

de fado mas de «folclore português», de música no geral e de generalidades.44 

A Canção do Sul detém um alcance geográfico expressivo, nacional e 

internacional. Sabemos que nos primeiros números tem agências em Arruda dos Vinhos, 

Évora e Elvas, por volta de 1927; em 1931 há notícias que indicam a existência de leitores 

nos Estados Unidos da América; em 1935 sabemos que é vendido no Algarve e no 

 
40 «Por não concordarem com a zeloza orientação tomada pelo único proprietário e editor do nosso 

quinzenário, A Canção do Sul, deixaram de fazer parte da sua redacção, estes dois nossos amigos, velhos 

cultores de fado, a quem enviamos o nosso mais sincero adeus de despedida.». Canção do Sul, 1 de 

Novembro de 1930, n.º 32, ano 7, p. 2. Pedem para a Guitarra de Portugal publicar a sua declaração: 

Guitarra de Portugal, 31 de Novembro de 1930, n.º 211, ano 9, p. 3. 
41 Canção do Sul, 1 de Novembro de 1930, n.º 32, ano 7, p. 2. 
42 Torresão esteve na direcção do jornal Os Ridículos e foi um dos fundadores do jornal O Casmurro, no 

início da segunda década do século XX, juntamente com Artur Arriegas que era bastante ligado ao fado. 

Cf. Canção do Sul, 1 de Março de 1931, n.º 40, ano 8, p. 3. 
43 Júlio Guimarães passa a ser colaborador no jornal. Armando Neves: Canção do Sul, 1 de Janeiro de 1936, 

n.º 145, ano 13, p. 3. Júlio Guimarães: Canção do Sul, 1 de Abril de 1936, n.º 151, ano 13, p. 3. Henrique 

Carvalho: Canção do Sul, 1 de Junho de 1940, n.º 252, ano 18, p. 7. Severo Portela: Canção do Sul, 1 de 

Novembro de 1938, n.º 212, ano 16, p. 6. Carlos Silva: «[...] nosso presado amigo e distinto jornalista, 

antigo batalhador de pugnas políticas a quem deu tôda a sua alma e valor – a partir dêste número colaborará 

assiduamente no nosso jornal com uma secção privativa de grande agrado.». Canção do Sul, 16 de Abril 

de 1937, n.º 176, ano 14, p. 5. Carlos Silva foi director do jornal extinto A Reacção, e colabora no 

Mensageiro do Ribatejo e na Canção do Sul. Cf. Canção do Sul, 16 de Junho de 1937, n.º 180, ano 15, p. 2. 
44 Raul de Campos – «Ligeiras Considerações», Canção do Sul, 1 de Julho de 1934, n.º 119, ano 12, p. 3. 
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Funchal, entre outros exemplo que poderiam ser dados.45 É salutar o representante que o 

quinzenário tem na Beira, em Moçambique; chama-se Filipe Farinha é um ativo promotor 

do fado nessa região.46 Em 1941 João Inácio e Celeste Inácio no Norte para fazerem 

propaganda do jornal, visitando as sedes do Jornal de Notícias e do Comércio de Gaia. 

No ano seguinte, a administração da Canção do Sul decide entregar a Luís da Encarnação 

(Juiz da praça) todos os serviços administrativos referentes ao Porto e seus arredores.47 

Percebe-se nos anos de 1937 e 1938 uma dinâmica de persuasão da Canção do 

Sul relativamente a figuras de prestígio: Álvaro Ribeiro, José Régio, Cândido Torresão 

(antigo diretor), Campos Coelho, Rocha Martins... Também António Navarro que 

colabora igualmente na Presença: são convidados para colaborar com o jornal, o que de 

facto ocorre, apesar de serem participações muito pontuais.48 Também em 1945 o poeta 

Miguel Torga e Adolfo Simões Müller publicará poemas seus aqui. Este assunto será 

desenvolvido no segundo capítulo desta tese. A Canção do Sul é caracterizado pelo 

filósofo Álvaro Ribeiro nas cartas escritas a José Régio (nas quais procura persuadir o 

amigo a colaborar naquele título), como «jornal modesto, escrito por trabalhadores, e 

manchado de erros estranhos, mas redigido por pessoas simpáticas», que sendo «mal 

redigido» é uma «pobre revista, tão ingénua mas tão simpática» e que «tem mais vida e 

mais vibração» que a Guitarra de Portugal.49 

Desde o seu início, o jornal que teve João Reis como seu diretor mais longevo, 

patenteou-se que o jornal era de fado mas não só, enfatizando bastante o folclore no qual 

enquadrava o fado.50 De facto, a Guitarra de Portugal estava certa ao referir que o seu 

rival não dava muita atenção à parte da defesa do fado; a brandura na resposta às críticas 

era intencional: 

 
45 Canção do Sul, 16 de Julho de 31, 49, ano 8, p. 4. 
46 Canção do Sul, 16 de Novembro de 45, 362, ano 23, p. 3. 
47 Canção do Sul, 16 de Novembro de 41, 284, ano 19, pp. 1. 3. Canção do Sul, 16 de Março de 42, 294, 

ano 19, p. 7. 
48 Canção do Sul, 16 de Fevereiro de 1938, n.º 197, ano 15, p. 2. 
49 José Régio – Correspondência com Álvaro Ribeiro. Notas de apresentação de Joaquim Domingues. 

Revisão de Paula Lobo. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2008, pp. 27.30.33. Excertos retirados 

das cartas de 2 de Dezembro de 1937, 17 de Dezembro de 1937 e 7 de Outubro de 1938, que se encontram 

transcritas no anexo. 
50 «Mas, o folclore de portugueses não é só o Fado. E, assim, embora em plano secundario, mostraremos o 

que há a pensar acerca do país». Refere, inclusivamente, o desejo de dar especial atenção ao fandango. 

«Reaparecendo», Canção do Sul, 15 de Maio de 1930, n.º 21, ano 7, p. 1. 
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«Não nos move o intuito de fazer guerra a um colega maioral, que é o “Diário de Lisbôa”, por 

espírito de verrina ou por aquela prosápia doentia que os pequenos sentem ao serem notados pelos 

grandes quando lhes pisam os calos. Em nós o principio da camaradagem ainda se não submergiu 

e entendemos por bem o exemplo vir de baixo.»51 

Na Canção do Sul não se registava o estilo militante do jornal de Linhares Barbosa 

e existia uma estratégia era diferente, pretendendo posicionar o fado num espaço de 

interesse cultural elevado, como verificámos pelos colaboradores que procurou mobilizar 

mas também pelo tipo de rúbricas que tinha e que tinham a ver com espetáculos no geral; 

a secção «Mascarilha Vermelha», por exemplo é sobre teatro; em 1934 começa com a 

secção charadística que contém muitos contos. Contudo, nunca deixa de se inscrever no 

âmbito da poesia popular e na pequena imprensa, afiançando que nele «não cabem castas 

nem élites poéticas ou jornalísticas».52 

A Canção do Sul esteve interrompida entre 1 de abril de 1935 e 1 de junho de 

1935, mas a 1 de outubro desse ano surge remodelado graficamente. Este jornal que assim 

se aproximou de uma revista, manifestou uma preocupação gráfica, de melhoramento a 

esse nível: cabeçalho novo, melhoria gráfica notada desde o tipo papel ao material de 

composição. Desde outubro de 1935 também houve um investimento na periodicidade 

que desde então não conheceu falhas (esta regularidade era um fator diferenciador do seu 

rival). Em 1936 é de salientar a sua estreita proximidade com o Café Luso (por exemplo, 

todos os fadistas que entrevista são de lá), e que explica a polémica que este café teve 

com a Guitarra de Portugal, anteriormente descrita. Também o começo, em outubro de 

1936, de uma nova secção ou rubrica intitulada «Dos novos» em que apresenta fadistas 

novos.53 Nesse ano estabelece-se também uma estreita pareceria com a Rádio Luso: 

«Entre o Rádio Luso e “A Canção do Sul” foi firmado um pacto de amizade assistência mútua na 

elaboração de festas, programas, e outros factores de interêsse, tanto para o posto como para o 

jornal. 

A página do Rádio Luso, que hoje inauguramos, fica sendo privativa do posto, 

onde vêm publicadas as letras dos maiores sucessos artísticos que sejam cantados através 

do microfone daquela Estação».54 

Desde a remodelação de 1935 a prosperidade do jornal parece crescente, e em 

1937 anuncia que devido às ótimas tiragens que tem tido, esgotando rapidamente, passará 

a trimensário.55 Pouco antes anunciara que, embora o enorme aumento do preço do papel, 

 
51 «O vinho do “Diário de Lisboa”», Canção do Sul, 1 de Junho de 1936, n.º 155, ano 14, p. 2. 
52 «Jovens poetas», Canção do Sul, 1 de Janeiro de 1938, n.º 194, ano 15, p. 5. 
53 Canção do Sul, 16 de Novembro de 1936, n.º 164, ano 14, p. 3. 
54 Canção do Sul, 16 de Abril de 1936, n.º 152, ano 14, p. 7. 
55 Canção do Sul, 16 de Setembro de 1937, n.º 186, ano 15, p. 2. 
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vai manter o preço de 50 centavos (ao contrário da generalidade dos jornais).56 Este jornal 

(ou revista) amplia consideravelmente o seu numero de páginas, melhora o seu aspeto 

gráfico em outubro de 1938.57 Os grandes jornais elogiam esta mudança arrojada: Diário 

de Notícias, o Século, o República. Nesta fase é patente que a Canção do Sul está a 

investir mesmo na sua melhoria, exprimindo a vontade de se tornar uma «revista 

moderna».58 A sua estratégia passa por angariar novos leitores, chamando a atenção para 

o seu preço barato,59 estimulando os leitores a angariar novos assinantes e agentes na 

província, colocando em apenso um cupão para ser preenchido por novos assinantes.60 

Isto constituiu uma remodelação mas também a vontade de afirmação jornalística e 

cultural. 

A Canção do Sul em 1937 abriu uma secção para novos poetas, e diz que fez um 

grande sucesso. Em abril de 1938 anuncia uma nova secção «Colectivismo Cultural e 

Recreativo» que incide em «assuntos de interesse colectivo – de tôdas as sociedades 

recreativas de Lisboa e arredores» acrescentando que a iniciativa «tem por índole estreitar 

ainda mais as sociedades de recreio com o fado – e ao mesmo tempo auxilia-las na 

publicidade gratuita que até aqui lhe tem sido feito escassamente».61 

Nesse ano promove ainda dois concursos: o «Concurso das melhores poesias de 

1938»62 e o «Concurso da Primavera», que teve uma dimensão e um impacto muito 

consideráveis. Cada bairro (num total de 12) tem representantes e ocorrem eliminatórias 

em cada bairro. Ganhou Márcia Condessa, representante do Bairro da Bica. Até agora os 

concursos tinham sido sobretudo de poesia popular, promovidos pelos jornais; os 

concursos de cantadores eram promovidos pelas casas de fados, disputados numa só noite, 

sem existir nem a representação dos bairros nem as eliminatórias. Esta nova modalidade 

prolonga o concurso no tempo e dá-lhe a visibilidade oferecida pelo órgão de imprensa 

promotor. Esta iniciativa integrou claramente uma estratégia da Canção do Sul se difundir 

e granjear peso e destaque dentro do público, que é disputado com o seu concorrente a 

Guitarra de Portugal.63 

 
56 Canção do Sul, 16 de Julho de 1937, n.º 182, ano 15, p. 7. 
57 Canção do Sul, 16 de Novembro de 1938, n.º 213, ano 16, p. 4. 
58 Canção do Sul, 16 de Dezembro de 1938, n.º 217, ano 16, p. 6. 
59 «Pelo seu custo – comparado ao de um jornal diário [...] vale mais do que um jornal diário». «Leitor 

amigo», Canção do Sul, 1 de Novembro de 1938, n.º 214, ano 16, p. 15. 
60 Canção do Sul, 1 de Novembro de 1938, n.º 214, ano 16, p. 15. O número em que se encontra o cupão: 

Canção do Sul, 1 de Dezembro de 1938, n.º 216, ano 16, p. 2. 
61 Canção do Sul, 16 de Abril de 1938, n.º 201, ano 16, p. 2. 
62 Canção do Sul, 1 de Novembro de 1938, n.º 212, ano 16, p. 6 
63 Canção do Sul, 1 de Maio de 1938, n.º 202, ano 16, p. 1. 
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Esta grande vitalidade do jornal demonstra-se, finalmente, nos poetas de grande 

reconhecimento cultural que o quinzenário conseguiu convocar, como já explicámos 

anteriormente. Com efeito, a Canção do Sul investe numa dimensão erudita, e procura 

também não se afunilar no fado, possivelmente por motivos de ser mais apelativa e alargar 

assim o seu público. Comprova este facto as capas do jornal a partir sensivelmente de 

1939 nas quais aparecem atrizes que não são fadistas, como Carmencita Aubert, Beatriz 

Costa ou Mirita Casimiro. Os leitores notam o receio pelo enfraquecimento da dimensão 

fadista.64 Por essa altura reconhece que os seus redatores não conseguem assegurar as 16 

páginas (8 folhas), referindo a insatisfação por parte dos assinantes pelos atrasos que estão 

a existir; em maio desse ano regressa-se, pois, às 8 páginas (4 folhas), como tinha sido 

até outubro de 1938. Em 1940, devido ao aumento do preço do papel, o primeiro número 

de cada mês mantem-se com 8 páginas mas o segundo será de 4.65 Em 1941, anuncia-se 

que o preço irá aumentar e afirma-se: «Vamos remodelar radicalmente tôdas as secções 

do nosso jornal.»66 

Nos anos 40, o jornal mostrou a clara intenção de uma tendência mais generalista 

dos assuntos a tratar: «Os nossos serviços técnicos estão estudando a melhor forma do 

nosso jornal abraçar as seguintes modalidades artísticas: Cinema, Teatro, Dancing e 

Radiofonia.» 67 No quinzenário Canção do Sul criam-se duas secções de crítica sobre 

teatro e cinema «correspondermos ao crescente interèsse do publico pelo nosso jornal».68 

Além de atrizes, atores e cançonetistas na esmagadora maioria das capas, a secção 

«Cinema e Teatro» ocupa a totalidade da contracapa. A linha editorial já distante do fado 

é assumida: «Estamos a fazer o possível para que a nossa revista seja uma revista ilustrada 

com interêsse em todos os meios artísticos.»69 Esta alteração é visível no novo subtítulo: 

 
64 Canção do Sul, 1 de Abril de 1939, n.º 223-224, ano 16, p. 3. 
65 A Canção do Sul diz que «A escassez no fabrico de papel de jornal, e o seu aumento de preço levou os 

nossos serviços administrativos a adoptar, a partir de hoje, uma medida draconiana que, certamente, será 

acolhida sem reservas pelos nossos amigos e leitores. / Trata-se de sacrificar 4 páginas mensalmente [...]. / 

Assim, provisoriamente, o primeiro jornal do mês será de 8 páginas e o de 16 será de 4 páginas.». «Uma 

medida enérgica», Canção do Sul, 1 de Julho de 1940, n.º 254, ano 18, p. 2. Em Agosto de 1940 diz-se: 

«As quatro páginas obrigatórias que tínhamos instituído mensalmente [...] Passam a ser eventuais.». 

Canção do Sul, 16 de Agosto de 1940, n.º 256, ano 18, p. 3. Em Dezembro desse ano falam de um «recente 

colapso no fabrico de papel de jornal, que continua a escassear no mercado.». Canção do Sul, 1 de 

Dezembro de 1940, n.º 263, ano 18, p. 3. 
66 O aumento é justificado pelo aumento das taxas dos CTT e pela supressão do «desconto» de que gozavam 

no preço do papel. Canção do Sul, 16 de Novembro de 1941, n.º 284, ano 19, p. 5. O anúncio da 

remodelação: Canção do Sul, 1 de Janeiro de 1941, n.º 265, ano 18, p. 3. 
67 Canção do Sul, 1 de Fevereiro de 1944, n.º 327, ano 21, p. 3. 
68 Canção do Sul, 1 de Agosto de 1941, n.º 279, ano 19, p. 3. 
69 Canção do Sul, 16 de Julho de 1942, n.º 302, ano 20, p. 3. 
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«Revista Quinzenal de Fado – Poesia Popular – Teatro – Rádio – Cinema».70 A 

divulgação das iniciativas culturais e dos programas do teatro, cinema, dancing, mais 

concretamente, a noticiação dos artistas a tocar nos dancings e music halls lisboetas e a 

noticiação dos seus programas, não foi algo acolhido com agrado por alguns leitores que 

mostravam incompreensão pela valorização dos espetáculos estrangeiros em detrimento 

dos portugueses, o que motivou uma resposta por parte da redação.71
 

Em 1945, o jornal liderado por João Reis reconhece a intensificação das 

dificuldades desde 1939 e as mudanças são inevitáveis:72 a partir de 1 de outubro desse 

ano transforma-se definitivamente numa revista, aumenta de páginas e aumenta de preço 

(passa a 1$50). Contudo, a componente de divulgação poética do jornal não esmorece, 

patenteando-se como objetivo principal e manifestando-se pelo facto de o antigo e 

respeitado poeta popular Martinho d’Assunção e seu filho passarem a ser colaboradores 

em 1945.73

 
70 Canção do Sul, 1 de Dezembro de 1942, n.º 310, ano 20, p. 1. 
71 Canção do Sul, 16 de Março de 1944, n.º 330, ano 21, p. 3. Por esta altura, o periódico também se propõe 

a ser um facilitador para artistas e associações de todos os géneros de espetáculo: «“Canção do Sul” dentro 

em breve vai iniciar uma curiosíssima secção de informações úteis, como seja a documentação necessária 

para se obter cartões de cantadeiras ou cantadores de fado, artistas de variedades e declamação, de circo, 

artistas líricos, etc., etc. / Nessa secção ilucidar-se-á também a forma da legislação das colectividades de 

recreio, desporto e dramáticas. Para êsse fim colheremos as necessárias informações junto das instâncias 

competentes. Daí os nossos assinantes e leitores poderão fazer-nos as preguntas que julgarem conveniente, 

que a todas elas responderemos nestas colunas.». Canção do Sul, 16 de Setembro de 1944, n.º 340, ano 22, 

p. 5. 
72 «Porque de 1939 para cá a nossa vida jornalística tem sido um sacrifício ingente, premente e sempre 

vivo. As matérias primas aumentados constantemente – os leitores racionando a sua leitura predilecta por 

falta de trabalhos, enfim, de dia para dia, de hora para hora, vamos, os encargos aumentando e as receitas 

diminuindo – num desequilíbrio fantástico». Canção do Sul, 1 de Julho de 1945, n.º 356, ano 23, p. 3.  
73 «Que centenas de rapazes e raparigas versejam, hoje, a capricho, conscienciosamente, mercê das nossas 

lições e do nosso desejo de divulgar o que de mais belo a natureza deu ao homem – a poesia – não é ficção 

literária ou fantasia publicitária. [...] / O fado e a poesia – irmãos siameses – absorve-nos parte do nosso 

tempo. [...] Vamos dedicar no ano que se segue – a máxima atenção espiritual, para seu depuramento e 

prestígio e valorização cultural.». «Vinte e dois anos», Canção do Sul, 1 de abril de 1944, n.º 331, ano 22, 

p. 3. Anúncio de que Martinho d’Assunção filho e pai passam a ser colaboradores: Canção do Sul, 16 de 

Setembro de 45, 361, ano 23, p. 5.  
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11. Textos relevantes 

O Fado, Afonso Lopes Vieira (c. 1902) 

Fados de Portugal, suspiros e ais, 

Fados que sois a nossa alma! Fados 

Que de tristes saudades me falais, 

Oh suspirados, oh amargurados! 

Cantigas do fado! Aonde 

As ouviram parecidas? 

Quanta desgraça não esconde 

O fado das nossas vidas! 

Nas cordas da viola enforca a Dôr, 

Oh povo, e canta! É desafogar!... 

Canta o teu fado á terra, oh cavador! 

E o teu á onda, oh cavador do mar! 

Dia d’ámanhã, futuro? 

Que m’os importa saber! 

Leva-me a sorte seguro... 

E seja o que Deus quizer! 

Nas vielas do amor á noite passa 

O fado da miséria e, aos ais de humilhação. 

Oh vozes roucas, harpas da desgraça, 

Oh versos côxos, cheios d’emoção! 

Debaixo da terra dura 

Dizem os mortos assim: 

- O fado da sepultura 

é fado que não tem fim! 

Mas dos naufrágios, fado dos mareantes! 

Orfãos, viuvas, nessa praia, aos ais! 

Perdido um barco, as ondas escumantes! 

Noivas sem noivos, filhos sem ter pais... 

Que o vento mude e nos deixe 

Ir ao mar, p’ra se viver. 

Rêdes, enchei-vos de peixe, 

Que os pobres querem comer! 
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Cegos, cantais o grande e horrível crime! 

E por aldeias, pelos povoados, 

Arrastais a lamuria onde se exprime 

A velha voz d’Homeros desgraçados! 

Oh ceguinhos das violas 

Parai-me á porta um ‘stantinho: 

Hei de encher-vos as sacolas 

E dar-vos pão, dar-vos vinho. 

Oh nau da India carregada d’oiros, 

Velas christãs que dão a volta ao mundo! 

Resou-te a tempestade os mais agoiros 

Que diziam que um dia ias ao fundo! 

E a nau, que partiu divina, 

Teve o seu destino mau. 

Ninguem foge á sua sina, 

Seja homem, seja nau. 

Tinha de ser assim, gente perdida! 

Adeus, oh raça que chegaste ao fim. 

Ninguém foge ao destino nesta vida: 

Tinha de ser! Tinha de ser assim. 

A gente logo ao nascer 

Tem uma estrella que diz 

Se fortuna se há de ter, 

Se se há de ser infeliz. 

Este fado criaram-no no mar 

Mareantes que andavam á ventura. 

Só elles o podiam inventar! 

Elles, que vivem sobre a sepultura. 

É cantar, na despedida, 

P’ra onde nos leva a sorte, 

O fado da nossa vida, 

O fado da nossa morte! 

 

Afonso Lopes Vieira – Poesias Escolhidas 1898-1902. Lisboa: Viuva Tavares Cardoso, 1904, pp. 7-10. 
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Post-Scriptum de O Povo e os poetas portugueses, Afonso Lopes Vieira (1910) 

Em a nota da pagina primeira, ficou escrito: “... o mórbido desmazeladismo português, 

resultando natural, como fórma passiva de resistência, do divórcio entre o Povo e o 

Estado, depois da tarefa extenuante nos mares.” 

Essa resignação torturada... de sentir que se não revolta, essa tristeza do abandono da 

alma sonhadora que se sente apresada entre garras mortaes, não teria achado a sua 

expressão espontânea na música do fado? Trova da decadência, hino da obra erguida e 

logo falhada, exprimindo tambem a tristeza do árabe fatalista isolado no oceano e 

nostálgico do aduar, essa música sería a resposta lúgrube, achada pelo povo de Lisbôa e 

dada ao rei D. João III e á sua côrte de álgidos assassinos, que vão de ahi por diante 

deformar, no quebra-nozes gigantesco da noite que derramam, o crâneo português, té 

achatá-lo. 

Sería o protesto platónico do instinto messiânico, que vinha a dizer: 

- Não acredito em vós, reis e padres ferozes e letrados latinistas: creio em mim, mas 

roubaram-me a minha alma – chóro por não a achar... 

Ultimamente, alguns escritores, e entre elles o meu querido e grande prosador Fialho 

d’Almeida, combateram essa canção, considerando-a, com desprezo, um suspiro imundo 

do vício, no que se me afigura se estabelece confusão entre o valor musical da melodia, 

considerada típica de herdada da tradição, e a classe de gente que adoptou em Lisbôa 

uma das suas modalidades, talvez a partir do ultra-romantismo tauromáquico de 1850. O 

facto de o povo rural o não cantar, não quer dizer que elle seja apenas a canção-de-gesta 

da Moiraria, e justo seja que de tão pronto o releguemos. 

A canção trágica de Paris, sobre cujo temal geral o cantador Bruant vasou alguns dos seus 

extraordinários versos, na algaravia da Roquette e de San Lázaro, não é toda a canção 

francesa; e todavia essa tonalidade – a mesma dos desenhos de Steinlen – é 

profundamente humana, é bela. Mas, de resto, o fado não é só do horrível fadista lisboeta. 

É tambem dos cegos ambulantes, em cujos bornaes Garrett supõe terem andado os 

folhetos anónimos da Histórica trágico-marítima; dos cegos que percorrem, com seus 

olhos brancos tão calmos postos nos céus que não vêem, aldeias e burgos ignorados, e 

por lá são, para o povo que os ouve sempre atento, os artistas que vibram as comoções, 

as gazetas que lançam as notícias, os moralistas que ensinam, os profetas que anunciam... 

Na praia da Nazaré, meses depois de um naufrágio, chorei eu, há annos, no meio de um 

rancho de gente que chorava em doidos choros, ouvindo rimar á guitarra os nomes dos 

mortos no mar. No grupo em que eu me encontrava (todos nós fundidos na intensa 

penumbra crepuscular da beira-Atlântico) havia mulheres e crianças vestidas de luto. 

Quando revivo esse momento musical inesquecível, – cuja mordedura, aguda até ao 

martírio, na minha sensibilidade, só posso comparar á que me produziu, no meu primeiro 

anno da universidade, e ouvido do alto de San Bento, um Bemdito passando na estrada da 

Beira, por altas horas da noite, com pirilampos trémulos de luzes..., e enchendo o silêncio 

de tanto dorido sentido do Alem, de tanta esparsa plangência, que tudo acordava no nosso 

íntimo ser a nostalgia, dormente na alma, da igualança da morte..., – quando recordo 
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aquela elegia na praia, eu creio que essa melodia era a única em que o rudo troveiro podia 

dizer a lenda dos mortos á pobre gente que os perdêra! 

De outra vez, numa feira, observei um curioso grupo de piquenos lavradores, escutando 

um cego que nos descrevia as moléstias das vinhas e ensinava a maneira de as sarar. 

O estilo musical em que esses versos eram cantados, era o do fado. E, meu Deus!, como 

estava longe a Moiraria! Que têm então estas puras comoções, onde se descrimina o 

sentimento popular, com o fado ignóbil que a todos nos repugna? 

Mas, dado que Lisbôa seja medíocre expressão moral representativa, triste parece (dir-

me-ão) que a voz dos rapsôdos carreie para a periferia saudável a inspiração náufraga do 

centro, espalhando inconscientes a semente malsan de essa toada. Talvez. E, ouvindo-os 

cantar, os povos ruraes aspiram nessa música, cujo sentido apenas entreadevinham, um 

perfume desconhecido de desgraça, que não é todavia bem a sua, ou a cuja influição 

funesta elles ficaram sempre um pouco estranhos... 

Mas, ainda assim, esse contágio seria muito inocente comparado com outros que a capital 

estabelece com as províncias. Que vale, com efeito, ao pé da pobre lamúria ancestral, uma 

sugestão semelhável á do Bera, com que uma parte de Lisbôa furiosamente se infeitou? 

Perante o despejo morboso de este gôsto, e conhecida a infiltração que de aqui radia para 

os meios provinciaes, não seria dificil imaginar este trágico fim da poesia rural, esta ruina 

total de um povo combalido: – uma lavradeira do Minho, trocando um só dos seus nobres, 

trabalhados oiros, por uma só de essas mentiras de ribalta... – E isto seria bem mais grave 

do que a dívida flutuante! 

Entanto, no fado, (sempre considerado como melodia tradicional) dissolve-se um longo 

eco elegíaco, que lógico é ter-se desenvolvido em Lisbôa. – Era aqui o porto de mar onde 

os nossos marinheiros desimbarcavam, após dilatadas viajens, e evocavam os dias de 

bórdo, onde se canta para espairecer, e onde o ritmo do canto tende a colher, do balanço 

da nau e do deserto da agua, o compasso arrastado e a melancolia profunda. Na canção 

popular Triste vida a do marujo, plange essa mesma melancolia, tão melodicamente 

aparentada com a do fado, e diferenciada pelo mesmo caracter dramático, que no tom 

menor aflora, orvalhado de lágrimas vividas. Entre o fado saburroso, cantado com música 

e articulação características por caricaturaes, e o fado dos cegos, pobres homeros 

caminheiros, ha ainda o fado de salão, ridícula imitação da serenata de Almaviva debaixo 

da janela de Rosina. 

Mas, pezar do demo!, o nosso músico de génio ainda não surgiu! – Quem nos diz a nós 

se esse maestro, se esse desejado, partindo da canção das mães (citada na conferência) 

onde chora a nossa alma rural, não acharia no fado o motivo vago e tristíssimo da nossa 

alma marítima, irman gêmea de aquela? 

Affonso Lopes Vieira – O Povo e os poetas portugueses: conferência lida pelo autor no teatro D. Maria II. 

Lisbôa: Typ. «A Editora», 1910, pp. 55-62. 
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A «fita» de Fátima ou o milagre do Fado, Mário Domingues (1928) 

Há quem acredite em um Deus todo poderoso que lá do alto vela por nós e fiscaliza todas 

as nossas acções; nós não acreditamos. Há ainda quem creia em divinos milagres; nós 

não cremos. Mas que importam as crença e descrenças humanas em face da misteriosa e 

infinita beleza do universo? Perante a grandeza do mundo nós, os homens, somos tão 

pequenos, tão insignificantes! E a nossa pequenez é ridícula. Quando queremos, como os 

padres, explicar o mistério da criação, da Vida, enfim, pela intervenção do milagre, 

amesquinhamo-nos. 

Estas considerações afluíram-nos à mente, uma noite destas, no Politeama, quando ali 

víamos decorrer monotonamente no écrain, o film português, Fátima Milagrosa. As 

pessoas de espirito desempoeirado, em face daquela super-produção da arte 

cinematográfica nacional não podem deixar de sorrir. Aquilo é infantil, pequenino, 

mesquinho. Um crente não pode deixar de lamentar a maneira pueril como se pretende, 

por meio daquele file, fazer a propaganda do ideal cristão e da fé religiosa; o descrente, 

se fôr tolerante como nós, sorri; se fôr socio do registo civil, usar gravata vermelha para 

afirmar as suas convicções avançadas e acreditar no óleo humano fabricado pelos jesuítas, 

regressa a casa mal humorado, sonha nessa noite planos de vingança e no dia seguinte, à 

mesa do café, não deixará de rosnar espumando de raiva: “É preciso esmagar a reacção!” 

Imagine o leitor que há uma fidalga arruinada, bonita e jovem – Maria Helena – que vai 

servir como criada para casa de um conde que tem uma filha que fuma cigarros sôbre 

cigarros e um filho boémio, que se embebeda todas as noites no “Monumental” na alegre 

companhia de várias papillons que a mocidade lisboeta conhece à légua. A fidalquinha 

Maria Helena é um poço de virtudes. Veio do Minho, onde deixou as suas melhores 

afeições: o mordomo de sua casa, velhote simpático e fanático, e a sua filha uma 

entrevadinha a quem os médicos desenganaram. 

Pois a virtuosa Maria Helena, que é fidalga disfarçada em criada de servir, apaixona-se 

por Antero, o boémio incorrigível. Vai a Fátima pedir a Nossa Senhora do Rosário que 

transforme o louco Antero num cordeiro manso e lá encontra a boa amiga do Minho, 

paralítica miraculada que de um momento para o outro começa a andar e a mexer os 

braços que durante anos se tinha [sic] conservado imóveis. No preciso momento (íamos 

a dizer psicologico) cinematográfico em que Maria Helena pede à Senhora de Fatima pelo 

bom êxito dos seus amores, Antero no Monumental, ouve Margarida Ferreira cantar o 

fado. É um fado doce, sentimental, impregnado de tristezas e saudades. A música penetra-

o de tal maneira, purifica-o tanto, que olhando em tôrno sente uma invencivel 

repugnância, pelo ambiente que o cerca. A imagem linda e meiga surge-lhe na mente 

evocada pelos versos brandos do fado que ouve cantar. O fado persiste, e no coração de 

Antero nasce, como flor mimosa em àrido terreno, um desejo intenso de ser bom, de ser 

puro e de ofertar a Maria Helena a sua alma redimida. 

Desvairado, abandona o clube, entra no seu automóvel e, pela madrugada, corre veloz, 

estrada fora, vertiginoso, na direcção de Fatima. Ali não tem grande trabalho em encontrar 

a sua amada. Sabe então que a sua linda criada é filha do Conde de Unhais. 
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Não é nosso intuito fazer aqui a critica do filme. Isso seria mais devagar e, porventura, 

mais desagradável, apezar de reconhecermos naquela produção cinematográfica algumas 

qualidades de relevo na interpretação. Apenas queremos frizar que o realizador prestou 

um mau serviço à religião católica porque transferiu de Nossa Senhora de Fatima para a 

canção nacional, o fado, todo o poder milagroso. Se o fado cantado por Margarida 

Ferreira no Monumental não tivesse tido o condão de despertar os bons sentimentos que 

dormiam na alma do boémio, como poderia Nossa Senhora fazer o milagre? 

Milagre, se existiu, e segundo se pedreende do decurso do filme, não foi da Nossa Senhora 

de Fátima, foi do fado. E parece-nos que sem, querer, o realizador encontrou o caminho 

da razão e da lógica. Temos visto bandidos a quem nenhuma idea superior comove, 

homens que teem pela vida do próximo o maior desprezo, chorar ante uma guitarra 

dedilhada com sentimento. O fado é milagroso, o fado é divino e consegiu [sic] no filme 

em questão mais do que Nossa Senhora que abandonada do comovente auxilio nunca 

poderia fazer voltar a razão à cabeça tresloucada de Antero. 

Mário Domingues – «A “fita” de Fátima ou o milagre do fado». Guitarra de Portugal, 24 de Maio de 1928, 

n.º 142, ano 6, p. 3. 
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Os versos que eu canto à guitarra, António Botto (1931) 

A mulher que vai ao clube 

Passa por ser desonesta 

E até lhe chama perdida; 

Só se vê nela o desejo 

Decadente de viver 

O fundo inútil da vida. 

Ninguém procura ver nela 

Mais que a mentira de um beijo 

À margem de outra mentira; 

Um cigarro que se fuma, 

Ou palavra que se perde 

Na voz de alguém que delira... 

Se os olhos enche de pranto, 

E com êle os olhos lava 

– Reflexo de uma agonia, – 

Quantos não dizem: - Fiteira, 

Quer comprar alguma joia 

E o ourives não lh’a fia. 

E a mulher por mais rameira 

Não tem sòmente por norte 

Atraiçoar ou mentir: 

Nela, há tesoiros de amor 

Que valem mais que a fortuna 

Maior que possa existir! 

Porque nós é que a levamos 

Ao pecado que deprime 

E ao bordel da perdição; 

Triste odisseia da carne 

Que se canta e se amortalha 

Nos versos de uma canção! 

Mas, como a verdade é uma, 

Embora digam que há muitas, 

E cada qual tem a sua, 

Na mulher não queiram vê-la 

Simplesmente quando beija 

E apenas quando está nua. 

António Botto – «Versos que eu canto à guitarra», Presença, n.º 31-32 (1931), 2.º volume, ano 5, Março-

Junho, 1931, p. 5. 
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Contra o fado e pela dignidade da mulher!..., Zuzarte de Mendonça (1932)74 

Como não falta, porém, quem prefira as trevas ou as sombras à luz clara e benéfica, êle 

tem defensores apaixonados; e um grupo de derrotistas, sem porventura se aperceberem 

das ruinas que está espalhando, propôs-se levar a estafada melopeia a toda [sic] a parte, 

fazê-la aceitar como canção nacional, dar-lhe ingresso em casas honestas e obrigar todos 

os públicos a escutá-la... E essa pobre gente tem dedicados auxiliares, valiosos 

colaboradores, ai de nós! 

A propaganda encontrou jornais benévolos e revisteiros perspicazes. Vieram os fados das 

salas e o das revistas, estes quási sempre pornográficos ou, pelo menos, grosseiros e reles. 

Em nossos dias, a grafonola e a telefonia, ao serviço do “derrotismo”, popularizaram a 

canção e estão sendo verdadeira mina para coristas e actrizes de terceira classe. Por fim, 

e como remate duma série de atentados, fêz-se a tenebrosa descoberta duma nova 

profissão para mulheres – a de “fadista”, cantadeira de fados em restaurantes, cervejarias 

e tabernas, com retratos e reclamos em jornais! Estupendo... 

Desaparecera, felizmente, o tipo asqueroso do “faca”, cantador de voz rouquenha e 

avinhada, de melenas desgrenhadas e calça “à boca de sino”, bulhento e provocador, que 

era o “senhor” nos bairros da miséria e vício. Desaparecera. Dir-se-ia, contudo, que o 

facto de não toparem já em becos e travessas de Alfama e Mouraria esses tristes 

portadores de banza e cinta larga – a esconder muitas vezes a arma traiçoeira – 

apoquentou e entristeceu certa gente, de vistas largas e consciência frouxa... – Haveria de 

perder-se a “nobre tradição”? e como não seria fácil, de-certo, ressuscitar o morto, brotou 

em certos cérebros a ideia luminosa de substituir... um sexo pelo outro. A invenção seria 

recebida jubilosamente, acolhida com entusiasmo em certos meios, até por vários e 

escuros motivos que o leitor compreenderá... Ao cantador sucedeu a cantadeira, a mulher 

de guitarra em punho, entregue ao mísero e funesto ofício de fazer ouvir a cantilena torpe 

em lugares públicos, exposta a todos os olhares e curiosidades e cubiças [sic]. A moda 

infame pegou; e a miséria, ánsia [sic] da triste glória e outras razões piores têm aumentado 

o número dessas malfadas – “fadistas” de profissão. 

- Possívelmente, estas verdades duras escandalizarão alguém. Embora. É em nome da 

dignidade da Mulher, e em defesa de tantas e tantas pobres raparigas inconscientes do 

perigo que as espreita, e ignorantes das ciladas de que serão vítimas, que soltamos aqui 

êste comovido brado de alarme, êste vibrante grito de protesto. Por isso, e só por isso 

conjuramos “os que fazem opinião” e os que têm o dever de educar e orientar, a que 

contrariem decididamente semelhante mania nefasta e uma indecorosa exploração que 

nos avilta e envergonha. Não se receiem as risadas escarninhas ou as vaias e doestos de 

certos paladinos da canção doentia: a mulher que se presta a empunhar a guitarra e cantar 

o fado em lugares sempre mais ou menos suspeitos, cedo ou tarde se perderá e deixa de 

ter direito à nossa simpatia, ao respeito que toda a mulher deve saber inspirar ou merecer. 

A profissão de “fadista”, mulher cantadeira de fados, repugna à inteligência e à 

sensibilidade; só poderá manter-se numa época sensualista e utilitária, como esta. Define 

um triste período da vida nacional, em que os educadores se limitam a dizer-se tais e a 

 
74 Zuzarte de Mendonça cita ao longo deste artigo alguns dos depoimentos do Notícias Ilustrado. 
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imprensa quási toda fecha os olhos aos mais perigosos desvarios e à corrupção mais 

alarmante... 

Desassombrado e sincero, aqui fica o protesto de alguém que muito quere à sua terra. 

Praza a Deus que outros se lhe juntem, e as almas boas e os espíritos esclarecidos se 

resolvam a opor-se, por todos os processos eficazes, a essa propaganda derrotista, anti-

nacional e deprimente, aniquiladora de sãs energias e disposições de trabalho honesto, e 

que, visando a fazer da mulher mero instrumento de prazeres grosseiros, a nossos próprios 

olhos e a olhos de estranhos nos vexa e desacredita!... 

Zuzarte de Mendonça – Contra o fado e pela dignidade da mulher!... Renascença Ilustração Católica, 

Lisboa, 1 de Agosto de 1932, n.º 33 (15.º do II ano), p. 1. 
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La femme portugaise, Gabrielle Reval (1933)75 

Les épouses déçues chantaient pour se consoler de l’absence de l’infidèle. La poésie et la 

musique étaient les magiciens qui ouvraient les portes de leur clôture. Les yeux tournés 

vers le ciel, ces belles portugaises troublées par le désir du cœur et de la chair se 

lamentaient, comme la tendre Desbordes-Valmore, en s’accompagnant des accords 

plaintifs de la guitare. 

L’une de ces ancêtres désespérées, chantait ce « fado » : 

Je désire que mon cercueil 

Ait une forme bizarre 

Qu’il ait la forme d’un cœur 

Ou la forme d’une guitare. 

Romantique désir ! Fol espoir ! En combien de tronçons aurait-il fallu trancher ce corps 

suave et tendre pour l’emprisonner selon son vœu en ces formes singulières ?  

Le chant, la poésie, la prière ont été les dérivatifs de cette vie limitée aux soins du mari 

et des enfants. La vie secrète a été pour les imaginatives la consolation des solitaires. Le 

cœur de toute Portugaise est le cœur d’un poète, il frémit et donne une voix à cet 

instrument magique, la guitare. Le langage amoureux, qui se fait entendre dès que les 

cordes sonnent, exprime aussi bien le tendre appel de l’amoureuse craintive, que la 

réponse virile du bien-aimé invisible. Et c’est dans un monde immatériel que les amants 

sûrs de l’impunité, échangent de merveilleux baisers. 

Ce chant s’appelle de «fado». Un cavalier que écoutait les yeux baissés ce chant 

populaire, me dit tout bas : 

Comprenez-vous que se chant nous rende fous ! 

En vérité, je l’ai compris, en écoutant le jeune homme de Coïmbres, devenu le chanteur 

national Antonio Menano, le Rossignol du Mondego, qui soupirait mélodieusement son 

amour dans les lieux mêmes où don Pedro avait pleuré la mort de son Inès, et je l’ai 

compris plus encore le soir, où dans le cercle de famille un célèbre guitariste me joua le 

«fado» de sa jeunesse, «fado» brûlant de désir, impérieux comme le cœur qui commande 

l’amour et enivre celui qui l’écoute de voluptueux souvenirs. 

Le messager tout puissant qu’est le «fado», entra, et entre encore dans la vie des 

Portugaises, comme l’Ange dans la demeure de la Vierge. Présence mystique qui consola 

plus d’une femme condamnée à ne jamais recevoir chez elle d’autre homme que son mari, 

et à ne parler en public à quelque cavalier de la Cour ou de la société que sous l’œil 

vigilant et défiant de toute sa famille. 

 

Et pourtant, il en est qui surent ruser, et connurent les plaisirs de la dangereuse aventure. 

 
75 Gabrielle Réval, pseudónimo de Gabrielle Logerot, escritora que esteve várias vezes em Portugal 
(1923, 1924, 1932…) em viagens de que resultaram várias produções textuais. Pelo seu interesse por 
Portugal foi-lhe atribuída a Ordem de Santiago e Espada em 1935 (não conseguimos, contudo, confirmar 
na lista oficial esta informação). 
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Une fois par an, le Jeudi-saint, la dona qui toute l’année entendait la Messe dans la 

chapelle de son palais ou de sa maison, et se confessait à travers le guichet grillé d’une 

porte qui menait à ses appartements, la dona avait licence d’aller faire à l’église ses 

dévotions. 

Elle courait à Saint François, à Saint Antoine de Padoue, à Nostra Senhora de Estrella 

dans sa chaise à porteurs attelées de deux chevaux, l’un devant, l’autre derrière, ou bien 

à pied sautillant sur le chemin de planches que l’on jetait en travers des rues bourbeuses. 

Qu’importaient la pluie, le vent, le froid ! Ce jour-là, seule à travers la ville, elle était 

libre. L’amour était embusqué sur son passage, jusque dans le sanctuaire. 

Les enfants de chœur qui servaient la Messe étaient souvent porteurs de messages galants. 

La dona avait été vue à son balcon le jour de la procession des flagellants, et celui qui 

l’adorait s’était fait battre jusqu’au sang devant elle, en son honneur, et les épaules 

déchirées par les lanières de cuir, s’était éloigné, ne livrant de son visage masqué qu’un 

regard brûlant. A l’église, ce n’était plus l’amour masqué, c’était l’amour pressé. Il se 

tenait là dans l’ombre du bénitier, attendant que l’enfant de chœur lui apportât un billet 

doux en échange de la missive d’amour que l’adroit messager glissait sous la jupe de la 

dame, agenouillée sur son carreau de velours. Qui croirait à ce manège libertin : la dame 

prie, les yeux sur son livre d’Heures, l’enfant se frappe la poitrine à grands renforts de 

« mea culpa », puis, ayant fait son signe de croix, baise le sol de l’Eglise et s’en va. En 

moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, la démanche s’est faufilée sous la robe et la 

réponse a pris le même chemin. 

Gabrielle Reval – «La femme portugaise». La Revue Belge, 1er Octobre 1933, Tome 1, année 10, 

pp. 172-176. 
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Les fados, Germaine de la Boutetière (1936)76 

 

A un peuple sentimental et triste comme le peuple portugais, à une race de poètes comme 

la leur, il fallait une musique qui convint à leur tempérament et qui fasse partie de leur 

nature. Cette musique, ils l’ont. Pour traduire leurs longues contemplations et leurs 

éternelles rêveries, pour prolonger dans l’âme qui leur est chère le sentiment dont leur 

cœur est rempli, pour faire alterner avec la même ardeur profonde, la paresse et l’énergie, 

l’espoir ou les larmes, ils ont les « fados », autour desquels gravitent tous les rêves et 

toutes les douleurs de la vie quotidienne. 

Les Portugais aiment passionnément la musique. Rien de surprenant à cela ; j’ai dit que 

le Portugais était poète, or, poésie et musique sont sœurs, et pour un peuple dont le yeux 

sont toujours tournés vers le passé, dont le cœur est rempli de «saudade», quelle meilleure 

façon de rappeler ce qu’on a perdu, sinon par une chanson, par une musique dont la 

modulation permet à l’esprit de retourner, là ou le corps ne peut plus être. 

Les fados sont les chansons populaires portugaises ; ce sont d’admirables plaintes de la 

solitude jaillies du cœur populaire le plus traditionnel et le plus pur. Certains Portugais 

prétendent qu’elles ont été importées par les troubadours au moment du retour des 

croisades. On sait que les Portugais, mus par les mêmes idées de foi que nous, avaient été 

aussi guerroyer en Terre Sainte, et il n’y aurait rien d’étonnant qu’á leur retour, quelques-

uns aient ramené sur le sol lusitanien ces poètes provençaux auxquels la poésie portugaise 

est redevable se son lyrisme. Mais tandis qu’en France, on perd leur trace depuis de XVe 

siècle, le Portugal, lui, pays du rêve et de la poésie, n’a jamais laissé mourir cette musique 

élégiaque. Et combien de fois le soir en entendant ces mélancoliques et troubles chansons, 

ai-je pensé aux troubadours, ces jouvenceaux de jadis, qui chantaient leur poème près de 

ces demeures austères et féodales, où se languissaient des cœurs malheureux souvent 

privés d’amour. Evocation de tout un passé poétique à la fois chevaleresque et rustique 

qui plairait à ceux qui, rêveurs systématiques ou artistes mélancoliques, regrettent le 

temps de jongleurs et des courtoises chansons, des hauberts empanachés, des grands 

châteaux massifs imposants comme des monts, d’Yseult la Blonde et de Berthe aux 

grands pieds, le temps des pages et des châtelaines ! 

La construction du fado est fort simple. Il se compose ordinairement de couplets de quatre 

vers chacun, et quelquefois d’un seul couplet cont l’on répète chaque vers. Couplets 

méditatifs, tristes, sur les lieux communs de la douleur, de l’amour et de la mort, car les 

soupirs et les joies des amants, leurs espérances et leurs désespoirs, leurs désirs et leur 

plaintes, la résignation de leurs âmes flétries, tel est le thème ordinaire du fado, et leur 

joie même est grave… parce que périssable.  

Voici du reste une mauvaise traduction de trois d’entre eux. Sur la « douleur », écho d’un 

cœur que la solitude rend trop pesant : 

 
76 O capítulo intitulado «Les Fados» integra este livro resultante da visita de Germaine de la Boutetière 
(escritora da família dos condes de La Boutetière) a Portugal, mais concretamente à província da 
Estremadura. A data da redação é de maio de 1932 e 1936 o ano da publicação. 
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Quand je monte la côte 

Pour voir ma petite chérie 

La vitesse avec laquelle je la gravis 

Me fait croire que je la descends. 

Mais après, au retour, 

J’ai le temps de comprendre 

Que cette côte à descendre 

Est pour moi plus dure qu’à monter. 

Sur l’amour. Plainte de l’amant abandonné murmurant sa peine dans l’ombre d’une de 

ces maisons endormies dont on croit voir encore les anciens blasons reluire sous la lune : 

Tous les soirs, mon enfant, 

Je vais m’asseoir au seuil de ta porte, 

Pour voir si tu peux redonner la vie 

A mon espoir déjà mort. 

Sur la mort – qui leur paraît douce – quatre lignes seulement, mais riches de sens, et 

émouvantes dans leur simplicité : 

Je veux que mon cercueil 

Ait une forme bizarre ; 

La forme de ton cœur, 

La forme d’une guitare. 

On m’en a aussi traduit un autre, qui dans son amertume ne manque pas d’ironie : 

Vous aimez Jésus-Christ 

Qui est mort pour nous tous, 

Et vous ne m’aimez pas, 

Moi, qui ne meurs que pour vous ! 

Ces poésies peuvent paraître à certains bien fades et bien langoureuses, cependant si nous 

les comparons aux vers de mirlitons et de confiseurs restés parmi nous comme types de 

poésie populaire, nous sommes obligés de reconnaître la supériorité du fado comme 

élégance et comme expression.  

Les fados ne se chantent jamais qu’accompagnés de la guitare discrètement reléguée au 

rôle de basse. Elle accompagne toujours la voix, soit avec des accords plagués, soit avec 

des arpèges qui servent à la fois de prélude et d’accompagnement. Il y a des fados par 

ville, par villages, pour tel chanteur et tel autre. Je les ai entendus chanter 

remarquablement par des hommes et des femmes, mais je trouve – pour ma part – que la 

voix masculine, profonde et mâle, convient mieux à cette musique très expressive. Du 

reste, c’est surtout l’homme qui chante le fado ; il le chant sur la plage quand le premier 

phare s’est allumé et que le soleil a disparu de l’horizon ; il le chante dans la montagne, 

dans le village, dans sa maisonnette, dans la rue sombre au-dessous de la fenêtre derrière 

laquelle brillent deux yeux noirs. Pendant ces admirables nuits d’été, ils se promènent 

jusqu’à une heure avancée, modulant ainsi leurs désirs, leurs regrets et leurs rêves, et il 

est difficile d’exprimer l’impression que l’on éprouve en entendant dans le lointain, au 

milieu du silence de la nuit, ces chants si naïfs si originaux. 
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Les couplets qui courent les villes et les villages sont innombrables ; la plupart sont 

oubliés le jour même où ils ont été improvisés pour faire place à d’autres dont l’existence 

est tout aussi éphémère. Il en est cependant un grand nombre que les gens du peuple 

répètent de père en fils et que généralement ont été composés par des poètes populaires. 

Le fado peut se comparer à la sérénade, or, l’antique sérénade, regardée chez nous comme 

une plaisanterie surannée, et bonne tout ridicule au Portugal. Je dirai même qu’elle 

s’impose et qu’elle fait partie du charme de ce pays. Pour les Portugais, elle est 

indispensable ; comment feraient-ils comprendre à la femme aimée qu’ils en perdent le 

sommeil, si la guitare à la main et le manteau sur l’épaule, ils ne pouvaient pas rester 

jusqu’à l’aurore au pied d’un balcon, dédaigneux du danger et des intempéries ? On ne 

peut pénétrer dans une maison portugaise, si humble soit-elle, sans être sûr que dans le 

bas d’un meuble ou dans le fond d’un coffre, se trouve une guitare dont le soir à la veillée, 

on fera vibrer les cordes. 

J’ai trouvé peu de Français ayant entendu chanter le fado, qui n’aient été d’abord troublés, 

émus, et ensuite enthousiasmés de cette musique, mais il en est certainement qui lui 

reprocheront son caractère trop langoureux et trop triste ; ce sont sans doute les amateurs 

de ces jazz bruyants et discordants. La musique du fado est incomparable ; elle sait être 

toujours nouvelle en restant toujours la même ; on ne s’en lasse jamais. Le seul défaut 

qu’on pourrait lui rapprocher – ce qui montre son pouvoir magique – c’est l’influence 

qu’elle exerce, car elle crée une atmosphère. Atmosphère un peu morbide, dans laquelle 

les douleurs s’aiguisent, les chagrins endormis se réveillent, et de nouvelles passions 

naissent. Chanteurs comme auditeurs restent à la suite de ces concerts dans une ambiance 

un peu trouble et l’excès de sentimentalisme porte plus souvent au désespoir et à la 

désillusion qu’à la résignation et à l’oubli. 

Les dirigeants et les éducateurs commencent à s’apercevoir de l’action exercée par les 

fados. Peut-être pensent-ils à Musset disant : « Malheur ! celui qui rêve est perdu pour la 

vie», et il paraît qu’à Coïmbre les étudiants ont, moins que jadis, la liberté d’exprimer 

leurs sentiments avec tant de romanesque. On a raison : s’il est doux d’obéir à son cœur, 

il faut reconnaître que parfois il est un bien mauvais conseiller, et l’heure du fado ce n’est 

plus l’heure de l’évasion certes ! bien au contraire, c’est l’heure où le cerveau ravagé par 

les amertumes du corps et de l’esprit va s’embraser dans la chaudière de la solitude ; c’est 

l’heure de la défaillance ! 

Guitaristes et chanteurs de fados ont réellement « une musique dans l’âme », comme 

aurait dit Jules Lemaître. Verlaine eût adoré cette musique ; combien de fois en l’écoutant 

ai-je pensé aux Poèmes Saturniens et je me surprenais murmurant la « Chanson 

d’autonmne » : 

Le sanglots longs 

Des violons 

De l’Automne 

Blessent mon cœur 

D’une langueur 

Monotone 

Nul voyageur ne doit fouler le sol portugais sans chercher à entendre chanter le fado, 

d’abord pour son charme musical, ensuite pour sentir et comprendre l’âme de ce peuple, 



Anexo IV – Textos 

222 

 

car la musique possède ce mystérieux pouvoir de traduire e d’atteindre tout à la fois, ce 

qu’il y a de plus profond, de plus instinctif dans l’humanité. Bien mieux que la poésie – 

trésor toujours un peu secret des races – la musique contient, exprime la vraie âme. Ne se 

nourrit-elle pas directement de la souffrance humaine ? Et tel qui peut paraître un peu 

froid ou indifférent se révélera tout entier, se trahira même, soit en chantant le fado, soit 

en écoutant la chanson grave qui traduit le propre chant de son cœur. 

Aussi l’étranger qui n’aura passé que peu de temps sur la terre portugaise, qui n’aura pas 

suffisamment vécu dans l’intimité de ce peuple, qui n’aura pas eu le temps et la possibilité 

d’analyser et d’apprécier leur nature, en un mot, celui qui n’aura pu que côtoyer les 

laquelle il reste vis-à-vis de ce peuple, car cette ignorance peut se changer immédiatement 

en savoir. Qu’il aille un soir entendre chanter les « fados », et ses yeux s’ouvriront : toute 

l’âme portugaise lui apparaîtra sans masque, sans fard, et il lira en elle comme dans un 

livre grand ouvert. 

Germaine de la Boutetière – Un mois dans l’Estrémadure Portugaise. Paris: Éditions de la Revue du Centre, 

1936, pp. 128-135. 
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Le Fado Portugais, Emile Vuillermoz (1935) 

 Les grandes fêtes de Lisbonne viennent de s’achever avec un succès éclatant. Devant un 

parterre de princes – de princes des lettres – la République portugaise a donné 

d’éblouissants spectacles : tournois de chevalerie dans le cadre, unique au monde, du 

cloître du monastère de Jerónimos, défilés populaires des représentants de tous les 

quartiers de la ville, cortèges du moyen âne, d’une somptuosité inouïe, cortèges des 

« corporations » modernes, feux d’artifice sur le Tage, excursions sur des bateaux fleuris 

allant recueillir à Villafranca des compagnies de danseurs villageois, soirées hallucinantes 

dans un quartier reconstitué du vieux Lisbonne du XVe siècle… une succession 

ininterrompue de voluptés des yeux et de l’esprit. 

Mais les joies de l’oreille ne leur furent pas sacrifiées. Sans doute, Lisbonne ne présenta 

pas de spectacles lyriques et ce n’est que par surprise et par hasard que quelques 

privilégiés purent assister à un très beau concert symphonique et choral dirigé par Pedro 

de Freitas Branco, l’admirable chef que connaissent bien les mélomanes de chez nous et 

qui défend si efficacement les droits de la musique française. Mais nous fûmes 

abondamment nourris de « fados », ces comprimés de lyrisme et de musique, qui, sous 

un petit volume, apportent à l’imagination et à la sensibilité portugaise un aliment 

complet. 

Le disque a fait connaître dans tout l’univers cette manifestation caractéristique de l’art 

populaire, mais ce n’est qu’à Lisbonne, le soir, dans un cercle d’auditeurs frémissants, 

que le troublant pouvoir du fado peut s’imposer à un étranger. Je me garderai bien de 

tomber dans l’impertinent travers des voyageurs qui, après avoir passé quinze jours dans 

une ville inconnue, n’hésitent pas à en révéler dogmatiquement les mystères aux 

autochtones, mais je voudrais, cependant, essayer d’analyser l’impression que produit sur 

un visiteur cette « spécialisation » du goût musical chez les Portugais de toute culture. 

J’ai toujours été surpris, en effet, de l’universalité de cette contagion. Certains 

philosophes locaux vous disent à l’oreille : « Le fado est un vice, une passion malsaine 

de notre race, c’est l’opium, c’est la cocaïne du Portugal ; il empoisonne l’âme de notre 

peuple… ». Mais le premier soin de ces hygiénistes moraux est de vous offrir un récital 

de fados par des spécialistes du genre. Et l’on sent, à la secrète fierté qu’ils éprouvent à 

vous faire entendre ces brûlants sanglots, qu’ils n’ont pas sincèrement renoncé aux joies 

que leur donnent ces «stupéfiants». 

C’est bien, en effet, un « paradis artificiel » que le fado, cette plainte exaltée qui libère 

l’âme de la foule d’on ne sait quel fardeau de chagrins séculaires, de « refoulements » 

ancestraux qui l’étouffent. On ne peut s’empêcher de rapprocher ce ton poignant et tendre 

de celui des « negro spirituals » qui traduisent la douleur et les humiliations d’une race 

opprimée. C’est le même accent et la même couleur. 

Un savant musicologue portugais m’a affirmé que le fado était, en réalité, d’origine afro-

brésilienne. Mais beaucoup de ses compatriotes s’insurgent contre cette explication qui 

afflige un genre éminemment national d’une pigmentation indésirable. J’avoue que, pour 

un étranger, l’hérédité nègre du fado paraît tout à fait vraisemblable. 
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Musicalement, la morphologie de se chant est assez pauvre. Il se compose de phrases 

courtes, de rythmes élémentaires et d’harmonies stéréotypées. Il est fabriqué comme les 

chansons de travail, c’est-à-dire cloisonné régulièrement de respirations commodes. Ce 

n’est pas la mélodie qui cherche une cadence, c’est le travailleur que reprend haleine. Il 

le fait d’autant plus fréquemment que, dans le fado, la voix « se donne » avec une 

générosité qui va jusqu’à l’Épuisement. Et c’est là, encore, une particularité assez 

« mélanique ». La chanteuse demande à ses corde vocales un effort douloureux. Elle les 

congestionne, elle les torture, elle les tend comme si elle voulait les briser dans son cri 

rauque d’agonie. Le fado est secoué par les spasmes d’une délivrance : celle du cœur qui 

accouche de sa peine. 

Et, au fond, c’est la pathétique cruauté de cet enfantement qui est à la base de la volupté 

« fadique ». Il y a maintenant des fados gais. Je viens d’en entendre à Lisbonne et je ne 

leur ai plus trouvé aucun caractère ethnique. Le vrai fado et triste, désespéré, 

inconsolable. On doit sentir en lui quelque chose de brisé, de fêlé, de déchiré. Ne nous 

étonnons pas de la délectation morose qu’il engendre puisque toute la France d’après 

guerre se grise de la nostalgie pleurnicharde de l’accordéon – notre fado instrumental ! – 

et des lugubres confidences des femmes-barytons à la voix éraillée qui nous racontent 

leurs déboires de pierreuses. Il y a dans notre civilisation démoralisée une soif de 

mélancolie que les événements – qui nous font pourtant bonne mesure – n’arrivent plus 

à étancher. Il faut que la musique s’en mêle ! 

Et c’est pourquoi les Portugais qui s’alarment des ravages que peut exercer dans un peuple 

d’Occident cette paralysante ivresse contemplative, issue du fatalisme oriental et 

destructrice d’énergies, n’ont pas tort de dénoncer cette forme de l’intoxication collective, 

cette musique de vaincus de la vie se complaisant dans le récit de leurs défaites. Le 

Portugal est aujourd’hui trop vivant, trop actif et trop confiant dans son bel avenir pour 

continuer à se lamenter ainsi sur un fatum qui n’est plus le sien et perpétuer cette tradition 

des chants d’esclaves. Que ses ardentes et émouvantes vocifératrices de fados me 

pardonnent si je souhaite qu’un nouveau Platon les couronne de fleurs… mais les éloigne 

de la république !... 

Emile Vuillermoz – «Le Fado portugais». Candide, 20 Juin 1935, n.º 588, Douzième Année, p. 2. 

  



Anexo IV – Textos 

225 

 

O Fado: em que sentido deve evoluir o seu poema, Álvaro Ribeiro (1936) 

A luta em prol do fado, que ora se está travando, obriga cada fadista a reflectir 

demoradamente sôbre o sentido especial em que deve evoluir a sua música e o seu poema. 

Ninguém contestará que o fado deve acompanhar o progresso dos tempos; ninguém 

admitirá o seu anquilosamento dentro de moldes orais e musicais que deliciaram os 

portugueses dos decénios passados. 

Se o fado não acompanhasse as modificações de sensibilidade que se realizam através das 

gerações, acabaria por se tornar aborrecido, monótono, insuportável, como em certas 

caricaturas revisteiras; teria apenas, por últimos cultores, uns velhotes que através de tudo 

procurariam recordar a mocidade, ou então alguns jovens de sensibilidade adulterada por 

um saudosismo doentio, uns e outros representantes mórbidos de inadaptados às horas 

que vão correndo. As guitarras e as violas dormiriam penduradas nas paredes 

amarelecidas, tal como os pianos jazem, cobertos de pó ou de objectos de mau gosto, em 

muitas casas burguesas onde entrou a telefonia. Recordações do passado, recordações de 

família… 

Mas a arte não é recordação doentia dos tempos das esperas de toiros, das facadas nas 

vielas, da extinção da inútil e decadente fidalguia, enfim, do clima moral e social em que 

viveram os portugueses antes da Grande Guerra. Não. A arte não é recordação doentia. A 

arte é um impulso para a vida, para uma vida mais alta, mais difícil e mais bela; no caso 

especial do fado, a arte é apreensão duma realidade superior que domina tràgicamente o 

destino humano. 

Há, na verdade, um grande esforço por renovar os programas das exibições; procuram-se 

ritmos musicais e formas poéticas que surpreendam e agradem pela frescura do 

imprevisto; esboça-se uma critica, ainda empírica mas que amanhã poderá ser cientifica, 

à crescente expansão da vida fadista. 

Sòmente, importa saber se as transformações e as inovações obedecem à linha geral que 

estrutura a canção nacional ou se, pelo contrário, começam a adulterar o fado, a aproximá-

lo de outros géneros musicais e poéticos, a fazer-lhe perder o seu sinal próprio, aquilo 

que o caracteriza. 

Assim, a aproximação com o tango, (que certos cantadores justamente castigam), e a 

aproximação com a farsa (que o público menos educado admite), a mistura da canção 

com a dansa e com o teatro, enfim, ameaçavam o desenvolvimento saudável (a evolução) 

da espiritualidade fadista. 

Impõe-se uma forte reacção da imprensa da especialidade contra êstes e outros desvios, 

uma campanha que entusiasme os leitores e que eduque o público. Não têm os 

proprietários das casas exibidoras o direito de deturpar a arte, consentindo que cantadores 

de duvidosa formação fadista aproveitem a ignorância do público para fàcilmente 

conquistarem uma popularidade imerecida. Uma crítica imparcial e sistemática às 

exibições que, durante a quinzena, se realizaram nos teatros e nos cafés é indispensável; 

lendo-a, o publico afinará o seu gosto e aguçará a sua inteligência, com o que muito 

aproveitará a arte. 
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A prosa precisa de ter uma maior representação na imprensa fadista que, assim, melhor 

influência social exercerá. 

Ha que limitar a publicação de versalhada inútil, cortando impiedosamente tanto lugar-

comum que para ai se escreve, explicando, em secção especial de correspondência aos 

colaboradores, as rasões honestas que obrigam a tal atitude intransigente, e animando os 

principiantes de boa inteligência e de boa vontade. 

Num quinzenário fadista teria muito mais lugar um curso de poética do que uma página 

de teatro, cinema ou desporto: - não porque tais secções devam ser condenadas, o que é 

discutivel, mas porque antes e acima delas deve estar tudo quanto directamente interesse 

á arte de que o jornal se diz paladino. 

Escrever versos que acompanhem a música intitulada fado, escrever versos que formem 

um poema intitulado fado, (o fado é um poema e uma música), - não está ao alcance de 

qualquer versejador ainda quando domine a gramática e a métrica.  

O fado não admite um assunto qualquer; e os assuntos que admite não podem ser 

escritos duma maneira qualquer. 

A falta de obediência a êste preceito, a indisciplina total na elaboração de quadras, motes 

e glosas, a ignorância do que é poéticamente o fado, e, finalmente, a deshonestidade das 

casas exibidoras, o desleixo dos críticos e a incultura do público, – tem sido a causa 

profunda, e por isso mesmo oculta, do envilecimento desta canção e do desagrado que ela 

provoca a muitas almas de exigente sensibilidade artística. 

É preciso impedir que se cante, sob o nome de fado, aquilo que verdadeiramente o não é; 

é preciso protestar energicamente contra todas as exibições que se desviem da linha 

fadista; é preciso reagir com coragem e inteligência. 

É preciso educar o público de tal forma que êle venha a saber, á primeira leitura ou á 

primeira audição, distinguir o que é verdadeiramente fado daquilo que lhe usurpa o nome. 

Que é, então, o fado? 

A cada qual compete defini-lo, e não seria mau que se inquirisse os competentes sôbre 

êste primacial assunto. Definir o fado não é fazer o seu elogio; infelizmente, porém, 

aparecem mais elogios e mais depreciações do que estudos sérios que analizem as suas 

características musicais e poéticas. 

Não nos referiremos às primeiras, porque ultrapassam os domínios da nossa competência; 

referirnos-emos às segundas que mais directamente nos interessam. 

O fado é um poema, geralmente curto, que tende a revelar uma forma de sensibilidade 

popular, nacional e humana, à luz da qual todos os aspectos da vida podem ser 

observados. 

1.º É popular 
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Quere dizer: encara tudo com as ideas e as emoções próprias dos homens (e das mulheres) 

que exercem as profissões mais custosas, mais humildes e por isso mesmo mais 

dignificantes. 

Quando, lido ou ouvido o poema, se possa dizer que “o povo não pensaria assim” – já 

não estamos perante um fado. 

2.º É nacional 

Quere dizer: reflecte a atitude do português, do português actual, sobre o qual pesam os 

resultados duma historia de oito séculos e perante o qual se desenrola uma paisagem 

especial, uma paisagem que influi sôbre o seu temperamento e que comove duma maneira 

singular. 

Certos cantadores abusam dos assuntos históricos e patrióticos. É fácil escrever versos 

àcerca de assuntos já sabidos e feitos, mas através deles infiltram-se erros poéticos que à 

critica especial compete denunciar. O aspecto histórico e patriótico do nacionalismo sai 

da memoria, é representado, pertence mais ao teatro do que à poesia; no poema do fado 

devem antes aparecer os aspectos psicologicos e étnicos que condicionam a viva realidade 

poética a revelar em cada momento presente. 

Já ouvimos cantar, sob o rótulo de fado, a morte de D. Manuel II de Bragança; peor, já 

ouvimos cantar a morte da Rainha Astrid – e o público indiferente, em ambos os casos, 

aplaudir [sic]. Não estranharemos que a morte de Jorge V inspire também qualquer 

versejador de meia tigela. Mas é preciso que tais casos ridículos acabem, e que se 

reconheça, de vez para sempre e a sério, que o fado é uma canção nacional, e não uma 

reportagem, em versos piegas, do que lá por fóra vai acontecendo. 

3.º É o fado, propriamente dito 

Quere dizer: é um poema subordinado à ideia filosófica de fatalidade. 

A invencibilidade do destino, a necessidade de que os fados se cumpram, a pressão da 

realidade contra o esforço humano, a vitória da morte sôbre todas as ilusões, – eis o 

quadro dentro do qual todo o assunto do poema deve ser trabalhado. 

Poderá argumentar-se que é derrotista ou doentia esta visão da vida humana e, 

consequentemente, depreciar-se o fado e combater-se a tendência natural da sensibilidade 

lusíada. É doutrina a discutir oportunamente. 

Mas, a aceitar-se o fado, é incoerente querer que êle exprima outra forma de sensibilidade 

ou outro sentido geral da vida. 

O ciume, em todas as suas manifestações e consequências; o crime, quer individual quer 

colectivo, o assassinato e a guerra; a prostituição, o desemprêgo e as outras formas de 

miséria; tudo isso pode ser cantado de maneira piegas, doentia ou arrepiante sem chegar 

a ser fado. É o que frequentemente acontece. Porquê? Porque esses temas são encarados 

como questões sociais, sofrimentos particulares, duma sociedade ou duma época, e não 

são desenvolvidos á luz projectada pela alta idea de fatalidade (fatum, fado). 

A fatalidade que acompanha o homem do berço ao túmulo, que acompanha as nações do 

seu aparecimento à sua decadência, que rege o destino de todo o universo; a fatalidade 



Anexo IV – Textos 

228 

 

que transforma as coisas nos seus contrários, que transforma o praser em nojo, a amizade 

em ódio, o amor em indiferença, a mocidade em velhice, a vida em morte. A fatalidade 

que o homem interroga, que ás vezes pretende combater, mas que, afinal, tudo vence. A 

bruxaria, a magia, a religião, a aventura, o amor, – tudo são diálogos do homem com a 

fatalidade, com essa esfinge trágica, que acaba por o devorar. Meditem nisto, não os 

poetas porque esses já o sabem, mas os jovens que desejam escrever versos para o fado, 

e verão quanta riqueza de motivos a ideia de fatalidade lhes poderá inspirar. 

Foi o povo helénico aquele que, antes do nosso, melhor apercebeu o sentido do fado; e é 

a ciência moderna que, pelo principio do determinismo e mais recentemente pelo 

principio da entropia, nos convence da verdade intuída pelo fatalismo lusíada. 

A divulgação da mitologia e da poesia helénicas, em traduções portuguesas, muito 

poderia contribuir para esclarecer e educar os fadistas; oxalá que, em breve, a imprensa 

da especialidade dedique também uma página a tão bela canção de cultura. 

Eis, em rápidas linhas, quais as características que o poema-fado deve respeitas, em nossa 

obscura opinião. Em face da definição apresentada, fácil será apreciar o valor do que se 

canta em Lisboa e promover uma saüdavel renovação dos motivos fadistas. 

Álvaro Ribeiro – «Problemas Novos – O Fado: Em que sentido deve evoluir o seu poema. Estudo Crítico 

por A. R.». Canção do Sul, 1 de Fevereiro de 1936, n.º 147, ano 13, pp. 2-3. 
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Doutrina Fadista, Álvaro Ribeiro (1937)77 

«O fado é uma arte popular. O primeiro problema duma doutrina do fado consistirá, pois, 

em investigar quais sejam o verdadeiro significado e o real valor da arte popular. 

Arte popular não pode ser entendida como arte que ao povo se dirige, descendo e 

simplificando, divulgando e degradando, até se tornar acessível ao público e à multidão. 

Arte popular não é o contrário de arte para raros apenas. Arte popular não é a arte que 

desce, é, pelo contrário, a arte que sobe, a que procura sempre uma expressão mais alta. 

O artista, que desce até ao povo, demonstra nêsse movimento que do povo não provém; 

a sua missão cultural, por muito útil e valiosa que seja, é estranha ao povo. Tal como um 

professor de língua estrangeira; tal como um missionário ou um conquistador. 

Não se pretende com isto dizer que se repudie a dádiva generosa dos artistas clássicos; 

antes pelo contrário. Para com o povo têm os artistas superiores a grande dívida, mais do 

que o grande dever, de o educar estéticamente; e sempre competia ao Estado como às 

mais altas instituições representativas da arte superior, realizar a expansão das obras 

primas, e alargar o respectivo público. Devem ser dadas às gentes todas as possibilidades, 

(especialmente as escolares e as financeiras) de emoção compreensiva do património 

artístico da Humanidade. Mas êste movimento escolarizante que, sem idea pejorativa, 

pode ser chamado de descida é totalmente diferente do movimento de subida. 

Arte popular é aquela que do povo parte, que no povo tem a sua origem; cada aspecto da 

arte popular morre quando atinje certo grau do que se costuma chamar estilização; arte 

popular é aquela que começa por sê-lo, não aquela que acaba por sê-lo. 

Convém, pois, não confundir arte popular com arte clássica, vulgarizada diminuída; a 

expressão arte popular não pode designar simultaneamente, sem perigo de êrro, duas 

actividades contrárias, mas não contradictórias. 

Há quem negue a arte popular, como há quem negue o povo. Nesta negação está a base 

mais forte dos argumentos dos detractores do fado; ha, porém, dezenas de fadistas que ao 

adversário concedem aquela premissa, não vendo que dessa concessão, dessa 

concordância, resultam, a breve prazo, a decadência do espírito fadista, e o definhamento 

da sua atitude polémica. 

O fadista talvez seja levado a tal doutrina, quando impelido por um sentimento de justiça 

social, legítimo e louvável. Sòmente, saltando do sentimento de justiça para o ideal do 

igualitarismo colectivista, opõe à evidência de cada momento uma ilusão utópica e 

ucrónica, pois imagina possível uma sociedade sem povo, ou melhor, uma sociedade onde 

não haja distinção entre povo e outras categorias sociais. Repare-se que não se critica 

nêste ponto qualquer ideal político, o que está fora de discussão; chama-se apenas a 

atenção para a necessidade eterna da existência do povo, na sua peculiar função em 

qualquer organismo nacional. Haverá sempre indivíduos que queiram sair do povo; mas 

a ilusão está em querer, permita-se a frase, que todo o povo saia do povo, abandone o 

povo, deixe de ser povo. As flores e as folhas parecem querer sair do caule e da raiz; mas 

não é possível reduzir as plantas assim estructuradas somente a caule ou somente a flôr; 

 
77 No final do texto indica-se que foi escrito no Café Palladium no dia 12 de Julho de 1937. 
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o fenómeno do fototropismo não vai de encontro ao valor e à dignidade da planta inteira, 

solidária e una. 

Há povo, - povo que se modifica, transforma e aperfeiçoa, - há arte popular radicalmente 

distinta da arte proveniente das outras camadas sociais. 

Do estudo do folclore e da etnografia, em seus variadíssimos ramos, resulta bem evidente 

que existe uma mentalidade popular; mas, o que mais curioso parece, tal mentalidade 

popular, longe de ser dócilmente formada pela alta cultura de origem estranha (ou 

estrangeira, ou clássica), muitas vezes se opõe, em misteriosa resistência, ao cultismo 

vampírico. 

Leia-se os livros dos etnólogos portugueses, e consulte-se demoradamente o folclore: 

afirmar-se-á eloquentemente a arte popular, arte que do povo sobe para dizer e exprimir, 

para revelar uma alma. 

O povo tem as suas profissões, os seus costumes familiares e locais, a sua maneira de 

reagir a todos os fenómenos coléctivos, as suas danças, as suas canções, os seus 

provérbios, as suas locuções e o seu vocabulário, etc, - enfim uma cultura popular 

irredutível à cultura clássica, uma cultura que evolue e progride por leis internas e 

próprias, uma cultura que só morre quando atingida pelo crime. 

Combater a arte popular, na intenção de extingui-la para substitui-la por arte burguesa ou 

aristocrática, ministrável ao povo em simplificações, resumos, pilulas, sessões baratas, 

etc. – é um crime. A vida é revelação de possibilidades, há que deixar o povo viver, 

revelar-se, exprimir-se. Mandar calar o povo, ensinar-lhe uma língua estranha, e pô-lo a 

ouvir o que outrem julgue superior, é um crime. Isto é: um delicto social irreparável. 

É já evidente, nesta altura dialectica: que mereceria o nome de pedante todo aquele que 

levantasse a bandeira da rebelião contra o folclore e a etnografia; que mereceria o nome 

de bárbaro todo aquele que quisesse destruir as indústrias artísticas regionais, para as 

substituir por uma indústria de tipo único, talvez americano; que mereceria o nome de 

filisteu todo aquele que quisesse proibir as danças e as canções provinciais, do Minho à 

Madeira, para as substituir pela música estrangeira, difundida pela T. S. F. ou pelas 

fanfarras locais. No entanto, se é compreensível o espirito de ódio à diversidade das 

manifestações populares, é ilógico e incompreensível o ódio votado somente a uma 

modalidade da música e da poesia populares, ao fado. 

* 

É demasiadamente conhecida a lenga-lenga dos detracotres do fado; sòmente, convem 

em primeiro lugar saber se a cada acusação ao fado não corresponde acusação igual, ou 

paralela, a outras expressões artísticas que os detractores respeitam, ou dizem respeitar. 

Valerá a pena colocar, lado a lado, os argumentos contra o fado e as excepções a favor de 

outras poesias, de outras músicas, de outras canções, quer nacionais quer estrangeiras; 

valeria a pena, sim, porque ficaria demonstrado que contra o fado não ha razões, mas 

apenas ódio. 

Estranho jeito de ódio! Ódio ao povo, ódio proveniente de quem nas cidades do litoral 

não é povo!... 
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E repare-se bem: os detractores do fado pertencem mais à classe média, - aos que do povo 

saíram há uma ou duas gerações, do que à alta fidalguia, tão compreensiva de tudo quanto 

revele as virtudes da terra e da grei. 

Na alta provincia, não pode haver ambiente desfavorável à arte popular local; não é 

possível um desprêso snobe pelo folclore. O fado tem o destino da arte popular na grande 

cidade do litoral e na grande capital. Se em Londres, Paris ou Berlim houvesse uma arte 

popular tão digna como o fado é em Lisboa, as classes médias dessas cidades comportar-

se-iam segundo as leis da sociologia e da cultura. 

Que seria do nosso teatro ligeiro, da revista ou da opereta, se lhe extraíssem a beleza 

folclórica? Imagine-se a pobresa e o desgôsto das cênas, dos quadros e dos actos!... 

Acontece, porém, que só os quadros de fado arreliam o snobismo burguês, - êsses mesmos 

quadros que exaltam enebriantemente o povo de Lisboa. Mas, por nobre contraste, o povo 

de Lisboa não pede a supressão do folclore provinciano, dêsse folclore que não briga com 

o gôsto artístico dos detractores do fado, se acaso gôsto artístico possuem. 

O fado é arte popular, e arte do povo da cidade, especialmente dos bairros frequentados 

por trabalhadores maritimos. 

Não se imagina bem o semeador ou a ceifeira, quer durante o trabalho quer durante a 

diversão, a cantar qualquer coisa de semelhante ao fado. a vida campesina, desde os 

trabalhos rurais até às feiras das vitórias, sempre activa e variada, de acôrdo com a saúde 

e a natureza, não oferece cambiantes emotivas que se possam captar numa canção como 

o fado. O gôsto e o desgôsto dos camponeses, por muito significativos que sejam, não 

revestem o caracter fadista, tão sensível no mundo urbano; o camponês vive as suas 

alegrias e as suas dores referindo-se à Natureza e à Providência, mas de modo nenhum ao 

Destino ou Fado. 

Na maneira de cantar o amor, por exemplo, se vê a divergência enorme entre a emoção 

campesina e a emoção fadista. O amor domina os seres humanos; o amor não admite 

desobediência nem rebelião. Mas, dominado pelo amor, como o campesino, o fadista tem 

mais viva e delorida consciência do inevitável. E como, para o homem e para a mulher 

do bairro popular da cidade, as circunstâncias, em que a aventura e o drama amoroso se 

travam, são mais complexas do que aquelas que se apresentam normalmente aos 

habitantes dos bairros luxuosos e aos camponeses, o fadista tem de acentuar traços agudos 

e penetrantes na expressão comovida da verdade. 

Quem chama decadente ou doentio ao fado de tal motivo, porque não condenará todas as 

obras primas da poesia, musicada ou não, onde o amor atinge profundidade, exaltação e 

tragédia? É doentio o fado, ou o sentimento humano que êle popular e grandiosamente 

nos exprime? 

E na maneira de cantar a morte. Quem não compreenderá que a morte assume um aspecto 

mais violento e terrivel, por qualquer lado que se observe, no bairro popular da cidade do 

que no campo, junto da natureza, da deusa-mãi de seio acolhedor? 

A solidariedade e a luta pela vida, as relações duma com a outra, apresentam-se ao povo 

da cidade segundo uma fenomenologia inconfundivel. O fado exprime, nos seus 

frequentes temas de amor de filho e mãi, fenómenos, sentimentais e sociais, de altíssimo 

significado ético e religioso. Há fados que valem em expressão oral certos quadros de 
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pintores célebres, quadros representativos da mãi com o filho ao colo, cuja lição nunca 

deixará de ser meditada com alcance e proveito. Não é sem razão que se fala da Santa do 

fado. 

O trabalho popular, na cidade, é muitas vezes inseguro. Quer se trate de profissões de 

exercício intermitente, que de profissões de exercício ambulante, quer de profissões não 

salariáveis, quer de todas as profissões que podem ser atingidas por crises, tudo contribui 

para que o trabalho urbano desenvolva uma curta psicologia popular, onde os traços de 

dignidade e de melancolia aparecem nitidamente. O fadista canta a sua profissão, que 

aperfeiçoa e ama, e diz como consegue ligar o trabalho e o fado; o fadista, que canta a 

primor, começa por dizer aos que o escutam qual é a sua arte, nos dois significados desta 

palavra; liga a idea de trabalho à idea de destino, e nunca à de lucro, posse da exploração, 

para assim demonstrar que é do povo, e que não deseja sair do povo. 

A ideia de destino gera, no fadista, um sentimento de solidariedade e de irmandade que 

dificilmente se poderá encontrar fora do povo português; não que a outros povos falte um 

sentimento comparável, mas falta-lhes a mesma fundamentação emotiva. A união mística 

dos portugueses de além mar, que o fado realiza, é já de si altamente eloqüente. O mesmo 

culto religioso une, povos de diferentes continentes; o mesmo sentimento patriótico une, 

por exemplo, o povo alemão em todo o mundo; um hino, uma marcha, uma canção, uma 

poesia, etc, podem apertar laços desleixados, reviver emoções, comover fortemente. Mas 

o sacramento do fado produz um milagre maior e diferente, coisa que só poderia exprimir 

em palavras um grande artista, coisa que só pode ser negada por quem seja isento de 

emotividade autêntica. Há no fado um não sei quê, que só o próprio fado pode dizer, mas 

que não se pode negar. A idea do destino e de fatalidade, compreendida de uma maneira 

especial por um povo moderno, esclarece um pouco este problema, mas não aniquila o 

mistério que o envolve. 

Seria interessante pôr a claro outros aspectos do fado, embora estas noções já bastem a 

quem sôbre elas quizer reflectir; seria até urgente explicitá-las, para maior eficiência 

pedagógica; é possível que isso em breve seja feito, se para tal houver ambiente e 

estimulo. 

* 

Nem tudo que se canta com acompanhamento de guitarra e viola é fado; e seria 

conveniente demonstrar, até vitória decisiva, que os peores inimigos do fado não são os 

detractores, mas sim as pessoas que aos detractores fornecem argumentos e razões. 

Como será possível defender o fado, se não ha uma doutrina fadista e um preceituário 

fadista? Se tudo é possivel e permitido, se pululam contradições e divergências, como 

será possível distinguir o fado autêntico das adulterações que o degeneram e extinguem? 

A Inspecção Geral do Espectaculos só encara o fado como espectáculo, e apenas proíbe 

ofensas directas à ordem moral e política garantida pelas leis vigentes; não tem, nem 

ninguém desejaria que tivesse, competência para formular juízos estéticos sôbre o fado. 

Urge, porém, que uma instituição genuinamente fadista, ou uma doutrina tipicamente 

fadista, evite a adulteração e decomposição, a que assistimos, duma arte popular, quando 

deslocada para um meio que não é o seu. 
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Deveria, em primeiro lugar, escrever-se um preceituário simples e correcto, a fim de 

limitar a determinados tipos as formas e os assuntos da canção fadista; deixará de ser 

considerado fado muita cançoneta reles que irrita os apreciadores; fechar-se-ia a ordem 

aos ignorantes ou inimigos da arte popular. 

Será possivel realizar-se tal benefício, ou por reunião e congresso dos poetas fadistas, ou 

por inquérito promovido pela imprensa, ou por qualquer processo mais eficiente? 

Á imprensa fadista competeria, pela crítica, fazer o repectivo policiamento, e obrigar a 

cumprir o preceituário-lei; mais ainda lhe competeria persuadir cantadores e cantadeiras 

a que contribuíssem, pela aceitação duma disciplina tão justa, para o aperfeiçoamento do 

fado. 

O leitor calculará como seria agradável deixar de ouvir cantadores e cantadeiras 

adolescentes referirem-se ás toiradas e esperas de toiros, em falsos termos de saudade, 

insultando a inteligência do público com anacronismos ridículos e passadismos doentios. 

O fado é o destino, mas não é obrigatóriamente o passado. 

Há que respeitar o caracter do fado; mas a cada cantador e a cada cantadeira cumpre 

também respeitar o caracter próprio. 

É horrivel ouvir a adolescente cantar versos que se referem a qualquer caso de mulher 

adulta; é nojento ouvir a velha cantar versos que exprimem um amor primaveril. A fadista 

de temperamento acanalhado e de gestos desembaraçados não deverá cantar fados 

exageradamente sentimentais nem simular atitude contemplativa; e vice-versa. 

Cada cantador ou cantadeira deve cuidar do seu caracter; só assim poderá aperfeiçoar-se 

e marcar a sua individualidade perante o gôsto do público. 

* 

O trajo fadista deve tambem ser defendido das fantasias estranhas dos alfaiates e guarda-

roupeiros, bem como dos caprichos da moda ou do gôsto individual. Ou se adopta o trajo 

tradicional, usado outrora pelos fadistas mais antigos e mais típicos, ou se desenham 

figurinos compatíveis com a nossa época, de traço popular da gente que trabalha e canta. 

O trajo fadista não é arbitrário como uma farda de porteiro ou um vestido de passeio. O 

chale preto tem elegância e encanto; mas que pode êle valer quando se apresenta em 

conflito com os horríveis arrebiques dos vestidos das nossas damas? 

Sabe-se que, em questão de feitio, há nos fatos dos homens uma certa uniformidade, mas 

o vestido de mulher varia de pessoa para pessoa, e de situação social para situação social. 

A cantadeira fadista e muitas vezes anti popular no trajo que apresenta: carregada de 

luxos, joias e tecidos, arrebiques e penteados, exibe arrogantemente os sinais da sua 

superioridade na maneira de viver. Nesses casos o trajo colide com a canção. 

Que uma cantadeira, à fôrça de se apresentar nos cafés e nos salões, vá pouco a pouco 

saindo do povo, quer porque enriqueça quer porque case com um burguês, - é 

acontecimento inevitável. Mas impõe-se que nunca mais cante o fado em público, se lhe 

é impossível deixar de profanar a arte do povo. Exibir as gorduras que acumulou em 

consequência de ter deixado de trabalhar, exibir as joias que adquiriu de qualquer 

maneira, expor as reservas corporais ou financeiras que a livram de regressar ao trabalho 
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e ao povo donde saiu, é, no próprio momento em que canta, um insulto a quem a ouve e 

a quem preze a dignidade popular. Quem se serviu do fado não pode servir o fado. 

Qualquer que tenha sido a transformação da vida privada da cantadeira, esta deve manter 

a apresentação e a figura de quem não renega o povo, nem sequer na maneira de vestir. 

É pasmoso que muitos fadistas consintam aspectos que acabam de ser condenados. A 

sensibilidade fadista estará tão enfraquecida? Até que ponto, até quando? Até à extinção 

do fado? 

* 

Observe-se o que está acontecendo há alguns anos a esta parte, e saiba-se ser inteligente, 

ver os perigos com antecedência, pois ver-se o perigo na ocasião é próprio de todos os 

animais, que dêle se defendem na medida em que baste o instinto. 

Observe-se que de há alguns anos a esta parte, o fado começa a ser orientado e dirigido, 

não pelas autoridades, não pela imprensa, não pelos fadistas, mas... pelos emprezários 

dos salões, retiros, esplanadas, etc. quere dizer: o fado tende a cair nas mãos dos 

comerciantes de café, cerveja, vinho, etc. Tais cavalheiros, preocupados apenas com o 

lucro, manobrando habilmente com a publicidade nos jornais diários, e inserindo as 

contradições mais arbitrárias nos seus contractos, poderão num futuro bem próximo 

construir e destruir reputações de fadistas, transformar uma arte num negócio. O público 

ouvirá então sómente certos fadistas e certos fados, segundo o critério do negociante; e, 

de mistura com o fado, terá de suportar tangos, modinhas, imitações, variedades e cães 

amestrados. 

Consumo obrigatório, pela boca, pelos olhos e pelos ouvidos; impossibilidade de beber 

cerveja de tal marca, e de ouvir a voz de tal fadista. 

Urge que os fadistas elaborem, e proponham à aprovação da I. G. dos E., um regulamento 

que os defenda, e que defenda o público dos abusos dos negociantes de comidas e bebidas. 

Abusos possíveis, ameaçadores, mas fáceis de prever. De prever e de evitar, por uma 

decisão inteligente e oportuna. 

Assim, deverá exigir-se que todo o salão de fado tenha lotação limitada, ventilação e 

iluminação segundo as exigências cientificas, mobiliário cómodo e revestido de tacões de 

borracha, largas coxias cobertas de passadeiras, retretes suficientes, vestiários próprios, 

etc, condições que um público civilizado deve exigir aos exploradores dos recintos 

fadistas. A organização e a apresentação do espectáculo deverá obedecer às normas da 

estética fadista: trajos dos artistas, decoração do palco e do salão, jôgo de luz, programa 

préviamente publicado e distribuído, números extra-programa, redução do tempo de 

intervalos, publicidade nos jornais diários e nos jornais da especialidade, etc, tudo deve 

obedecer a normas insofismáveis. Contracto dos artistas, elaboração de escalas e turnos, 

preços dos bilhetes, quantitativo dos consumos, espectáculos extraordinários e sessões da 

moda, exclusão de espectáculos mixtos, etc, serão tambem assuntos a regular. 

A defesa do fado, dos fadistas e do público fadista não pode ficar ao descuido dos 

negociantes; urge elaborar um regulamento que a I. G. dos E. aprove e que possa servir 

de lei. 
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* 

Ao contrário do que no primeiro momento poderá parecer, a execução dum preceituário 

ou dum doutrinal fadista, tende a aumentar a expansão da arte urbana. Com o 

desaparecimento de certas razões de queixa contra o fado, aumentará o número de 

apreciadores e, consequente, o número dos artistas e dos salões. 

O ideal seria ver abrir e funcionar, em cada bairro de Lisboa, um amplo e belo salão de 

fados, junto do qual existiria um curso para guitarristas e cantadores, durante as horas da 

tarde. 

Atraír a juventude, chamar à actividade artística dezenas de rapazes e de raparigas, criar 

novas equipes de cantadores e de cantadeiras, trabalhar pela beleza e pela expansão da 

língua pátria e da arte popular, - será por acaso condenável? Em vez de travernas com 

receptores roufenhos, em vez de recintos de más conversas, jogos viciosos, languidez, 

desmoralização, degenerescência, - não será melhor promover a formação de centros de 

educação musical e de arte popular? 

Singular exemplo oferece o povo de Lisboa ao país inteiro! Diz-se que os portugueses 

têm perdido pouco a pouco o gôsto de cantar; observa-se que a transferência para a cidade 

diminui no ser humano a aptidão espontânea para o canto; que cada vez mais se acentua 

a apagada e vil tristeza. As cidades da província possuem cafés que se propõem imitar os 

da capital; as cidades da provincia possuem teatros e cinemas por onde transitam 

produções internacionais; mas as cidades da província não teem locais acolhedores aonde 

o povo possa levar diariamente a sua voz e fazer ouvir o seu folclore, onde em doces 

horas de conforto e de prazer espiritual se aprecie a arte da região. Seria interessante que 

as cidades da provincia fizessem o que Lisboa, amaldiçoada por ser o berço do fado, lhes 

ensina a fazer, em reacção contra um aspecto de decadência social, como é, sem dúvida, 

a mudez do homem entre os ruidos das máquinas e dos transpor-urbanos. Admirável lição 

do povo fadista ao pais inteiro, oferecendo-lhe a canção dos que vencem pelo trabalho e 

pela arte!... 

Álvaro Ribeiro – «Doutrina Fadista (Conferência)», Canção do Sul, 1 de outubro de 1937, n.º 187, ano 15, 

p. 2. Canção do Sul, 16 de outubro de 1937, n.º 188, ano 15, p. 2. Canção do Sul, 22 de outubro de 1937, 

n.º 189, ano 15, p. 3.  
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Ein Land wehrt sich gegen ein Lied (Um país reage contra uma música), jornal Das 

Schwarze Korps (1937) 

Alemão Português 

Wenn früher ein Ausländer nach Portugal 

kam und portugiesisches Volkstum 

kennenlernen wollte, so führt man ihn in der 

Regel in die „Fado Schenken“. In diesen 

Lokalen, die sich kaum von anderen Kneipen 

unterscheiden, wurde der angeblich 

portugiesische „Nationalgesang“ 

vorgetragen, der „Fado“. Meistens war der 

Erfolg, daß der betreffende Ausländer mit 

einem heilsamen Schrecken fluchtartig das 

Lokal verließ und gelobte, nie wieder einen 

„Fado“ hören zu wollen. 

 

Quando antes um estrangeiro chegava a 

Portugal e queria conhecer o folclore 

português, normalmente era levado a 

uma Casa de Fado. Nesses locais, que 

dificilmente se distinguem dos outros 

estabelecimentos, foi tocada a pretensa 

“canção nacional” portuguesa, o 

“Fado”. Na maior parte das vezes o 

resultado era que o estrangeiro em 

questão saía do local apressadamente 

com um medo salutar e jurava nunca 

mais querer ouvir um fado. 

 

Wie sieht es denn nun in einem solchen 

„Fado“-Lokal aus? Bei einer trüben 

bläulichen oder rötlichen Beleuchtung sitzen 

eine größere Anzahl Menschen aller Stände 

eng beieinander und starren mit 

melancholisch-unbewegtem 

Gesichtsausdruck in den vor ihnen 

stehenden Kaffee oder Wein. Auf einem 

Podium in der Mitte des Lokals sitzen zwei 

Gitarrespieler, und zwischen ihnen steht der 

Held des Abends, ein Sänger oder eine 

Sängerin. Die Bezeichnung Sänger ist 

allerdings irreführend, denn mit Gesang hat 

der „Fado“ nicht viel zu tun. Die meist recht 

heruntergekommen aussehenden Künstler 

bemühen sich, eine einförmige 

melancholische Melodie mit großem 

Stimmaufwand von sich zu geben. Dieser 

auf den Fremden so abstoßend wirkende 

Gesang muß für die Eiheimischen eine 

besondere Bedeutung haben, denn der 

Applaus ist meist recht groß. 

 

Ora então qual é o aspeto de uma tal 

casa de “fado”? Com uma ténue luz 

azulada ou avermelhada, senta-se um 

grande número de pessoas de todas as 

classes umas junto às outras e olham 

com uma expressão melancólica e 

imóvel para o café ou vinho à sua frente. 

No estrado no meio do estabelecimento 

estão dois guitarristas, e entre eles está 

o herói da noite, um cantor ou uma 

cantora. O termo cantor é enganador, no 

entanto, porque cantar “Fado” não tem 

muito a ver com o canto. Os artistas, na 

sua maioria de aspeto bastante 

desgastado, tentam dar de si uma 

melodia melancólica e monótona com 

grande esforço vocal. Este canto tão 

repugnante para o estrangeiro deve ter 

um significado especial para os locais, 

porque o aplauso é geralmente muito 

grande. 

 

In den einschlägigen Zeitschriften pflegen 

diese Spelunken als „Kultstätten des 

Nas revistas relevantes estas espeluncas 

tratam de ser referidas como “lugares de 
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Nationalgesanges“ bezeichnet zu werden, 

und die einzelnen „Fados“ geben oft Anlaß 

zu spaltenlangen Kritiken. Was hat es nun 

mit diesem eigentümlichen 

„Nationalgesang“ auf sich? Die Liebhaber 

des „Fados“ lassen mit der Antwort nicht auf 

sich warten. Er soll die Verkörperung der 

portugiesischen Volksseele sein, der 

Ausdruck der großen Sehnsucht und der 

tiefen Sentimentalität des Portugiesen. In 

seinen Texten verherrlicht der Fado diese 

Sentimentalität und den Weltschmerz. Ein 

bekannter Fado sagt wörtlich: „Ich fühle 

mich im Schmerz so wohl, daß ich noch 

Mitleid habe mit denjenigen, die glauben, 

mich bemitleiden zu müssen“ – oder: „Die 

Sehnsucht ist eine Tochter Portugals. 

Sehnsucht haben bedeutet traurig sein, 

bedeutet den Fado singen können und für 

den Fado leben zu können“. Der Fado ist der 

Gesang der vom Leben Enttäuschten, der 

gescheiterten Existenzen, der unglücklich 

Liebenden, die nur noch ihrer Sehnsucht 

nach einem besseren Ideal leben. 

 

culto da canção nacional”, e os “Fados” 

individuais muitas vezes dão origem a 

longas críticas. Ora o que é que tem de 

especial essa peculiar “música 

nacional”? Os amantes do “Fado” dão 

logo uma resposta. Ele deve ser a 

corporização da alma do povo 

português, a expressão da grande 

saudade e do profundo sentimentalismo 

dos portugueses. Nos seus textos, o fado 

glorifica este sentimentalismo e a dor do 

mundo. Um fado bem conhecido diz 

literalmente: “Sinto-me tanto com dores 

que ainda sinto pena daqueles que 

acham que têm de ter pena de mim” – 

ou: “A saudade é uma filha de Portugal. 

Ter saudade significa estar triste, poder 

cantar o fado e poder viver para o fado”. 

O fado é a canção das deceções da vida, 

das existências fracassadas, dos 

infelizes amantes que vivem apenas a 

sua nostalgia por um ideal melhor. 

 

Es hat eine Zeit gegeben, wo der Fado 

zweifellos eine Art Nationalgesang war, wo 

er tatsächlich das Fühlen und Sehnen des 

portugiesischen Volkes zum Ausdruck 

brachte. Es war dies die Zeit der 

portugiesischen Romantik um neunzehnten 

Jahrhundert, als das portugiesische Volk sich 

ganz von der aktiven Teilnahme an der 

Entwicklung Europas abgewendet hatte und 

nur der Pflege der aus seiner Glanzzeit 

überkommenen Tradition lebte. Man hatte 

das große Weltreich des einstigen Portugals 

vor Augen und war sich bewußt, daß diese 

Größe nie wieder erreicht werden konnte. 

Die dem portugiesischen Volke 

innewohnende Eigenschaft der Melancholie 

wuchs sich ins Maßlose aus. Man war 

bewußt weltabgewandt und wühlte im 

Weltschmerz. 

Houve uma época em que o fado era, 

sem dúvida, uma espécie de canção 

nacional, na qual de facto ele 

expressava os sentimentos e anseios do 

povo português. Foi o período do 

romantismo português em torno do 

século XIX, quando o povo português 

se afastou completamente da 

participação ativa no desenvolvimento 

da Europa, e vivia só da preservação da 

tradição recebida do seu auge. Tinha-se 

em mente o grande império do Portugal 

de outrora e estava-se ciente de que essa 

grandeza nunca poderia ser alcançada 

novamente. A característica da 

melancolia inerente ao povo português 

cresceu desmesuradamente. Houve um 

afastamento propositado em relação ao 

mundo e caiu-se no tédio. 
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In dieser Zeit wurde der Fado modern, der an 

und für sich ebensowenig ein 

portugiesischer Nationalgesang ist, wie es 

etwa die heutigen Schlager sind. Über seine 

Entstehung ist man sich noch nicht ganz klar. 

Die wahrscheinlichste Annahme ist, daß es 

sich um eine Abwandlung von Liedern der 

Eingeborenen Brasiliens handelt. Der Name 

Fado kommt vom lateinischen „Fatum“, 

bedeutet also Schicksal, und in der Tat 

schildert ja der Fado die Unterwerfung des 

Individuums unter das waltende Schicksal. 

Die Blütezeit des Fado waren die letzten 

Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts, 

während welcher zweifellos auch einige 

künstlerisch wertvolle Fados entstanden. Er 

war der reine Ausdruck des Empfindens 

einer Epoche, die übrigens auch in anderen 

Ländern im Zeitalter der Romantik ihr 

Gegenstück hat. 

 

Nesta altura o fado tornou-se moderno, 

o que por si só o torna tão-pouco uma 

canção nacional portuguesa como são 

os sucessos de hoje. Ainda não se tem 

bem a certeza acerca da sua origem. A 

suposição mais provável é que seja uma 

modificação de músicas dos nativos do 

Brasil. O nome Fado vem da palavra 

latina “fatum”, significa por isso 

destino, e na verdade, o fado descreve a 

subjugação do indivíduo ao destino 

prevalecente. O auge do fado foram as 

últimas décadas do século passado, 

durante as quais, sem dúvida, surgiram 

alguns fados de valor artístico. Ele era a 

pura expressão do sentimento de uma 

época que aliás também tem o seu 

correspondente noutros países na era do 

romantismo. 

 

Mit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts 

verfiel der Fado aber sehr rasch und wurde 

nur noch in Spelunken der eingangs 

geschilderten Art gepflegt. Hartnäckig aber 

behauptet er den Anspruch, der 

Nationalgesang des portugiesischen Volkes 

zu sein. 

 

Com o início do século XX, no entanto, 

o fado decaiu muito rapidamente e foi 

mantido apenas nas espeluncas do tipo 

descrito no início. Mas ele 

teimosamente afirma ser a canção 

nacional do povo português. 

 

Das junge Portugal, das jetzt im Entstehen 

begriffen ist, will grundsätzlich nichts mehr 

mit dem Fado zu tun haben und lehnt ihn ab 

als „Gesang der Besiegten“. Es ist klar, daß 

man mit einem Volk, welches Fados singt, 

keinen neuen Staat aufbauen kann. Das 

junge Portugal braucht Kämpfer, Männer, 

die bereit sind, mit dem Schicksal zu ringen, 

aber keine Melancholiker und Kopfhänger. 

 

O jovem Portugal, que está agora a 

emergir, basicamente não quer ter mais 

nada a ver com o Fado e rejeita-o como 

“canção dos vencidos”. É claro que não 

se pode construir um novo estado com 

um povo que canta fados. O jovem 

Portugal precisa de combatentes, 

homens dispostos a lutar com o destino, 

mas não de melancólicos e calões. 

 

Man erklärte daher eine Art inoffiziellen 

Krieg gegen den Fado und schoß dabei 

Declarou-se assim uma espécie de 

guerra não oficial contra o Fado e no 



Anexo IV – Textos 

239 

 

allerdings etwas über das Ziel hinaus, indem 

man nun in dem Fado die Ursache des 

portugiesischen Verfalls und der 

Energielosigkeit des einzelnen erblickt, 

während er in Wirklichkeit doch nur cine 

Folge dieses Zustandes ist. So entspann sich 

in den letzten Jahren ein fröhlicher Krieg 

zwischen Fado-Anhängern und den 

Vertretern der Jugend des neuen Portugals. 

Einerseits werden die ärgsten Vorwürfe 

gegen den Fado erhoben, er sei Opium für 

das Volk, er wirke zersetzend und rege zum 

Klassenhaß an, und andererseits wird er als 

Nationallied, als Erholung des werktätigen 

Menschen und als kostbares Gut der 

portugiesischen Tradition verteidigt. 

 

entanto exagerou-se um pouco ao 

mesmo tempo, na medida em que se viu 

apenas no fado a causa da decadência 

portuguesa e da falta de energia do 

indivíduo, enquanto na verdade ele é 

apenas uma consequência desse estado. 

Assim emergiu nos últimos anos uma 

guerra animada entre os adeptos do fado 

e os representantes dos jovens do novo 

Portugal. Por um lado, as piores 

acusações contra o fado afirmam que 

ele é o ópio do povo, que degrada e 

incentiva o ódio de classe, e por outro 

lado, é defendido como música 

nacional, como recriação dos 

trabalhadores e como bem precioso da 

tradição portuguesa. 

 

Dieser Kampf ist inzwischen schon 

überflüssig geworden, denn der eigentliche 

Fado ist schon lange tot. Das, was heute noch 

unter diesem Namen lebt, ist eine traurige 

Nachahmung, die früher oder später von 

selbst aufhören wird, da sie in keiner Weise 

mehr mit dem Volksempfinden 

übereinstimmt. Der heutige Fado ist 

„patriotisch“ geworden, und das bedeutet, 

daß es eben kein Fado mehr ist. Der 

patriotische Fado ist eine schaurige Moritat, 

die in Deutschland unter das Gesetz gegen 

den nationalen Kitsch fallen würde. Die 

portugiesische Jugend hat ihm den Kampf 

erklärt nach dem Grundsatz, was fällt, das 

soll man auch noch stoßen. 

 

Esta luta entretanto já se tornou 

supérflua, porque o verdadeiro Fado 

está morto há já muito tempo. O que 

ainda hoje vive sob este nome é uma 

triste imitação, que mais cedo ou mais 

tarde cessará por si, já que não 

corresponde mais ao sentimento do 

povo. O fado de hoje tornou-se 

“patriótico” e isso significa que, 

simplesmente, já não é mais fado. O 

fado patriótico é uma balada (Moritat) 

arrepiante que na Alemanha seria 

incluída na lei contra o mau gosto 

nacional. A juventude portuguesa 

declarou-lhe guerra segundo o princípio 

de que se deve empurrar o que já está a 

cair. 

 

Portugals Kampf gegen den Fado ist ein 

Zeichen dafür, daß hier tatsächlich ein 

weltanschaulicher Umbruch im Gange ist 

und daß eine neue Generation sich 

durchsetzt. 

A luta de Portugal contra o Fado é um 

sinal de que aqui está de facto em curso 

uma revolução ideológica e de que uma 

nova geração está a vingar. 

«Ein Land wehrt sich gegen ein Lied», Das Schwarze Korps: Zeitung der Schutzstaffeln der Nsdap,16. 

Dezember 1937, folge 50, geite 14. 
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A triste canção do derrotismo, Zuzarte de Mendonça (1937) 

Não sei se o leitor já reparou... Desde há um certo tempo a esta parte, a propaganda nefasta 

do fado derrotista intensificou-se... Pobre gente falhada para outros misteres mais 

dignificantes entregou-se gostosamente à cantoria soturna, aliciada, decerto, por quem se 

interessa pelo derrancamento das almas e dos corpos. 

Insiste-se teimosamente em classificar de canção nacional o que não passa duma triste e 

desconsoladora cantilena regional ou bairrista, e não se poupam esforços no sentido de 

espalhar por todo o país a lamúria piegas, umas vezes a chorar amarguras e desgraças, 

outras vezes a recordar amores reles ou orgias baratas... Aos cantadores de cigarro 

brejeiro outros se sucederam, de melhor porte e mais apurada vestimenta; e como se 

pouco abundante êsse grupo masculino, logrou-se trazer à vista e ao ouvido do público 

um rancho de pobres mulheres, de tristes raparigas, seduzidas talvez pelos aplausos 

dumas tantas dezenas de apaixonados da canção choramingas, verdadeiramente canção 

de vencidos, como lhe chamou Luís Moita, em que pese ao sr. Rocha Martins... E o 

descôco, para não empregar têrmo mais expressivo – e mais justo – vai até ao ponto de 

se arrastar a tão deplorável e arriscada profissão gente miúda, desventuradas crianças a 

quem as palmas e os reclamos dos locutores das emissoras vão envaidecendo e 

estragando... 

Ninguém olha para isto, ninguém se preocupa com esta propaganda desorientadora e 

deseducativa, ninguém quere ver os perigos dela, perigos morais e perigos sociais, sem 

embargo de, todos os dias, se falar em política de espírito e em rejuvenescimento 

espiritual da grei... Dir-se-ia que uma fôrça oculta – e porque não? – dirige hàbilmente 

[sic] esta campanha derrotista, contrariando, sem dificuldades de qualquer espécie, a 

tarefa bendita de reformar costumes e elevar as almas – de educar e fortalecer um povo 

que precisa de ser honrado e nobre, generoso e sádio, de corpo e espírito. Das baiucas 

poirentas o fado passou para os... retiros, das tabernas para as cervejarias, e, como se fôra 

ainda insuficiente êsse progresso, os profissionais da cantilena adormecedora de energias 

sãs passaram a ter entrada e recepção calorosa nas estações radiofónicas, para que a sua 

voz fôsse ouvida em todo o país e, pouco a pouco, insidiosamente, o veneno fôsse 

entrando em milhares de casas... Até os postos entregues à tarefa nacionalista se deixaram 

contaminar do vírus, e aí os temos a fazer a melhor propaganda da cantiga, sem, ao menos, 

escrupulizarem na selecção dos temas, e permitindo que se faça a apologia do fado nos 

termos mais inconvenientes e impróprios, escandalizando um grande número de ouvintes. 

Alguém já se atreveu a escrever – e a versalhada, é claro, não baixou ao limbo – que a 

suposta canção nacional deveria ouvir-se de joelhos. 

Impõe-se uma activa contra-propaganda, falada e escrita, esclarecedora das nefastas 

sugestões do fado derrancador, e até um forte e nobilitante movimento dos radiófilos 

conscientes de seus deveres, destinado a persuadir os postos emissores da obrigação que 

lhes incumbe de não atear a fogueira da desmoralização que tantos procuram alimentar 

nas cidades e aldeias do nosso país, amortecendo energias e animando sentimentalismos 

piegas e doentios. Quando os radiófilos de formação moral e nacionalista quiserem, a 

propaganda dissolvente receberá fundo golpe. Mas torna-se necessário que alguém tome 

a iniciativa e chame ao cumprimento dêsse dever quantos se não deixam iludir ou 
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convencer pelas alegações dos que teimam em ver no fado a canção nacional, digna de 

aprêço e louvor... 

A missão da imprensa é esclarecer e orientar e educar o público, e não lisonjear o seu 

mau gôsto de reportagem desenfreada... Igual missão incumbe à radiofonia, que tem de 

ser, que deve ser instrumento de cultura, de divulgação de conhecimentos úteis e de 

exortações generosas e nobres. Capitular com os vencidos e colaborar em tarefas 

derrotistas, é contrariar o esforço a que se entregam os educadores e orientadores do povo 

e falsear deploravelmente a sua alta missão. 

Zuzarte de Mendonça – «A triste canção do derrotismo...». Renascença Ilustração Quinzenal, 1 de 

Dezembro de 1937, n.º 161, ano 7, p. 2. 
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Correspondência sobre a participação no jornal Canção do Sul, Álvaro Ribeiro e 

José Maria dos Reis Pereira (José Régio) (1937-1932) 

Lisboa 2 de Dezembro de 1937 

Meu caro amigo 

Satisfazendo um pedido dos directores da Canção do Sul, convido-o a colaborar nesse 

quinzenário de que V. já deve ter suficiente conhecimento, manifestando o máximo 

empenho em ver registada na imprensa a sua opinião acerca do fado que, de há muito, me 

consta ser inteiramente favorável e – o que é de esperar – intensamente compreensiva. 

Se não bastasse o facto de sabermos que já se pensou na publicação dum número da 

Presença ao fado dedicado, certa índole das suas obras, e especialmente do Jogo da 

Cabra Cega, nos atestaria da qualidade do seu pensamento sobre o fado de Lisboa. 

Creio que não lhe repugnará colaborar num jornal modesto, escrito por trabalhadores, e 

manchado de erros estranhos, mas dirigido por pessoas simpáticas e que têm o nome de 

José Régio em sincero e profundo apreço. 

Aí fica o pedido… 

Espero que dele resultará ficar eu mais uma vez grato para com a sua bondade, para com 

a sua solidariedade, em tantas ocasiões manifestadas. 

Queira aceitar o melhor abraço do seu sincero amigo 

Álvaro Ribeiro 
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Boavista, 

Portalegre 

9 de Dezembro de 1937 

Meu caro Álvaro Ribeiro: 

A minha inclinação pelo fado não passa sem restrições. Sou um pobre homem de 

restrições, reticências e nuance a par das violências e dos pendores apaixonados. Num 

pequeno livro que tenho agora a ser editado por uma casa do Porto – António Botto e o 

Amor – digo quase tudo o que penso do fado. Assim, pois, a minha opinião sobre o fado 

é tornada pública. 

Mas tenho toda a simpatia pelos pequenos jornais de colaboração modesta como o que 

Você me indica. Todos assino, quando mos mandam. E se mais vezes não colaboro neles, 

quando me pedem colaboração, é porque a minha vida profissional e as cousas literárias 

em que estou metido me tomam todo o tempo. Excepto as necessária e um pouco de 

devaneio e ociosidade (indispensáveis a qualquer criação) pelos belos arredores de 

Portalegre, trabalhão todas as horas. Não posso, pois, prometer qualquer colaboração 

regular, – porque seria promessa de ministro. Mas de vez em quando…, sim, estou ao 

dispor. Dá-se agora a coincidência de eu estar trabalhando, a longos espaços, num livro 

de versos a que chamarei… Fado, e que será quasi todo composto… de fados. Todos os 

motivos do fado maios ou menos aí aparecem. Mando-lhe, pois, um desses fados. 

Preferiria mandar um daqueles em que mais directamente se toca naquelas cousas sociais 

que tantas vezes o fado trata. Mas se este, que lhe mando, já é longo, os outros ainda o 

são mais; além de que têm outro sentido publicados em conjunto. 

Um favor que lhe peço: Mandei, há tempos, uns versos ao Carlos Miranda, para um 

Cancioneiro que ele andava agora organizando. O que de momento me interessa, porém, 

não são os versos; mas ele próprio. Sei que ele estava doente. Deixei um pouco 

bruscamente de receber notícias, e quasi não me atrevo a pedir-lhas a ele. Pode Você 

mandar-me dizer alguma cousa? 

Sou o seu amigo muito agradecido e ao dispor, 

Reis Pereira 

 

P. S. – A sua carta deixou-me certa dúvida: Quer Você que eu escreva para a Canção do 

Sul, ou querem os seus directores, uma opinião, em prosa, sobre o fado? Se assim é, diga 

sem hesitar. Escreverei, resumindo o que digo no tal livro sobre Botto: com as minhas 

restrições, não deixo, suponho, de compreender, como artista, o fado no que tem de fundo. 

Desculpe esta «paginação» de carta. Tudo falta de tempo! 

R. P. 
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Rua de Santo António da Glória, 81 

Lisboa, 17 de Dezembro de 1937 

Meu caro José Régio 

Muito obrigada lhe fico por ter atendido o meu pedido. Os directores da Canção do Sul 

ficaram contentíssimos, não só pelo facto de terem a sua colaboração, mas também por a 

sua colaboração ser um fado. Embora julgássemos possível que V. escrevesse fados, não 

esperávamos mais do que um pequeno artigo em prosa. Qualquer escrito seu, desde que 

com o fado se relacione, será sempre bem recebido; e oxalá que V. continue a publicar 

outros trabalhos seus em tão simpático, modesto e mal redigido jornal. V. concordará, 

porém, que a Canção do Sul tem mais vida e mais vibração do que a Revista de Portugal.78 

Pena é que V. não viva em Lisboa; gostaria de lhe mostrar o que é nos bairros lisboetas o 

fado música, canção, poesia… e vivência. Transformado em indústria de espectáculo 

aburguesa-se e empalha-se; mas eu tenho ouvido o fraseado fadista em muita gente que 

nem sequer tenta cantar. É extraordinário e inexplicável. Leu, certamente, o meu artigo 

na Canção do Sul?... Sabe que Manoel de Oliveira pensa num filme que seja para o fado 

o que a Romanza Sentimental foi para o mesmo tema? Há no fado mais do que um 

problema, um mistério, - mas toda a gente lhe pode aperceber o sentido. Um amigo meu, 

estranhando o meu interesse pelo fado, resolveu-se, e por força de vontade, chegou a 

compreender que no fado há um caso sério… 

Também eu gosto do fado com restrições. Do que ouço pela telefonia, do que ouço nos 

cafés, pouco me agrada e muito me irrita. E só me encanta o fado cantado pela religiosa 

Ercília Costa, por exemplo, ou pelo fadista-inteiro que é Lino Teixeira, poucos mais. 

O seu «Fado de amor» não é cantável por demasiado longo. Veja V. se me pode mandar 

um fado com menor número de versos, como aqueles que a Canção do Sul costuma 

publicar. Quadra glosada por 4 quadras; quadra glosada por 4 décimas; etc. Não calcula 

quanto me agradaria que Ercília Costa cantasse fados seus!... V. é o único poeta que pode 

dar expressão verbal à religiosidade ctónica e plutónica de tão estranho cantar. 

Se V. quiser ter a bondade de me procurar no Café Palladium, das 17 às 19 horas, em 

qualquer dos dias de férias, conversaremos sobre estes assuntos que muito me interessam. 

Não frequento cafés de literatos. Primeiro, porque sinto recair constantemente sobre mim 

ofensas diversas causadas pelo facto de não ser um escritor público ou publicado. 

Segundo, porque em poucas horas me aborrecem conversas sobre livros, autores de livros 

e respectivas intrigas; gosto mais de conversar sobre aquilo de que os livros tratam ou 

deveriam tratar. Por esta razão cortei há meses as relações epistolares com o Adolfo; não 

as relações de amizade, anseio até por ter ocasião de conversar com ele; pela mesma razão 

evito os literatos. 

Creia mesmo que se ao José Régio só escrevo em circunstâncias especiais, a pedir-lhe 

favor de colaboração para este ou aquele jornal, se nem lhe escrevo a agradecer os seus 

 
78 Na transcrição realizada está «Revista de Portugal» mas trata-se naturalmente da Guitarra de 
Portugal. 
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livros, isso é devido a que vejo no José Régio mais o grande escritor que muito admiro 

do que o amigo que poderia ter tido, se os rumos da vida não fossem diferentes. 

Não estranhe, pois, que eu evite o Café da Brasileira ou qualquer outro grupo de literatos. 

Gostei muito do último número da Presença; escuso de lhe dizer porquê. 

Julguei que V. já soubesse que o Carlos Miranda morreu no Outono; o último amigo que 

o viu foi o Fernando de Barros. O Carlos Miranda causava-nos uma impressão horrível: 

um esqueleto coberto por um lençol, um homem ansioso por voltar à acção. E todos nós 

tivemos a covardia de não o visitar com frequência. De resto, poucos dias antes tinham 

morrido amigos nossos no Águia Branca. Dum grupo, que pela última vez se reuniu num 

jantar em Cacilhas, já poucos restam. 

No mesmo Outono, a ida de outros amigos para fora, um, combater em Espanha, outro, 

trabalhar em África; a demissão do Marinho; a demorada prisão do Adolfo e da Alice, e 

a consequente questão com o Rodrigues de Freitas; - tudo isso me tem feito sofrer, já tão 

mal preparado em consequência dos meus dramas particulares, económicos, familiares, e 

outros… 

Meu bom amigo: Creia que muito grato lhe estou por tudo o que lhe devo, e que muita 

alegria [sic, por alegraria?] a satisfação dos pedidos feitos nesta carta. Queira dispor da 

sincera e da profunda gratidão do 

Álvaro Ribeiro. 

P. S. As provas foram cuidadosamente revistas. O jornal sairá no dia 22. 
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Rua do Prior Coutinho, 20 – 2.º - D.to 

Lisboa 7 de Outubro de 1938 

Meu bom amigo: 

Instado pelos redactores da Canção do Sul, que aparece aumentada e remodelada, sou 

obrigado a pedir-lhe mais uma vez colaboração para o simpático e pitoresco jornal. 

O seu «Fado de amor», publicado há meses, deixou tão forte impressão que muitos dos 

seus versos são citados e intercalados frequentemente na conversa como modismos 

especiais da linguagem do fado; não falando, sequer, na impressão de beleza que ele 

deixou. 

Já tive ocasião de pedir desenhos a seu irmão Júlio, esperando assim aperfeiçoar a pobre 

revista, tão ingénua mas tão simpática. 

Tenho pena de que o meu bom amigo não se demore algumas horas por Lisboa; oralmente 

muito lhe poderia dizer sobre vários assuntos poéticos. 

Agradecendo desde já a satisfação deste pedido, abraço-o com amizade e admiração 

Álvaro Ribeiro 

 

___________________ 

 

 

Lisboa, 15 de Maio de 1942 

Meu bom amigo: 

Gostaria de lhe escrever uma longa carta e de corresponder com a maior gentileza às suas 

palavras de simpatia e estima. Não o podendo fazer, por enquanto, apresso-me a exprimir-

lhe a alegria que os seus livros me deram e a gratidão pelo seu acto amigo. 

Já tinha lido o Fado, que me agradou totalmente; logo que possa libertar-me de diversas 

preocupações que me afligem, lerei as obras que ainda não conhecia. A minha opinião, - 

de admirador, como muitos, da Sarça Ardente – embora não tenha valor, lha darei noutra 

oportunidade; porque todos os seus trabalhos, meu bom amigo, me obrigam a reflectir e 

a meditar. 

Desculpe-me, pois, de por hoje me limitar a agradecer e a subscrever-me seu amigo e 

admirador 

Álvaro Ribeiro 

 

José Régio – Correspondência com Álvaro Ribeiro. Biblioteca de Autores Portugueses. Nota de 

Apresentação de Joaquim Domingues. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2008, pp. 27-34 

(cartas 7 a 11). 
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Fado, Friedrich Sieburg (1938) 

« Le Portugal ne sera jamais sans voix », dit un fado que j’ai souvent entendu à Lisbonne. 

Mot consolant sans doute, que le Portugais ne chante pas cependant pour sécher ses 

larmes. Bien au contraire, il entend par là que sa plainte sera sans fin et que chaque 

gémissement qui semble s’évanouir est aussitôt repris par une autre voix. « Le Portugal 

chante quand il a envie de pleurer », dit le même fado et il faut ajouter qu’il en a presque 

toujours envie. Dans plusieurs établissements de Lisbonne on chante des fados tous les 

soirs. Les auditeurs, en rangs serrés, sont assis en tête à tête à de petites tables, une tasse 

de café ou un verre de vin devant eux, écoutant dans un profond recueillement que rien 

ne vient troubler : que ce soient des ouvriers réunis dans un bistro des ruelles de la haute 

ville, ou des bourgeois qui, à la sortie du théâtre ou à la fin d’une soirée en société, 

viennent passer un instant au Retiro da Severa, c’est toujours la même ferveur qui règne. 

Parmi les chanteurs il est des hommes et des femmes réputés dont les chants enregistrés 

ont été répandus dans le monde entier. Il en est d’autres qui ont fait du fado leur seconde 

profession ; j’ai eu l’occasion d’entendre un médecin doué d’une voix superbe ainsi qu’un 

portier de banque. L’accompagnement se fait par une ou plusieurs guitares portugaises, 

instruments nerveux, pourvus d’une riche étendue et susceptible d’un grand raffinement. 

Le chanteur se tient sur un petit podium, les musiciens sont assis devant lui. Les femmes 

sont vêtues d’une simple robe, un fichu à longues franges sur les épaules et dont elles 

enroulent souvent leurs bras. Les hommes se montrent en habit de ville, parfois en veston 

gris ou brun. 

Les voix de ces chanteurs sont petites, souvent rudes, mais extraordinairement 

extensibles. Le secret d’une bonne exécution de fado est la respiration profonde. La 

mélodie se berce sur les vagues prolongées de la respiration, elle s’exhale, tendue avec 

cette dernière, et se concentre à nouveau en une aspiration profonde presque infinie. D’où 

le caractère spontané et apparemment sans art de ces mélodies souvent fort enchevêtrées. 

Elles naissent dans la poitrine humaine tel un soupir persistant et comme accordé pour la 

résonance. Chaque fois que la voix s’élève, l’âme semble prendre un nouvel essor ; 

chaque fois que la voix baisse, on croit percevoir son dernier souffle. Ainsi la voix va et 

vient sans cesse entre l’appel et le silence, l’aspiration et l’expiration, la vie et la mort, 

émue jusqu’aux sanglots par sa propre mélodie et jouissant voluptueusement de sa propre 

plainte. C’est là le contraire même des chœurs slaves de Tziganes qui entraînent l’auditeur 

jusqu’aux effusions et l’amène à mêler sa voix au chœur. Mais l’auditeur du fado se sent 

comme paralysé et sa volonté s’en va à la dérive sur les flots de cette incommensurable 

plainte. 

Souvent je me suis soustrait à la magie équivoque de ces chants afin d’observer 

secrètement les auditeurs. L’aspect qui s’offrait à moi était pénible, je me sentais tel un 

indiscret qui épie quelque scène intime sans avoir la force de s’en détourner. Ces visages 

à peu près décomposés n’avaient plus rien d’attentif ni de vivant ; l’expression sans 

regard, telle une lune à son déclin, la bouche entr’ouverte et comme libérée de la 

contrainte de la vie, les traits effacés et sans contenance, trahissant des êtres anéantis, 

vaincus, se sentant inutiles et profondément heureux de leur inutilité. Quelque chose 

venait d’être dévoilé qui eût dû rester caché. En un mot, le danger latent de toute musique 
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et qui continue à vivre, vaincu et transcendé, dans les grandes œuvres musicales, l’artiste 

l’accentuait jusqu’à l’extrême par sa ferveur et le public l’accueillait avec une 

disponibilité entière. En lui toute volonté, toute résistance s’étaient évanouies. 

Or on aurait tort de faire croire que les paroles du fado émanent toujours de cette 

« sentimentalité maladive » dont Salazar parle avec tant d’indignation. Il est vrai qu’il n’y 

est question que de malheur et toujours de malheur, mais il est aussi des chants d’amour, 

de pieuses légendes, des berceuses d’une charmante douceurs, et enfin des airs 

patriotiques. Mais ces derniers précisément emblent traduire le plus grand 

découragement. Leur texte a beau être énergique, la mélodie et son exécution le trahissent 

sans cesse. Le mot «Portugal» meurt dans ces mélodies tel un sanglot et dans la bouche 

du chanteur l’amour du passé qui règne dans ces fados devient un amour de la souffrance. 

Fado signifie Fatum. Mais c’est un Fatum auquel on ne doit pas résister, auquel c’est une 

volupté de succomber et dont l’inéluctabilité libère l’âme de toute action pour la rendre à 

la vague sonore dont elle est émanée. 

La malheur apparaît dans ces chants non comme ennemi, mais comme fidèle compagnon 

de l’homme. La malheur est une harmonie que rien ne doit détruire. Tout ce qu’un fado 

peut développer de misère et de péripéties malheureuses est incroyable et parfois n’est 

pas sans effet comique, du moins sur l’auditeur qui voit dans le malheur non pas un état 

viable mais un événement qui ne doit pas se reproduire. Quand l’étranger s’est laissé 

bercer ainsi durant des heures par ces airs affligeants, il vient un moment où la plus belle 

voix, où la mélodie la plus déchirante ne parviennent plus à dompter l’instinct de 

conservation. « Et maintenent, chantons de fado du mulet », annonça la chanteuse en me 

jetant un sourire comme pour me consoler, à la vue de mon visage qui sans doute devait 

exprimer quelque lassitude. Le mulet promettait quelque animation, en effet, c’est un 

animal ordinairement capricieux, il a la peau dure et on l’orne de grelots ; il prête donc 

peu matière à parler du Weltschmerz. Aussi le début était-il plein de promesse. La matinée 

d’un jour de noces : le couple des mariés en beaux habits, en voiture avec frère et sœur, 

père et mère, en route pour l’église, le fidèle mulet trottant devant, orné et sonnaillant. 

Mais pour le dire tout de suite, ça finit mal. Un pont s’écroule, père, mère, frère, sœur, 

marié et mariée, tous périssent et le mulet avec eux. C’est le destin, il ne faut louer le jour 

avant la nuit et dans la gaieté du matin se cache tel le noyau dans le fruit, toute la tristesse 

du soir. 

Bien que les fados soient chantés par le peuple, j’hésite à les ranger parmi les chansons 

populaires. Sans doute les fados les plus anciens et le plus célèbres viennent du peuple, 

la plupart de leurs mélodies appartiennent au folklore populaire, et ceux qui écrivent 

aujourd’hui de nouveaux textes pour les airs anciens, s’inspirent directement des 

chansons populaires sans aucune prétention d’innover. Mais le fado dépasse la chanson 

populaire en ce sens qu’il appartient aux grandes cités et que c’est principalement à 

Lisbonne qu’il doit d’être toujours en vogue. On pourrait même dire qu’il est issu d’un 

état d’âme qui est beaucoup plus rare dans le monde paysan que dans le monde 

« prolétarien ». Il ne suffit pas d’être livré au destin ; à l’ombre des maisons, dans la 

fraîcheur des rues étroites, il faut avoir éprouvé l’inéluctable de la cité, pour que la 

souffrance soit entière. Le vrai chanteur de fado, c’est l’homme des grandes villes ; une 

boucle collée sur le front, les mains dans les poches, roulant et balançant les épaules, ne 

ressemble-t-il pas un peu au Titi parisien qui, pâle et tragique, accompagne de son 
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harmonica la java qu’il chante ? Je ne voudrais point blesser ces chanteurs qui m’ont si 

parfaitement diverti de leur chansons, mais leur allure et leur art ne me semblent pas sans 

rapport avec le romantisme apache des grandes capitales. Il sera sans doute nécessaire 

d’ajouter ici que le Portugais quand il exerce même une profession équivoque n’offre en 

somme rien de suspect ; et l’on peut dire que le typo « criminel » est rare dans ce pays. Il 

faut croire que sa mélancolie est telle qu’elle retient le Portugais de commettre des délits. 

A-t-on envier de taquiner un peu un disciple de Salazar – et là encore la prudence 

s’impose, car on est très susceptible au Portugal – il suffit alors de lui dire que l’on est 

venu à Lisbonne dans le but d’entendre une fois sur place ces fameux fados dont parle le 

monde entier. Aussitôt, il détournera la conversation de ce sujet après avoir nié que le 

fado soit une chanson populaire typique. Sa réaction est fort compréhensible, le fado n’est 

vraiment pas belliqueux et ses airs émouvants ne donnent pas précisément le courage de 

vivre. Quiconque s’est laissé gagner par son « défaitisme » ne peut être sauvé, et il sera 

tout aussi amoureux de sa propre souffrance que de la souffrance qui traverse l’histoire 

du Portugal. Ainsi dans cette antipathie pour le fado se cache confusément l’hostilité à la 

souffrance. L’humanité serait-elle devenue incapable d’y puiser des forces ? Ou bien ne 

s’agit-il ici que de rejeter une souffrance qui se complaît en elle-même ? Il faudra nous 

habituer au fait que le nouveau Portugal désire ne plus être le Portugal des fados, quand 

même il ne nourrirait ce désir que pour réfuter cette hérésie qui veut que l’homme ne 

change point. 

Friedrich Sieburg – Le Nouveau Portugal. Portrait d’un vieux pays. Traduit de l’allemand par Pierre 

Klossowsky. Paris: Les éditions de France, 1938, pp. 64-69.79 

  

 
79 O texto original: Friedrich Sieburg – Neues Portugal: Dildnis eines alten Landes. Frankfurt: Societäts –
Verlag, 1937. 
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Fado Português, José Régio (1938) 

O fado nasceu num dia 

Em que o vento mal bulia 

E o céu o mar prolongava, 

Na amurada dum veleiro, 

No peito dum marinheiro 

Que estava triste e cantava. 

(– Saüdades da terra firme, 

De tudo o que nela cabe, 

Da casinha, e das mulheres, 

Guitarra!, vem assistir-me, 

Que a gente é bruto e não sabe, 

Expressa-as tu, se souberes...) 

Por êsse mar além fora, 

A guitarra, dim... dom, chora, 

Tem pausas, ais e soluços. 

E tão bem faz isso à gente, 

Que o triste bruto valente 

Chora sôbre ela de bruços. 

(– Mãi, adeus! Adeus, Maria! 

Guarda bem no teu sentido 

Que aqui te faço uma jura 

Que ou te levo à sacristia, 

Ou foi Deus que foi servido 

Dar-me no mar sepultura!) 

Por mar além, chão que treme, 

O dim-dom da corda freme 

De espanto, angústia, incerteza; 

Mas reluz no olhar do triste 

Não sei que alto apelo em riste 

Contra essa humana fraqueza... 

(–  Que terra é esta..., êste mar 

Que só acaba nos céus, 

Ou nem lá tem sua [sic] fim?... 

Ou hei de-o eu acabar, 

Ou hei de..., querendo Deus!, 

Ou êle acabar a mim!) 

Casada à tremula corda, 

Sobe a voz trémula..., acorda 

Tristezas do peito inteiro, 

E as sereias que enlevadas 

Se agarram às amuradas 

Do frágil barco veleiro. 

(– Ai que lindeza tamanha, 

Meu chão, meu monte, meu vale, 

De fôlhas, flores, frutos de ouro! 

Vê se vês terras de Espanha, 

Areias de Portugal, 

Olhar turvado de chôro...!) 

Deitando o olhar às lonjuras, 

Só vê funduras, alturas 

Das águas, dos céus, da bruma, 

E as rijas pomas redondas 

A boiar à flor das ondas 

Das sereias côr da espuma. 

(– Sei eu, sequer, porque venho, 

Deixando a geira de pão 

Que ao menos me não fugia, 

Atrás de não sei que tenho 

Tão dentro do coração 

Que inté sonhei que existia...?) 

E à voz que sobe a tremer, 

Morre lá longe..., e ao morrer, 

Sobe outra vez, mais se aferra, 

Que etéreo côro responde 

De vozes que chegam donde 

Não seja nem mar nem terra! 

(– Quem canta com voz tão benta 

Que são n-os anjos dos céus 

Ou é Demónio a atentar? 

Se é Demónio, não me atenta, 

Que a minh’alma é só de Deus, 

O corpo, dou-o eu ao mar...) 
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Na bôca do marinheiro 

Do frágil barco veleiro, 

Morrendo, a canção magoada 

Diz o pungir dos desejos 

Do lábio a queimar de beijos 

Que beija o ar e mais nada. 

(– Mãi, adeus! Adeus, Maria! 

Nunca tires do sentido 

Que aqui te faço uma jura 

Que ou te levo à sacristia, 

Ou foi Deus que foi servido 

Dar-me no mar sepultura!) 

 

Sob o alvor da lua cheia, 

Naquela noite, a sereia 

Cujo seio mais se enrista 

Pelo da noite ao serêno 

Beijou o corpo moreno 

Do moço nauta fadista... 

(–  Que terra é esta..., êste mar 

Que só acaba nos céus, 

Ou nem lá tem sua [sic] fim?... 

Ou hei de-o eu acabar, 

Ou, por vontade de Deus!, 

Me há de êle acabar a mim!) 

Nas vias-lácteas faiscantes 

Que esmigalhado em diamantes 

O luar no mar espraia, 

Um dim-dom... dim-dom tremente 

Mais doces queixas de gente 

Vão ter a uma certa praia. 

(– Ai que lindeza tamanha, 

Meu chão, meu monte, meu vale, 

De fôlhas, flores, frutos de ouro! 

Vê se vês terras de Espanha, 

Areias de Portugal, 

Olhar ceguinho de choôro...!) 

E as mãis de filhos ausentes 

Acordam batendo os dentes, 

Torcento as mãos, e carpindo, 

Sabendo tôdas que é a morte 

Que chega daquela sorte 

No luar funéreo e lindo... 



Anexo IV – Textos 

252 

 

José Régio – «Fado português». Presença, Ano 11, vol. 3, nº 52 (Jul. 1938), p. 9.80 

  

 
80 O poeta indica no final do poema: «Do livro inédito Fado». 
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Lei, Miguel Torga (1945) 

Nascer e ficar aqui 

Onde os pés sentem firmeza. 

Subir ao céu em beleza, 

Mas em sonhos, em mentira, 

Não vá deixar-nos a lira 

De mal com a natureza. 

Ser homem como outros homens 

Na terra onde se alimenta 

O sangue que nos sustenta 

A pelo e o coração. 

Lutar por todo aquêle pão 

Que corre da placenta. 

Dar a alma a um deus dos nossos, 

Por uma religião 

Com bases na condição 

E na dureza dos ossos. 

E não querer rezar padre-nossos 

Qualquer que seja a razão. 

Trabalhar quanto é preciso 

Com alegria e justiça. 

Ter um pouco de preguiça 

Quando o sol se descobrir. 

E dar o sexo à mulher 

Que mais fundo nos pedir 

E mais fundo nos souber. 

Miguel Torga – «Lei», Guitarra de Portugal, 25 de Dezembro de 1945, n.o 13 e 14, ano 24, 2.ª série, p. 2 
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12. Letras de fado 

A vida e a morte, Fernando d’Almiro (1926)  

Vir definir a Vida em verso alexandrino 

Vir prescutar a Morte em estrofes para o fado, 

Acho a matéria ingrata, a da finalidade, 

Cantar filosofando, é por demais ousado. 

Que a Vida é infinita e vem do invisível, 

Quanto o sabio o afirma á luz da sã razão; 

Cultos seremos nós para co’a negação 

Vir afirmar que tal é incognoscível? 

P’ra mim eu já risquei a palavra impossível 

Porque hoje o que é absurdo é amanhã destino, 

O material d’agora é amanhã divino; 

Ninguem pode dizer: eu sei toda a Verdade! 

Nem se pode arriscar ante a Humanidade 

Vir definir a Vida em verso alexandrino 

“Nascer, vier, morrer e voltar a nascer” 

Nos afirma Kardec, e em sã filosofia, 

Nos desvenda o Alem, e co’a luz que irradia 

Nos mostra a Outra Vida e o porquê do Ser. 

Nos mestres julgo eu só devemos beber, 

E se Le Bom, Bossi, nos mostram só dum lado 

O livro da Natura, é dever do letrado 

Ler Crooks e Aksacoff e ler Flamarion, 

Porque em meu entender, não vale só por tom 

Vir prescutar a Morte em estrofes para o fado. 

Se nada há de divino e nada vem do Alem, 

Se tudo é só matéria, animal, tosca e bruta, 

Se o homem representa inteligência absoluta, 

Não podem divergir filhos da mesma mãe. 

Se um tem bom coração, o outro só vaidade; 

É tarefa difícil ir perscrutar o Arcano, 

Saber onde termina o labutar humano 

Acho a matéria ingrata, a da finalidade. 
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Se tudo sai da Terra e à Terra volta, alfim [sic], 

Se tudo nasce e morre e tudo se transforma, 

Se o ser inteligente em nós segue essa norma 

Se da Terra não veio aonde vai por fim? 

O que a Terra não deu não vai levar assim, 

Ninguem vai colher pão sem o ter semeado; 

Mezart, génio precoce, alguem o há ensinado? 

- É que o Espírito existe e não há só matéria, 

E é nulo desatino ante coisa tão séria, 

Cantar filosofando, é por demais ousado. 

Fernand’Almiro – «A vida e a morte», Guitarra de Portugal, 4 de Setembro de 1926, n.º 94, ano 5, p. 4. 

Está indicado que se trata de uma «Resposta a Martinho d’Assumpção». 

Conselho, Pedro Rodrigues (1926) 

A pena põe de parte, malfadado! 

Serena me ordenou a consciência; 

Não vês que não tens dons de inteligência 

Para com arte expôres [sic] o teu fado? 

E eu perguntei então: o torturado 

Que suporta as agruras da existência, 

Precisa por ventura da eloquência 

Para fazer sentir que é desgraçado? 

Por ventura não prende a forma rude? 

Na pobresa [sic] não há tanta virtude? 

E a consciência exclama em tom severo: 

Os grandes, como tu, vindos do nada; 

Acolhem a virtude á gargalhada, 

Que tombes no ridiculo [sic], não quero! 

Pedro Rodrigues. – «Conselho», Canção do Povo, 26 de Setembro de 1926, n.º 1, ano 1, p. 2. Vem indicado 

que se trata de um «inédito». 
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Guitarradas XVIII, Silva Tavares, (1927) 

Não peço a Deus melhor sorte 

que ouvir as minhas cantigas 

à hora da minha morte 

nos lábios das raparigas 

Para justo cumprimento 

do que penso exactamente, 

declaro, solemnemente, 

que é este o meu testamento. 

Não quero nenhum moimento, 

mas que um coval me comporte, 

ao pé do roble mais forte 

que haja no tôpo da serra... 

E se fôr na minha terra, 

não peço a Deus melhor sorte! 

Quero sentir noutros mundos 

a paz que procuro há tanto, 

embalado pelo canto 

dos rouxinoes vagabundos!... 

Líricos mais que profundos; 

modestos como as ortigas, 

- que as suas vozes amigas 

me falem do puro amor, 

dando-me enlevo maior 

que ouvir as minhas cantigas!... 

Tu minha santa, - desejo, 

que não perturbes meu sono: 

- Só quero o teu abandono 

dado o teu ultimo beijo! 

E alegre, como te vejo, 

te veja sempre, - de sorte 

que tendo sido o meu norte 

na lucta do dia a dia; 

sejas a minha alegria 

à hora da minha morte 

Mais quero que Tu, Senhor, 

fonte d’eterna bondade, 

cales em mim a saudade 

nesse momento de dor!... 

Mas o mais alto penhor 

que Te peço, - é que bem-digas 

os meus versos, e persigas 

a minha última hora, 

fazendo-os vibrar, lá fora, 

nos lábios das raparigas! 

Silva Tavares – Guitarradas. 1.ª Edição. Espinho: Casa Editora «Violeta Primorosa», F. Alves Vieira, 1927, 

pp. 85.88  
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Guitarradas VII, Silva Tavares, (1927) 

É numa rua bizarra 

A casa da mariquinhas 

Tem na sala uma guitarra 

E janelas com tabuinhas 

(Mais Cantiga).  

Vive com muitas amigas 

aquela de quem vos falo 

e não há maior regalo 

de vida de raparigas!... 

É doida pelas cantigas 

como, no campo, a cigarra; 

se canta o fado à guitarra 

de comovida até chora, 

e a casa alegre onde mora 

É numa rua bizarra. 

Para se tornar notada 

usa coisas exquisitas: 

- muitas rendas, muitas fitas 

e lenços de côr variada... 

Pretendida e desejada; 

altiva como as rainhas, 

ri das muitas, coitadinhas 

que a censuram, rudemente, 

por verem cheia de gente 

a casa da Mariquinhas 

É d’aparência singela 

e muito mal mobilada... 

No fundo, não vale nada 

o tudo da casa d’ela 

No vão de cada janela, 

sôbre coluna, - uma jarra 

Colchas de chita com barra; 

quadros de gôsto magano 

e em vez de ter um piano 

tem, na sala, uma guitarra. 

P'ra guardar o parco espólio 

um cofre forte comprou. 

E, como o gaz acabou, 

ilumina-se a petróleo. 

Limpa a mobília com óleo 

d’amêndoa doce e, mesquinhas, 

pasmam defronte as vizinhas 

p'ra ver o que lá se passa... 

Mas ela tem por pirraça, 

janelas com taboinhas... 

Silva Tavares – Guitarradas. 1.ª Edição. Espinho: Casa Editora «Violeta Primorosa», F. Alves Vieira, 1927, 

pp. 41.44 
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Pecados d’Amor, António Amargo (1928) 

Não há ninguèm que não caia 

Numa mentira de amor; 

Foi uma da tua laia 

Que venceu Nosso Sinhor. 
Silva Tavares 

Ficaste chorosa e triste 

Porque um dia te perdeste 

E quási te arrependeste 

Da cilada em que cahiste. 

Ao amor ninguém resiste 

Mesmo estando de atalaia, 

Ninguém há que se subtraia 

A poder dar um mau passo: 

Quando amor nos arma o laço, 

Não há ninguém que não caia. 

Sempre a mulher se rendeu 

Às tentações do demónio, 

Porque amar é património 

Da vida que Deus nos deu. 

Das mesmas santas do Céo 

Quantas cahiram em flôr 

Ás frechas que o deus-traidor 

Lhes dardejou a sorrir; 

Pois se é tão doce cahir 

Numa mentira de amor! 

Eva, a que foi nossa mãe 

Tem pecado original, 

Trincou a maçã fatal, 

Cahiu no laço tambem. 

Lá porque chaiu, ninguém 

Merece desprezo ou vaia; 

Andar no mundo à gandaia 

Não é miséria que espante: 

A minha primeira amante 

Foi uma da tua laia. 

Quando a mulher quis perder-se, 

De nada lhe serve o pranto, 

Perde-a o seu próprio encanto, 

Mas pode outra vez erguer-se; 

E se chega a arrepender-se, 

Sempre aos pés do confessor 

Tem perdão o pecador 

Que vá de alma arrependida: 

Foi Magdalena, a perdida; 

Que venceu Nosso Senhor... 

António Amargo – «Pecados d’Amor», Guitarra de Portugal, 17.de Setembro de 1928, n.º 150, ano 7, p. 3. 

  



Anexo IV – Textos 

259 

 

Fatalidade, Carlos Cordeiro (1927) 

Há tanta tristesa, tanta, 

Na história que vou contar… 

Embora a conte cantando, 

Minha alma di-la a chorar. 

Em uma aldeia do norte, 

Entre o trabalho e o amor, 

Vivia um bom rachador 

Contente co’a sua sorte. 

Hoje é visinho da morte, 

Sofre a loucura que espanta, 

A gargalhar chora e canta, 

Fala a rir do seu desgôsto, 

Mas na expressão do seu rosto 

Há tanta tristesa, tanta !... 

Pobre dele, quem diria 

Ao vê-lo pelo pinhal 

Cantando tão jovial, 

Que a desgraça o perseguia… 

Eu, que ao ouvi-lo sentia 

O prazer mais salutar, 

Tremo hoje ao encarar 

O rir do seu sofrimento; 

Avaliai seu tormento 

Na história que vou contar. 

Por surpresa a esposa qu‘rida 

Mandou-lhe um dia o almôço, 

Pelo filho, tenro moço, 

Pedaço da sua vida. 

No pinhal, atento á lida, 

Estava o pai trabalhando; 

Chega o garoto pulando, 

Mas, deu-se a mais triste scena, 

Scena que conto com pena, 

Embora a conte cantando. 

Vinha tombando um pinheiro 

Que o pai cortara a machado, 

Sôbre o petiz descuidado 

Caiu o grosso madeiro. 

Enlouquece o pobre obreiro 

Ao ver o filho expirar, 

Nunca mais voltou ao lar, 

Vive errante, sem memória, 

E quando conto esta história, 

Minh’alma di-la a chorar!... 

Carlos Cordeiro – «Fatalidade». Guitarra de Portugal, 13 de Dezembro de 1927, n.º 127, ano 6, p. 1. 
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Fatal loucura, Carlos Conde (1927) 

Ao ver que era o funeral 

Da mãesinha estremecida 

Que passava ao seu alcouce, 

Numa loucura fatal, 

Num gesto de arrependida, 

A desgraçada matou-se! 

Quando a carreta descia 

Aquela suja a viela 

Onde pulula a desgraça, 

Uma rameira devassa, 

Desgraçada por ser bela, 

Sentidas preces fazia. 

Resava por bom intúito, 

Por que nem sequer sabia 

O nome da falecida; 

Orava por devoção 

Porque uma mulher perdida 

Reza por tudo, afinal; 

Mas sofncou de repente 

Ao ver quer era o funeral 

Da mãesinha estremecida. 

E, quando aquele cortejo 

Despido de qualquer gala 

Passava em frente da porta, 

Ela quis ver a mãe morta, 

Mas quem vinha a acompanha-la 

Não cedeu ao seu desejo ; 

Cheia de mágua e remorso 

Quiz dar-lhe o ultimo beijo, 

Fôsse porque forma fosse, 

E num ímpeto de amor 

Venceu todos e abraçou-se 

Ao caixão, profundamente; 

Causava dó, coitadita, 

Comovendo toda a gente 

Que passava ao seu alcouce. 

Já não mostravam desdêm, 

— Tão perverso e repelente, 

Como reles e iracundo ! — 

A’quela que, neste mundo, 

Pertencia a toda a gente, 

Sem pertencer a ninguém. 

Seguia a sege. A rameira, 

A soluçar pela mãe 

E sem fôrças para a vida, 

Endoideceu, e, depois, 

Gargalava desprendida 

De todo o bem e do mal; 

E então, riu a bom rir, 

Numa loucura fatal, 

Num gesto de arrependida ! 

Nalguns lúcidos momentos 

Que ela mostrava, por vezes, 

Não ria para chorar, 

Indo soluçante orar 

Para que os duros revezes  

Não lhe dessem mais tormentos ! 

E então, lembrava os conselhos  

Cheinhos de bons intentos, 

Da mãesinha, de olhar doce; 

Tudo lembrava, com mágua ! 

Um dia …um dia, lembrou-se  

De deixar o mndo fero 

E, num acto de loucura, 

Num gesto de desespêro 

A desgraçada matou-se!... 

Carlos Conde – «Fatal loucura». Guitarra de Portugal, 30 de Novembro de 1927, n.º 128, ano 6, p. 4. 

Refere-se em epíteto: «Para o Jaime do 299 e João do 250» 
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Fado Triste, António Menano (1928) 

Minha mãe é pobrezinha, 

Não tem nada que me dar; 

Dá-me beijos coitadinha 

E depois põe-se a chorar. 

Esta noite sonhei eu 

Que morrera minha mãe! 

Acordei pedindo a Deus 

Que me levasse tambêm. 

Oh! minha mãe, minha mãe, 

Que Deus levou para si! 

Oh! minha santa mãesinha, 

Eu quero ir p’r’o pé de si! 

Dr. António Menano – «Fado triste», Guitarra de Portugal, 8 de Junho de 1928, n.º 143, ano 6, p. 1. 
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Da Flandres, Henrique Bruno (1928) 

Na tua carta dizias: 

«Hà quinze dias casei.» 

Quando a terminei de lêr 

Perdi os olhos, ceguei… 

Quando rebentou a guerra, 

– A maior conflagração – 

Fui honrar minha Nação 

Tão longe da minha Terra. 

Lá andei de serra em serra, 

Batalhando noites, dias; 

E só quando me escrevias 

Eu sentia sensação! 

Que era meu teu coração, 

Na tua carta dizias. 

Ai! a noite de Natal, 

- Noite estrelada e tão bela – 

Eu passei de sentinela 

Recordando Portugal. 

Nessa noite divinal 

De ti, dos meus me lembrei. 

Fui rendido, e assim cheguei 

Ao correio; e recebi 

Uma carta aonde li: 

“Há quinze dias casei.” 

Aproveitaste o ensêjo, 

Sim, de eu me encontrar ausente! 

E ainda, cinicamente, 

A fechar a carta, um beijo!... 

Mataste todo o desêjo 

Do regresso, podes crêr; 

Para quê? se vinha vêr 

Junto doutro a minha Marta… 

Ai!... nem sei que fiz á carta 

Quando a terminei de lêr. 

Tanta vez me prometeste 

Ser’s só minha, eternamente… 

E sem razão, francamente 

Tão depressa me esqueceste! 

Como p’ra mim já morreste 

Destroe tudo o que te dei; 

Enquanto a mim, nem já sei 

Que fazer, o que pensar?! 

Porque de tanto chorar 

«Perdi os meus olhos, ceguei… 

Henrique Bruno – «Da Flandres». Canção Nacional, n.º 2, ano 1, 15 de Janeiro de 1928, p. 5. [«Fado 

singelo»; «Aos meus amigos Artur Esteves Coluna e A. Sapeira»]. 
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Feliz Natal, João Oliveira Vidal (1928) 

A vida tão triste e vária, 

Tão repleta de sofrer, 

Torna insensível o pária, 

Quási que lhe dà prazer. 

Há entes que veem ao mundo 

Trazidos por mão cruel 

Que quási 

Sempre os impele 

Para um abismo profundo. 

O Destino, furibundo, 

Trá-los há vida precária, 

E uma Sorte imaginária 

Os condena cruelmente 

A uma tortura inclemente: 

A vida tão triste e várias. 

E assim tantos desgraçados, 

Falhos de bens e carinhos, 

Vivem a vida sósinhos 

Pela vida abandonados. 

Morrem ao ser atirados 

P’ra êste impuro viver; 

A vida assim é morrer, 

Não è viver não é nada!... 

Oh! vida tão desgraçada, 

Tão repleta de sofrer! 

Viver assim, num tormento, 

Faz calos no coração 

E os desgraçados, então, 

Resignam-se ao sofrimento. 

E quantos, sem um lamento, 

Sofrem a vida arbitrária, 

De carinhos usurária 

Para os filhos da má-sina... 

É que a vida, assim, de ruína, 

Torna insensível o pária... 

O desgraçado, porém, 

Vivendo só na pobreza, 

Nem sempre inveja a riqueza 

Daquele que muito tem. 

Sente-se rico também 

‘te com um beijo de mulher 

que basta p’ra se esquecer 

de todas as suas agruras; 

e a vida, assim de turturas [sic], 

quási que lhe dá prazer. 

João Oliveira Vidal – «Feliz Natal». Guitarra de Portugal, 25 de Dezembro de 1928, n.º 158, ano 7, pp. 9-

12. [Para Domingos Serpa e Luis Sameiro, Fado que integra uma história intitulada – «Feliz Natal».]. 
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Uma tragédia, Artur do Intendente (1928)  

Ensaiei uma cègada 

Este ano, p’lo carnaval, 

Só p’ra ralar a gàjada 

Da Canção de Portugal… 

Personagens eram cem, 

Só violas eram trinta; 

Começava p’la Jacinta 

Dar cem facadas na mãe… 

Depois matava tambem 

Trez filhos á punhalada; 

Dava um tiro na cunhada 

E envenenava o marido… 

Neste bonito sentido 

Ensaiei uma cègada 

Depois tiros são ouvidos 

E a policia a porta arromba; 

Mas é recebida á bomba, 

E há seis mortos e trez f’ridos. 

São dez gajos conduzidos 

Em macas, p’ró hospital… 

Um sucesso triunfal 

Que fiz na idade média, 

Ao ‘screver esta tragédia 

Este ano, p’lo carnaval 

Depois p’rá declamação 

Quis ’screver alexandrino, 

Mas fui mais um assassino 

Que fiz parte da função… 

Fiz uma investigação 

Relendo a Biblia Sagrada, 

E cacei, numa acentada, 

O inventor do cacau 

E o das colheres de pau, 

Só p’ra ralar a gàjada 

Meu papel era um fadista, 

Como está vendo o leitor; 

Metia um louco, um doutor 

E um jovem sindicalista. 

P’ra terminar a conquista 

Vou mandar o original 

Para o Teatro Nacional, 

Visto as c’rôas serem tantas… 

Quero sêr um Julio Dantas 

Da Canção de Portugal… 

Artur do Intendente – «Uma tragédia». Canção Nacional, 6 de Março de 1928, n.º 4, ano 1, p. 1.Encontra-

se indicado em epíteto: «Inspirada numa cégada anti-sentimental sob o mesmo título». Explica-se também: 

«Artur do Intendente, no papel de “Fadista”, na sua grande cégada: “Uma tragédia”, que, alem de não ser 

representada, alcançou um extraordinário sucesso na algibeira a sua jaleca, onde permaneceu até aos 

últimos gemidos do velho Entrudo…»  
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O Fado, Jaime Gaspar Viegas (1928) 

Em concílio de cantores 

‘scutei, religiosamente, 

Do Fado a quente harmonia; 

Foi nessa trova dolente 

Que esqueci as minhas dôres, 

Quando a guitarra gemia. 

Desde a minha mocidade 

Que ao fadinho nacional 

Minha alma vou prendendo; 

Na dôce maviosidade, 

Esqueço da vida o mal, 

Ouvindo a lira gemendo. 

É fadista o portuguez 

Que da lira vai fazendo 

Sacrário das suas dôres; 

É relíquia sacrossanta 

De nossos progenitores, 

O Fado de lusa gente. 

E essa oração lusitana, 

Em concílio de cantores 

‘scutei, religiosamente. 

Os arpejos doloridos 

Da Guitarra portuguêsa 

Nos invade o coração; 

Dos que caíram vencidos, 

Encerra em si a grandeza, 

Ao resar sua oração. 

Dos poetas falecidos, 

Recorda, com devoção, 

A musa que lhes sorria. 

Geme a guitarra, saudosa 

Da já morta fidalguia 

Que muito a amara tambem; 

E de criança eu recordo 

Ter ouvido a minha mãe 

Do Fado a quente harmonia. 

Será a voz da Natura 

Que assim prende os lusitanos 

A essa trova singela? 

E que em horas de amargura 

Afuguenta os vis enganos, 

Como a bonança a procela? 

Ouvindo fados humanos 

Numa sombria viela, 

Á guitarra comovente; 

Mesmo dentro da taberna, 

Onde o Fado chora e sente 

Do viver os amargores, 

Eu, com alma entristecida, 

Foi nessa trova dolente 

Que esqueci as minhas dôres. 

E se até na Grande Guerra 

O Fado foi recordado 

Por tanto jovem guerreiro; 

Saüdoso da sua terra 

Cantava o triste soldado, 

Fitando a morte, altaneiro. 

É, pois, o fadinho luso 

Um canto dôce e fagueiro, 

Que a nossa alma inebria. 

E enquanto escutava os versos, 

É que eu notei a poesia 

Duma infinda singeleza 

Do Fado, cujos cultores 

Davam-lhe graça e beleza, 

Quando a guitarra gemia. 

Jaime Gaspar Viegas – «O Fado». Canção Nacional, 21. de Março de 1928, n.º 5, ano 1, p. 4. Vem referido: 

«para o nosso concurso» 
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O beijo de Judas, João Linhares Barbosa (1929) 

Porque é que a Igreja se cala 

E não nos fala no amor 

Que Maria de Madala 

Teve a Jesus, Redentor? 

Na vida do Nazareno 

Que na cruz veio a morrer 

Meigo, inocente, sereno, 

Tambêm houve uma mulher. 

Ela era a mais peregrina 

Beleza da Galileia, 

E a mais fausta concubina 

Dum dos grandes da Judeia. 

Ao ouvir prègar Jesus 

No templo de Salomão, 

A cortezã se seduz 

Pelo Mestre.., e desde então… 

Como um apóst’lo, tambêm 

Segue do Mestre os caminhos. 

As jóias, já não as tem 

Porque as dera aos pobresinhos. 

Aqueles olhos consomem 

Os de Jesus, que os amou ! 

Nosso Senhor era homem, 

Como era homem…pecou. 

Mas Judas, por Madalena, 

Sente um grande amor em si, 

De ciumes se envenena 

E quer furtá-la ao Rabi. 

Foi êste carnal desejo 

De Judas — funesto amor ! — 

Que criou aquele beijo, 

Que fez de Judas traidor. 

Por nossa causa, a Jesus 

Foi imposta cruel pena; 

Mas não subiria à cruz 

Se não fôsse Madalena. 

João Linhares Barbosa – «O beijo de Judas». Guitarra de Portugal, 30 de Março de 1929, n.º 167, ano 7, 

p. 1. 
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Rosto moreno, Domingos Serpa (1929) 

Teu rosto triste, moreno, 

Envolto em branco sudário, 

Lembra Jesus Nazareno 

Quando subiu ao calvário. 

De Madalena a paixão 

tens no teu olhar de dor, 

ambas iguaes nesse amor 

aue arquivas no coração. 

Poderás dizer que não, 

se assim fôr não te condeno, 

negarás dum modo ameno, 

negativa sem firmeza, 

que cobre de mais beleza 

teu rosto triste, moreno. 

Se Maria de Madala 

sofreu cruciante mágua, 

teu calis, tem igual água, 

a cruz sobre ti resvala. 

Deves, portanto, adorá-la, 

tê-la no teu santuário 

ou então no relicário 

onde guardas com fervor 

o teu busto encantador 

envolto em branco sudário. 

Tens o peito atravessado 

pelas setas do martírio, 

porque em sonhos de delírio 

vês quem foi por ti amado. 

O teu pobre enamorado, 

militar, meigo e sereno, 

foi morto perto do Reno 

pelas lanças que o vararam; 

e da forma que o mataram 

lembra Jesus Nazareno 

O luto junto à saudade 

cobriram o teu semblante 

e não te dão um instante 

da menor felicidade. 

Sobretudo a adversidade 

matou o teu qu’rido Mário, 

e tu, num pranto diário, 

não esqueces o soldado 

que egualou Cristo, coitado, 

Quando subiu ao calvário. 

Domingos Serpa – «Rosto Moreno». Em Domingos Serpa – O chôro das guitarras (cantigas para o fado). 

Publicação póstuma. Lisboa: Imprensa Beleza, [1929], pp. 23-24.  
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Os pobrezinhos, José Gonçalves (1930) 

Da miséria e da desgraça, 

Não te rias, meu amor; 

O pobresinho que passa 

Pode ser Nosso Senhor, 
Silva Tavares 

Há no mundo tanta gente 

Que sofre não sei porquê… 

No seu rosto qualquer vê 

Bem gravada a dor pungente! 

Implora com voz dolente 

Uma esmola à populaça 

Que com desdém amordaça 

O rosto do oprimido, 

Não lhe importando o gemido 

Da miséria e da desgraça. 

Há quem viva entre a riqueza 

Em palácios encantados, 

Esquecendo os desgraçados 

Que vivem só na tristeza. 

Ser coração de frieza 

É indiferente à dor 

E desconhece o horror 

Do triste que a chorar canta… 

Desta gente pobre e santa 

Não te rias, meu amor. 

Reparte sempre do pão 

Que Deus dividiu contigo, 

Que ao ceifar’s o loiro trigo 

Hás de ter satisfação. 

Teu límpido coração 

Que o nosso amor entrelaça, 

Mostra bem a tua graça 

Que tens pelo semelhante, 

Pelo infeliz viandante, 

O pobresinho que passa. 

Quando ouvir’s à tua porta 

Um pobresinho resar, 

É pária que não tem lar 

Que o peso da cruz suporta, 

É uma vida semi-morta 

Sem ter dum beijo o calor 

Nem da luz resplendor 

Que na terra nos consola 

Mas esse que pede esmola 

Pode ser Nosso Senhor. 

José Gonçalves – «Os pobrezinhos», Guitarra de Portugal, 30 de Abril de 1930, n.º 196, ano n.º8, p. 4. 
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As duas mães, G. Santos Monteiro (1930) 

Ao encomendar-se o morto, 

Ao fazer-se o batisado, 

As duas mães se encontraram 

Junto do templo sagrado. 

Pela mãe acompanhado 

Entra a capela um anjinho, 

Tão lindo no caixãosinho 

Descoberto e enfeitado. 

E enquanto o padre anafado 

Orava, frio, absorto, 

Da pobre mãe sem cofôrto 

P’las faces febris, candentes, 

Caía o pranto em torrentes 

Ao encomendar-se o morto. 

Nisto, ao pé da capelinha, 

Outro cortejo aparece, 

Outra mãe que ao colo aquece, 

Uma linda criancinha. 

Vai levar, a inocentinha, 

Da pia o banho sagrado. 

Com que amor e cuidado, 

Vendo esse botão de rosa, 

A mãe sorrirá ditosa 

Ao fazer-se o batisado… 

Vai o morto a retirar 

No descoberto caixão, 

Entra ridente e brincão 

O vivo p’ra batisar. 

Daquele a cor faz chorar, 

Deste os olhos se escancararam, 

E quando ambos passaram, 

Um saindo outro entrando, 

No adro bom e nefando 

As duas mães se encontraram. 

Cheio de afecto e carinho 

Trocam elas um olhar 

E vê-se a feliz chorar 

Ao olhar o caixãosinho. 

Entretanto ao inocentinho 

Sorri a mãe do finado. 

Essas mães, coração dado, 

Tão bem se compreenderam 

Que o seu sentir inverteram 

Junto do templo sagrado. 

G. Santos Monteiro – «As duas mães», Guitarra de Portugal, 30 de Abril de 1930, n.º 196, ano n.º 8, p. 4. 
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A Canalha, José Alves (1930) 

Não há que dar a um pobre 

Um bocadinho de pão, 

Caem vintens e vintens 

P’ra a Santa Religião! 
(?) 

A géração desmembrada 

Que povôa o falso mundo 

Recebe o gesto iracundo 

Da gente canonizada. 

Conhecendo-se ultrajada 

P’la seita que se diz nobre, 

Vae dispensando seu cobre 

Dentro dos vis mealheiros. 

P’ra sustentar bandoleiros 

Não há que dar a um pobre! 

Nas vielas nauseantes 

Das diversas capitães 

A fome assenta arraiaes 

Com suas dores agonisantes, 

N’uma tremenda aflição, 

Exclamam para o cidadão: 

Dai-me esmola bemfeitor!... 

Para comprar, meu senhor, 

Um bocadinho de pão!... 

Mas no templo, aglomerados 

Onde a custo se respira; 

Ouvem a torpe mentira 

Devotos inveterados!... 

Sacerdotes mascarados, 

Egreja imfame que os tens! 

Ladrões de todos os bens, 

Escarnecendo a mizeria!... 

Sustentando a vil materia 

Caem vintens e vintens! 

Revolta-te povo vario 

Contra taes entes sinistros 

Irradia os vis ministros 

Do tal Deus imaginario. 

Cada padre é um sicário 

É mentiroso, intrujão, 

É um imbecil poltrão 

Que corrompe ideias puras 

E alicia creaturas 

P’ra a Santa Religião! 

José Alves – «A Canalha». Em José Alves – A Guitarra do Povo: Fados e Canções. Prefácio de Artur 

Arriegas. Lisboa: Livraria Barateira, 1930. Dedicado «Ao João dos Reis».  
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A minha canção, José Gonçalves (1931) 

Por ser mulher e cantar 

A canção que mais adoro: 

Oiço de mim murmurar, 

E logo de mágua choro! 

Faz parte da minha vida 

Esta canção adorar; 

Há quem me chame perdida, 

Por ser mulher e cantar. 

Quando tal oiço dizer 

Eu clemência a Deus imploro; 

P’lo povo não compreender 

A canção que mais adoro! 

Tenha-lhe amôr, tanto, tanto, 

Ao fado, que é meu altar! 

Quasi sempre quando o canto 

Oiço de mim murmurar. 

Dêste mundo a ingratidão 

Diz muita vez, e eu ignoro, 

Que só de má condição 

E logo de mágua choro! 

José Gonçalves – «A minha canção», Canção do Sul, 16 de Outubro de 1931, n.º 55, ano 8, p. 4. Encontra-

se a indicação «Para a Ema Ferreira». 
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Nova Religião, Martins Vagueiro (1931) 

Arde a chama no altar, 

Na Egreja [sic] Evangelista; 

Mas no altar da guitarra 

Arde a chama do fadista 
Raúl Figueira 

Por respeito p’ra Jesus 

E a [sic] para creança exaltar, 

Mostrando que há nela luz, 

Arde a chama no altar, 

P’ra tornar a religião 

Mais modesta e modernista, 

Não existe exibição 

Na Egreja [sic] Evangelista. 

E se no altar existe 

Exibição só bizarra, 

Chama a arder, tem certo chiste, 

Mas no altar da guitarra 

Porque o Fado é sofrimento, 

Sempre a desgraça conquista; 

Por isso no sentimento 

Arde a chama do fadista.» 

Martins Vagueiro – «Nova Religião», Guitarra de Portugal, 21 de Março de 1931, n.º 223, ano 9, p. 4. 
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Misticismo, Candinho Torresão (1931) 

Virgem Santa, Mãe de Deus, 

Rogai por mim, junto á Cruz, 

e que tenha os filhos meus 

até á. morte, Jesus! 

Se a vida custa a trilhar 

á mulher pobre que é mãe 

a mim custou-me também 

para meus filhos criar. 

Quanta vez, p’ra os embalar, 

eu cantei e os olhos meus 

quasi não viam os seus 

tanto o pranto os inundava!... 

Ai, se chorava e cantava, 

Virgem santa, Mãe de Deus! 

Que angustias me acometiam 

quando acaso coitadinhos, 

me ficavam doentinhos, 

pois julgava que morriam ! 

Mas depois quando sorriam, 

boquitas cheias de luz, 

quantas vezes os depuz, 

aos pés da Virgem Maria 

a quem chorando pedia: 

Rogai por mim junto á Cruz ! 

Rogai por mim, junto á Cruz, 

O’ Senhora Imaculada, 

P’ra que eu seja contemplada 

com a Graça de Jesus ! 

Que sobre mim caia a flux 

da c’rôa de espinhos seus, 

o sangue que os farizeus 

lhe fizeram derramar 

p’ra que o pão possa ganhar 

e que tenha os filho meus ! 

                                                

De manhã, quando o alvôr 

irrompe do firmamento, 

logo o segue, num momento 

o sol vivificador; 

E’ o Sol o resplendor 

irradiando da Cruz 

e se enche o mundo de luz 

é para nós, pecadores, 

lhe rendermos mil louvores, 

até á morte, Jesus ! 

Candinho Torresão – «Misticismo». Canção do Sul, 1 de Abril de 1931, n.º 42, ano 8, p. 3. Refere-se em 

epíteto: «A pedido da Ex.ma  senhora / D. Maria Santos Marques / para seus filhos.» 
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Dramas da Sociedade, Armando Neves (1932) 

«— Senhor juiz: eu roubei 

sómente um pão, mas a Lei 

vê nisso um crime tamanho! 

Se isto de roubo tem nome, 

roubei p’ra matar a fome 

a dois filhinhos que tenho.» 

Volveu-lhe o juiz, então: 

«— Qnem rouba um pão é ladrão 

e a Lei não tolera tal!» 

E o réu – um farrapo humano – 

foi condenado a um ano 

de prisão correccional... 

C’o um filho de cada lado, 

a mulher do condenado 

perdeu tôdas as esp’ranças… 

Tanta miséria sentiu 

que até se prostituiu 

p’ra sustentar as creanças ! 

Com tão incessante azar 

não poude o prêso lutar, 

e, um dia, suicidou-se… 

Enquanto por rudes trilhos, 

ficavam, no mundo, os filhos, 

entre a prisão e o alcouce !... 

Anos depois, por destino, 

deu um filho em assassino 

e o outro filho em ladrão… 

Por culpa da Sociedade : 

— Traz burlões em liberdade 

e prende quem rouba um pão! 

Armando Neves – «Dramas da Sociedade». Guitarra de Portugal, 3 de Janeiro de 1932, n.º 245, ano 10, 

p. 4. Refere-se em epíteto: «Para Joaquim […]» 
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Desespero !, Henrique Bruno (1932) 

Fui crente, hoje a descrença 

De tudo me faz descrêr, 

Tudo me anoja afinal ! 

Minado pela doença 

Sem forças para viver 

A um canto do hospital ! 

Se alguem pregunta se estou 

Melhor do padecimento 

Que me flagela e tortura, 

Digo que sim; quando eu vou 

Nas azas do desalento 

Voando p’ra sepultura!... 

Maldita a hora em que eu 

Sorridente vi a luz 

Do mundo torpe, iracundo ! 

E maldito o peito meu 

Todo cavernas de puz 

Pestilento e nauseabundo ! 

A! ! meus Deus ! assim me vou 

Na primavera da Vida, 

Na primavera dos sonhos… 

Pelo amor que nos ligou 

Não te esqueças minha q’rida 

Fecha meus olhos tristonhos. 

Henrique Bruno – «Desespero !». Canção do Sul, 16 de Junho de 1932, n.º 71, ano 10, p. 4. Refere-se em 

epíteto: «aos que me odeiam» 
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O engeitado, João Inácio (1932) 

O pequenino engeitado, 

infeliz quando nasceu, 

Por ser muito desgraçado 

foi feliz quando morreu ! 

Quando via um pequenito 

ser beijado p’la mãesinha, 

o triste, que não a tinha 

soluçava, coitadito ! 

nasceu num dia maldito, 

dum amôr talvez pecado, 

e no mundo abandonado, 

sem um ente que o conforte, 

vivia pedindo a morte, 

O pequenito engeitado ! 

Quando fôi por caridade, 

para um miserável lar, 

e forçado a mendigar 

pelas ruas da cidade, 

fôra só inf’licidade, 

a sorte que Deus lhe deu, 

e ergue as mãosinhas ao céu, 

murmurando tão baixinho: 

mãe ! deixaste o teu filhinho, 

Infeliz quando nasceu! 

Ando a sofrer o castigo 

do meu berço de mistério, 

p’rá sombra do cemitério, 

leva-me ó morte contigo ! 

só ali terei abrigo, 

diz em pranto debulhado ! 

como estava fatigado, 

fôi sentar-se num portal, 

ele sofria afinal… 

por ser muito desgraçado ! 

Adormece após rezar, 

pela mãe que nunca viu, 

cai a noite, e o vento frio 

seu corpinho vai gelar, 

e quanco a guem foi beijar 

pálido rôsto seu, 

o filho reconheceu, 

— quem nunca teve conforto, 

foi feliz quando morreu ! 

João Inácio – «O engeitado», Canção do Sul, 16 de Setembro de 1932, n.º 77, ano 10, p. 4. Refere-se: 

«(Para ser interpretado pelo sentimental cantador Jaime Soares)» 
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Impossível, Júlio Guimarães, (1933) 

Anda um desgosto profundo 

A ensombrar-me o olhar; 

A dor aos olhos do mundo, 

Custa muito a ocultar. 

Ao ver o mundo imperfeito, 

Fero, egoísta, iracundo 

Nas ruinas do meu peito 

Anda um desgosto profundo. 

Haveis de vêr, com certeza, 

Quando começo a cantar, 

Uma nuvem de tristeza 

A ensombrar-me o olhar! 

Às vezes, mesmo sem q’rer, 

Esta dor atroz difundo 

Porque não posso esconder 

A dor aos olhos do mundo... 

A torturante paixão 

Em noss’alma a borbulhar, 

Embora julguem que não 

Custa muito a ocultar! 

Júlio Guimarães – «Impossível». Em Júlio Guimarães – Almanaque de Fados e Canções para 1933. Lisboa: 

Livraria Barateira, [1933]. 
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Cuidado… Tristeza, Sousa Mota (1933) 

Oh! Tristeza tem cuidado! 

Não procures mais ninguém. 
(Palhaço) 

Aza negra de amargura, 

Luto d’alma, dor ingente, 

Lagrima do mal fadado. 

Sorte vil, tam agra e dura, 

Não toques num inocente 

Oh! Tristeza tem cuidado! 

Pois se logo que nasci 

Tive por sina, e por fim 

De não conhecer um bem, 

Não faças triste quem ri 

Lembra-te sempre de mim 

Não procures mais ninguém. 

Sousa Mota – «Cuidado… Tristeza», Canção do Sul, 16 de Maio de 1933, ano 11, n.º 93, p. 4. 
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Não te confesses, Manuel Pereira da Costa (1933) 

Guarda o rosário, Maria, 

Não te vás ajoelhar 

Aos pés do teu confessor; 

A Igreja é fantasia, 

Sómente para explorar 

Quem crê em «Nosso Senhor». 

Deixa-te de confissões, 

E de falsas orações 

Que o padre diz dia, a dia; 

Pensa bem não sejas tôla, 

Dá entrada numa escola, 

Guarda o rosário, Maria. 

Saber ler é mais bonito 

Que saber pronunciar 

O «Padre Nosso» de cor. 

Por isso te tenho dito: 

Não te vás ajoelhar 

Aos pés do teu confessor. 

As promessas e milagres, 

Pequena, não te consagres, 

O Inferno é uma utopia, 

É vã tôda a religião, 

É falsa a religião, 

A Igreja é fantasia. 

Deixa pois o teu rosário 

E trata de te educar 

Que a luz da escola é melhor. 

O padre fez o «Calvário» 

Sómente para explorar 

Quem crê em «Nosso Senhor». 

Manuel Pereira da Costa – «Não te confesses», Guitarra de Portugal, 16 de Setembro de 1933, n.º 280, 

ano12, p. 4. Escrito na Marinha Grande; dedicada «A João Linhares Barbosa». 
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A minha religião, Eduardo Figueira e Figueira (1933) 

Quiseste saber um dia 

se eu era religioso 

eu negar-te não podia 

Pois não sou um mentiroso 

Adoro sim uma santa 

Com toda a alma e ardor 

Não se encontra num altar, 

Mas tem o mesmo valor. 

Tenho visto imagens belas 

Feitas por mão imortal 

Mas qual o retrato dela 

Nunca vi beleza igual. 

Tenho o seu retrato posto 

Sôbre a minha cabeleira 

É a santa que eu adoro 

E é a minha padroeira. 

Ao deitar-me eu me ajoelho 

Como em frente dum altar 

E a ela só meus pecados 

Eu me ponho a confessar 

Vou dizer-te então que santa 

Eu tenho no quarto meu 

Essa imagem que eu adoro 

É só o retrato teu. 

Eduardo Figueira e Figueira – «A minha religião», Canção do Sul, 16 de Janeiro de 1933, n.º 85, ano 10, 

p. 2. Com a seguinte dedicatória: «Para a pessoa em que penso». [Note-se que no 2.º verso da 4.ª estrofe no 

original encontra-se a palavra «cabeleira» e não «cabeceira»]. 
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Coração, monge do amor, José Luiz Baptista (1933) 

O meu peito é um convento, 

E na cela da Tristeza 

Entre mudas orações, 

O Coração, sem alento, 

Já não chora, já não reza, 

Vive de recordações. 

Ás vezes, com passo incerto, 

Vai á cêrca da Saudade 

Para saudades colher; 

Lendo, num missal aberto, 

O trecho da Mocidade 

Onde há nome de mulher. 

Por um caminho de abrolhos 

Volta á cela, devagar, 

Vencido pelo quebranto, 

E às ogivas dos meus olhos 

Vem então pôr-se a chorar 

As pênas que o penam tanto. 

Tem pena dêle morena, 

Diz-lhe adeus mesmo de longe, 

Agita o lenço, sorri; 

Ou vem rezar à novela 

P’ra descanso deste monge 

Que ‘inda se lembra de ti… 

José Luiz Baptista - «Coração, monge do amor», Guitarra de Portugal, 12 de Fevereiro de 1933, n.º 269, 

ano 12, p. 4. Letra dedicada a Lino Teixeira. 
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Soltas, Manuel de Rezende, (1933) 

Baldamente aprofundo 

Para buscar a razão, 

“De haver tanto pão no mundo”, 

E tanta gente sem pão!... 

Esta dôr [sic] é tão sincera, 

Que seria um bem infindo, 

Um grande bem se eu poderá 

Dizê-la toda mentindo! 

O sino dobra a finados. 

Quem morreu? Quem morreria? 

Deus lhe perdõe [sic] os pecados... 

Padre nosso... Avé Maria... 

No cemitério d’alem 

Há uma cruz de pedra benta 

E nos braços que a cruz tem 

Pia uma cruz agoirenta. 

Um dia quando eu morrer, 

Não quero sinos aos dobres, 

Que o mundo não quer saber 

Da vida ou morte dos pobres. 

Levai-me p’ra cova ráza [sic], 

Não quero cruz nem calvários, 

Mas que vão buscar-me a casa, 

Os mais humildes operários 

Manuel de Rezende – «Soltas». Guitarra de Portugal, 16 de Março de 1933, n.º 271, ano 12, p. 5. Poema 

escrito em África. 
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Pesada demais, Júlio d’Oliveira Antunes (1933) 

Não quero quando morrer 

Na campa uma cruz erguida 

Para calvário já basta 

A cruz que levo na vida 
 (Popular) 

Lagrimas junto a meu leito, 

Tristeza, amarga saudade, 

Nem tampouco piedade 

A quem todos rendem preito, 

Arrancos febris do peito, 

Não quero ouvir; e não ver 

O tormentoso sofrer 

Olhando minha agonia, 

As máguas da fantazia 

Não quero quando morrer. 

Quando o silêncio da morte 

Manso, sobre mim pairar, 

Vinde meus olhos fechar 

Oh párias, filhos da sorte; 

Depois… nada vos importe 

E deixai minha guarida: 

- Deizei ao mundo em seguida 

Que não quero e com razão 

Ter junto do meu caixão 

Na campa uma cruz erguida. 

Repara vida, o desdém 

Com que me tratam e diz, 

Se sou ou não infeliz 

Sem ter afagos de alguém. 

Mentira, a vida contém; 

E para os pobres, vergasta 

Que todos eles arrasta 

P’ró campo da desventura 

A gritar alto: - Amargura, 

Para calvário já basta. 

Tem máguas tem dissabores, 

Dôr’s arrancando tristeza 

Às quais tenho a alma presa 

Porque é feita de amargores; 

Tem os medonhos rancores 

Da malvadez prevertida 

Que na louca arremetida 

Ne mostra com ironia: - 

Tem a própria tirania 

A cruz que levo na vida 

Júlio d’Oliveira Antunes – «Pesada demais», Canção do Sul, 16 de Maio de 1933, ano 11, n.º 93, p. 3. 
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O remorso da adúltera, José Alves (1933) 

Debruçada para a vida, 

Na janela do Destino 

Eu vi a mulher perdida 

Chorar por um assassino! 

Depois do esposo trahir 

Preferiu a solidão 

E fez de negro vestir 

O seu ruim coração! 

O remorso, o seu algoz 

Que a definha pouco a pouco, 

É carcereiro feroz 

Do seu viver crasso e louco! 

O seu gesto pouco sério 

Aponta-a como devassa 

Nesses anais do adultério 

Onde só ‘screve a Desgraça! 

Calcando a pés a paixão 

Dum ente que a venerou; 

Fez ingressar na prisão 

O que por amor, matou! 

Essa mulher prevertida 

Que é hoje banal brinquedo; 

Confessa-se arrependida 

De tudo e todos tem medo. 

O seu gesto deu origem 

Á ruína do seu lar; 

Onde o esposo na vertigem 

Fez seu rival baquear. 

Relembrando o quadro triste 

Onde esse ultrage floriu 

Á maior dôr não resiste 

E chora p’lo que a trahiu! 

José Alves – «O remorso da adúltera», Canção do Sul, 16 de Maio de 1933, ano 11, n.º 93, p. 1. 

  



Anexo IV – Textos 

285 

 

Pecadora e crente, José Gonçalves (1933) 

Eu não sei porque rasão 

A boca da pecadora 

Eleva tanta oração 

à Virgem Nossa Senhora. 
Lino Teixeira 

Há muita mulher perdida 

Que não vende o coração; 

Mas que sofre tôda a vida! 

Eu não sei porque rasão… 

D’uma maneira atrante 

E beleza sedutora; 

Beija apaixonadamente 

A boca da pecadora!... 

Ouvindo sempre o labeu 

Da sua degradação. 

Juntinho da mãi do céu 

Eleva tanta oração 

Seguindo preceitos velhos, 

Essa jovem tentadora; 

Vai rezando de joelhos, 

à Virgem Nossa Senhora. 

José Gonçalves – «Pecadora e crente», Canção do Sul, 16 de Junho de 1933, ano 11, n.º 95, p. 4. Dedica-se: 

«Ao auctor da quadra com um abraço» 
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Cristão, sim! Catolico não!, Sousa Mota (1933) 

Porque não vou às igrejas 

O meu amor apedrejas, 

Maltratas meu coração. 

Talvez pelo meu civismo 

Desprezo o catolicismo 

Apezar de ser cristão. 

Já disseste que era ateu 

E me chamas-te judeu 

Com ideias malfajezas 

Assim me tratas sem dó 

E procedes também só 

Porque não vou às igrejas. 

Julgas-me homem moderno 

Que vá parar ao inferno 

A cozer num caldeirão, 

Não fazendo o que desejas 

O meu amor apedrejas, 

Maltratas meu coração. 

Tu vives p’las sacristias 

Onde vais todos os dias 

Para curar o esterismo, 

Eu sofro esta triste dôr 

E assim perco o teu amor 

Talvez pelo meu civismo. 

A tua cegueira é tanta 

Que nem vês a virgem santa 

Que foi mãe sem preverção. 

E ao ver o teu fanatismo 

Desprezo o catolicismo 

Apezar de ser cristão. 

Sousa Mota – «Cristão, sim! Catolico não!». Canção do Sul, 1 de Julho de 1933, ano 11, n.º 96, p. 2. 
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Lamentos, Marçal Osório (1933) 

Pesa tanto minha cruz 

– Nem a posso suportar! – 

que vou pedir a Jesus 

a graça de me ajudar. 

A vida é negro delírio 

Amargo Golgota eterno; 

Creio até que se há inferno 

Lá não há maior martírio 

Não quero erguer empirio 

Um altar de dôr e luz; 

Não sei que signo conduz 

Minha existência perdida. 

Sei apenas que na vida 

Pesa tanto a minha cruz! 

Cruz que lembra a dôr atroz 

Do bom Nazareno exangue 

Que via escorrer o sangue 

E ria p’ra o seu algoz. 

Seu verbo, divina voz 

Fê-lo subi ao altar; 

Lá está com sereno olhar 

Na cruz sorrindo para os astros 

E eu trago a minha de rastros 

Nem a posso suportar. 

Se riem gostosamente 

Lábios gráceis que aprecio, 

Eu riu, finjo que riu 

Mas pranteio, intimamente. 

Minha alma vive doente 

N’um calvario que a seduz; 

E ao sentir que se reduz 

Meu poder p’lo sofrimento, 

E essa força esse alento 

Que vou pedir a Jesus. 

Sinto horror pela alegria 

Que em bacanais se desgarra 

O meu id’lo é a guitarra 

E o fado, doce poesia 

Oh! quanto a sua harmonia 

[faltam dois versos] 

Talvez mais triste morresse, 

Se o bom Jesus não me desse 

A graça de me ajudar. 

Marçal Osório – «Lamentos». Trovas de Portugal, 10 de Julho de 1933, n.º 4, ano 1, pp. 2-3. 
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Sonho, Adriano dos Reis (1933) 

Sonhei que Cristo existiu 

Ressuscitou e voltou 

A pregar a humanidade: 

Horrorizado fugiu, 

Por toda a parte encontrou 

Cada vêz mais crueldade. 

Viu diserem-se [sic] cristãos, 

Homens que, pregando a páz, 

‘stão a postos para a guerra; 

viu mart’risarem-se irmãos, 

em cada padre um Caifás 

um novo Judas na terra. 

Lamentou na sua dôr 

Terem sido deturpadas 

As suas santas doutrinas; 

Em vêz de páz e amor 

Viu as nações armadas 

P’ra novas carnificinas 

Viu falsear seus exemplos, 

No mundo mais oprimidos 

Numa revolta que abrasa: 

Viu em luxuosos templos 

Santos em seda envolvidos 

E pobres sem pão nem casa. 

Viu o Pápa que se diz 

De Deus, o representante 

Falar ao mundo em seu nome, 

Ser o homem mais feliz 

Enquanto que Cristo errante, 

Pobre, sofreu sêde e fome. 

Lembro a cena do pão 

Que ele repartiu á ceia 

Como mestre e grande amigo; 

E maldisse a ambição 

Que hoje no mundo campeia 

Ao ver queimarem o trigo. 

Mas quando chegou Jesus 

Ao fim da sua jornada 

Farto de tanta maldade, 

Recordou a sua crúz 

E viu que era mais pesada 

Hoje, a cruz da humanidade. 

Adriano dos Reis – «Sonho». Trovas de Portugal, 7.de Junho de 1933, n.º 2, ano 1, p. 6. Dedica-se: «Para 

o amigo Eugenio Mauricio» 
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Os sinos da minhal aldeia, José Santos (1933) 

Os sinos da minha aldeia 

Com sua lêda harmonia 

Lembram dôce melopeia 

De saudade e galhardia. 

Ao domingo ou dia santo 

Recordam divino exemplo 

E vibram com tal encanto 

Que o povo corre p’ra o templo. 

E como é lindo observar 

Esse cortejo d’amor 

Do povo que vae saudar 

O bom Jesus Salvador! 

As moçoilas e aldeões, 

Prazenteiros peregrinos 

Vão murmurar orações 

Ao som ridente dos sinos. 

E em festivaes badaladas 

Os sinos todos os dias, 

Mandam parar as enxadas 

Ao toque d’Avé Marias.» 

J.S. (José Santos) – «Os sinos da minhal aldeia». Trovas de Portugal, 7.de Junho de 1933, n.º 2, ano 1, 

p. 6.» Dedica-se «Para D. Julia Rocha» 
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Milagres, Henrique Bruno (1933) 

Ao santo Rei dos Judeus 

Eu peço com fé ardente 

Paz e sossego profundo. 

Não me atendes meu bom Deus, 

Tu não podes francamente 

Valer por todos no mundo... 

Se lermos os testamentos 

Que nos legaste, Senhor, 

Bem pouco ou nada aprendemos; 

Contem bons ensinamentos 

Adicionados á dôr  

E ao martírio em que vivemos... 

Mas eu não sou revoltado 

Nasci cristão, cristão morro 

E ser cristão é ter crença; 

Turbulento ou socegado [sic] 

Sei que dentro em breve morro 

Aos estragos da doença. 

Por isso pelo perdão 

Se alguma vez te ofendi 

E alterei minha crendice... 

........................................... 

Não saiu do coração 

Algum rancor que eu senti... 

Foi por simples criancice.... 

Henrique Bruno – «Milagres». Trovas de Portugal, 10 de Julho de 1933, n.º 4, ano 1, p. 6. Dedicado «Ao 

poeta e amigo Joaquim José de Lima com um abraço» 
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Traição, João Inácio (1933) 

O Judas traiu Jesus 

Por vingança ou ambição; 

Tambem, Maria da Luz, 

Traiste o meu coração! 

Em tudo quanto disseste 

Fôste falsa e até perjura 

Mesmo na soléne jura, 

Que aos pés da Virgem fizéste! 

Esse beijo que me deste, 

Foi traidor e não supus! 

Ter a tal castigo jus, 

Porém perdoo-te e vem 

Se por um beijo tambem 

O Judas traiu Jesus! 

Não sabes, linda Maria, 

Quanto o remorso nos pésa. 

Ao viver só na tristeza 

E numa infinda agonia? 

Se desejares um dia 

Voltar á povoação 

E apesar do meu perdão, 

Ódio tens de muita gente! 

Pois pecaste realmente, 

Por vingança ou ambição! 

Quando partiste, fiquei 

na capelinha a rezar, 

p’rá Virgem te perdoar 

essa jura que escutei! 

Sem perdão, tinhas por lei, 

No vicio a pesada cruz! 

E êsse rosto que seduz, 

Perdia a côr por desgraça! 

- Era afinal de quem passa, – 

Tambem, Maria da Luz! 

P’ra minorar-te o sofrer 

E as saudades do passado 

Tinhas o retrato amado, 

Dessa que te deu o ser! 

Hoje terás de viver, 

P’ra gôso da multidão, 

Se a minha ardente oração, 

A virgem nunca escutar! 

E viverás a chorar! 

Traiste o meu coração! 

João Inácio – «Traição». Canção do Sul, 16 de Novembro de 1933, n.º 105, ano 11, p. 2. Dedicado «Para 

o meu amigo Joaquim Ferreira com um abraço» 
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Emigrantes, Joaquim Frederico de Brito, (1934) 

Disseram ao cavador, 

Que num país tentador 

Ainda p’ra além do mar, 

‘Té as pedras davam pão; 

e o pobre, nessa ilusão, 

abandonou o seu lar. 

E viu-se um dia mais tarde, 

Aonde o Sol queima e arde, 

Que parece mato a arder; 

Pobre como fôra Job; 

E ainda mais triste e só 

Que a estrela do amanhecer! 

Cansado, sem um carinho, 

Voltou p’lo mesmo caminho 

Com a saúde perdida, 

Em busca da Pátria mãe; 

P’ra esta lhe dar também 

Um pouco de gozo á vida. 

Ai de quem tem que deixar 

O conforto do seu lar 

E o seu torrão adorado! 

O destino é tão profundo, 

Que em tôda a parte do mundo 

Se é feliz ou desgraçado. 

Joaquim Frederico de Brito – «Emigrantes». Guitarra de Portugal, 17 de Março de 1934, n.º 288, ano 12, 

p. 4. Encontra-se indicado «Canta com fartos aplausos Vítor Daniel» 
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O sonho do emigrante!... Armando Barata (1934) 

Ó gente lusa: - cuidado! 

Ouve-se ao longe cantar! 

Ajoelhai que é o Fado, 

Vai Portugal a passar! 
Carlos Conde 

Ao cumprir a pêna [sic] atroz, 

Ao vêr-me mais uma vez 

De Portugal afastado, 

Oiço distante uma voz, 

- É a voz dum Português; 

«Ó gente lusa: - cuidado!» 

Numa tão linda barcaça 

Adornada com festões 

Que serena singra o mar, 

Um alguém da nossa raça 

Em saudosas libações 

Ouve-se ao longe cantar. 

E já quando docemente 

Se ouvem de perto as baladas, 

Da terna lira o trinado, 

N’uma prece comomvente 

Eu pedi aos camaradas: 

- Ajoelhai que é o fado! 

E ao escutar radiante 

O Fado que tanto quero 

No seu sacrossanto altar, 

Ouvi dizer n’êsse instante 

A um fadista sincero: 

- Vai Portugal a passar! 

Armando Barata – «O sonho do emigrante!...». Trovas de Portugal, 4 de Fevereiro de 1934, n.º 10, ano 1, 

p. 2. Está expresso em epíteto «Dedicado ao autor do mote». 
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Fado do Algarve, Carlos Conde (1934)  

Tenho um filhinho que adoro 

Com amor sincero, ardente; 

Um filhinho por quem choro 

Sempre que o vejo doente. 

Se ele ri, sinto prazer 

Como outro maior não ha! 

Dei-lhe vida p’ra viver 

Da vida que ele me dá! 

Não sou crente, muito embora, 

Mas se a crença amor traduz, 

Eu sou a Nossa Senhora 

Do meu menino Jesus!» 

Carlos Conde – «Fado do Algarve». Em Júlio Guimarães – Almanaque de Fados e Canções para 1934. 

Lisboa: Livraria Barateira, [1934], p. 30. Indica-se que a música é de Francisco Viana e que foi gravado 

por Aurora Neves. 
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Onde vais criancinha? Joaquim Augusto (1934) 

I 

Em certo dia eu vi ao desatino 

Uma criança chorando sósinha 

E preguntei-lhe qual era o seu 

destino 

Disse: - A morte roubou sua 

mãesinha. 

Estava faminta de frio a tiritar 

Sem agasalho ela metia horror. 

E já cansada de tanto chorar 

Então lhe disse como sentindo a 

dôr: 

 

Estribilho 

Onde vais criancinha 

A tremer de frio e fome? 

‘Stás no mundo sósinha 

Essa magua te consome. 

Pede a Deus protecção 

E não queiras chorar, 

Porque essa aflição, 

Coração, 

Faz-te arruinar! 

II 

Apaixonada ela metia dó, 

Já conhecia qual era o meu 

intento, 

Como não queria que ela ficasse 

só 

Quis arrasta-la daquele 

sofrimento. 

Não aceitou e sempre na 

esperança 

De ver a mãe parou de chorar, 

Eu tive pena d’aquela criança 

Que ao ouvido lhe fui murmurar: 

Onde vaes criancinha, etc. 

III 

Fugíu de mim, não a tornei a ver, 

Essa criança que lastimava a 

desdita, 

Até eu próprio conheci o sofrer 

No coração uma dôr infinita. 

E uma noite senti bater á porta 

E preguntei, - ninguem me 

respondeu 

Então abri e dei com ela morte 

Foi o pago de quem tanto sofreu! 

Onde vais criancinha 

Joaquim Augusto – «Onde vais criancinha?». Em Júlio Guimarães – Almanaque de Fados e Canções para 

1934. Lisboa: Livraria Barateira, [1934], p. 19.  



Anexo IV – Textos 

296 

 

Quadras, Manuel de Rezende (1934) 

Ás horas do sol poente 

Quando batem as trindades, 

Numa toada dolente 

Descanto as minhas saudades. 

A noite, negra mantilha, 

Já lá vem das trevas mudas 

Tão negra que a julgo filha 

Dum beijo dado por Judas! 

Mas p’ra acalmar a tristeza 

Já vem a lua nos ceus, 

Que é, talvez, na noite escura 

Um beijo dado por Deus. 

Manuel de Rezende – «Quadras». Em Júlio Guimarães – Almanaque de Fados e Canções para 1934. 

Lisboa: Livraria Barateira, [1934], p. 29. 
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Sem perdão…, Herculano Alves (1935) 

Não terás a salvação 

Por muito que vás rezar; 

De manhã pedes perdão 

Tornas à noite a pecar.  
H. Silva 

De que te serve afinal 

Rezar a todo o momento, 

Se tens Deus no pensamento 

E na alma tens o mal… 

Queres nessa escassa moral 

Conseguir a redenção? 

Mulher, se em teu coração 

O pecado encontra abrigo, 

Hás-de sofrer o castigo, 

Não terás a salvação. 

Passas a vida a fingir 

O que afinal tu não és. 

Não mintas, mulher, não vês 

Que deus condena o mentir!? 

Podes talvez iludir 

Os que te vejam orar, 

Mas não julgues enganar 

Os que sabem tua vida 

P’ra esses, és a perdida 

Por muito que vás rezar. 

Ninguém te livra da fama 

De seres p’lo vício atraída… 

És qual folha emurchecida 

Que o vento arrasta na lama! 

Queimas a alma na chama 

Dessa atroz devassidão, 

Mas crente que a devoção 

Redime os pecados teus, 

Perante a imagem de Deus 

De manhã pedes perdão. 

Passado o primeiro instante 

Do fervor das tuas preces 

Logo as orações esqueces 

P’ra pensares no teu amante. 

Um obcessão constante 

Faz ante ti desfilar 

A visão do lupanar 

Que te vence e enebria, 

É no prazer uma orgia 

Tornas à noite a pecar. 

Herculano Alves – «Sem perdão…». Guitarra de Portugal, 28 de Março de 1935, n.º 303, ano 13, p. 4. 
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Oração ao Fado, Carlos Conde (1926) 

Todo o que fôr [sic] traiçoeiro, 

Todo o que ao fado resista, 

Tratando-o com mesquinhez. 

Não tem sangue de guerreiro, 

Não tem genio [sic] de fadista, 

Nem alma de portuguez [sic]: 

O fado é grande, tão grande 

Que envolve os nossos gemidos 

Nos seus gemidos dolentes 

Tem notas doces, cadentes; 

Tem sons tristes, envolvídos [sic] 

Em triste voz que se expande! 

Que valor há, como o fado, 

Que pelas gentes demande, 

Ao colo dum bom artista? 

Quem não a-de [sic] ter amor 

Á Canção mais altruísta, 

Ao tanger mais altaneiro? 

Não tem coração, não tem, 

Todo o que fôr [sic] traiçoeiro 

Todo o que ao fado resista! 

As cordas da banza triste, 

São as fitas dum rosario 

Sem contas já p’ra rezar; 

Por isso, rezar a trinar 

Todo o pungente fadário 

Que ás nossas almas assiste! 

Banza! Coração do povo, 

Que em acalma-lo persiste 

Com a sua languidez! 

A guitarra! Alma dos pobres, 

Defensora do revez 

Que os parias tanto procura! 

O fado! nato dum sonho! 

Quem lhe imporá desventura, 

Tratando-o com mesquinhez? 

Quando o fado, em serenata, 

Expande os seus ideais, 

Vertendo ternura infinda, 

Até a noite é mais linda, 

As estrelas brilham mais, 

E a lua traja de prata! 

Veste Deus o Ceu de galas, 

A ventura é-nos mais grata 

E a vida mais fantasista; 

O prazer abre-nos alas 

Num ardor que se regista 

Suave, terno, fagueiro!... 

Todo o que dis’o descrer 

Não tem sangue de guerreiro, 

Não tem genio de fadista! 

Até mesmo nas vielas 

Tese o fado fantasias 

Onde elas já perderam, 

E onde ilusões renasceram 

Tão vagas como as magias 

Sonhadas em frias celas... 

A desgraça é mais suave, 

As lágrimas são mais belas 

E mais sentidas talvez, 

A desgraça escuta o fado 

Com muita crença, através 

Do seu choro impertinente; 

Quem disser o contrario 

Não tem coração de gente 

Nem alma de portuguez!.. 

Carlos Conde – «Oração ao Fado». Canção do Povo, 26.de Setembro de 1926, n.º 2, ano 1, p. 4. É indicado: 

«Composta expressamente para o meu bom amigo e seu mimoso interprete, Carlos Ribeiro.» 
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O Fado, José Alves (1930) 

Tem um luminoso altar 

O Fado, a canção sentida, 

Que devemos venerar 

Até se extinguir a vida! 

Torna-se divinisada 

Essa canção, que é tesoiro, 

Quando por gargantas d’oiro 

É com fervor entoada! 

Com tristeza modulada 

Faz nossa alma vibrar; 

O Fado faz minorar 

O tiesteo sofrimento; 

No templo do sentimento 

Tem um luminoso altar! 

A trova purificante 

É a balada do triste, 

Mais divina não existe, 

Possue a forma vibrante! 

Há quem a chorar a cante 

Com a alma dolorida, 

É a trova preferida 

Por quem na dor vive imerso, 

Faz converter o preverso 

O Fado, a canção sentida! 

Foi quem imortalizou 

Severa, a romeira linda, 

Cantatriz de graça infinda 

Que Vimioso osculou! 

Sua voz extasiou 

O conde, que a soube amar, 

Cantava-o sempre a chorar 

Essa mulher d’alma nobre! 

O Fado é a luz do pobre 

Que devemos venerar! 

A essa trova ditosa 

Dispensaram mil carinhos 

Os saudosos velhinhos; 

Ginguinha e Antonio Rosa! 

Com sua voz sonorosa, 

Júlia Mendes, a preferida, 

Elevou a canção qu’rida 

Com enternecido amor! 

Amo o Fado, com ardor, 

Até se extinguir a vida! 

José Alves – «O Fado». Guitarra de Portugal, 17 de Setembro de 1930, n.º 207, ano 9, p. 5. Está expresso: 

«Produção pedida pelo seu intérprete Ricardo Porfírio».  
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Evocação do Fado, Joaquim da Costa Cabral (1937) 

Passei certo dia, 

Pela Mouraria, 

Em festa bizarra, 

P’ra adorar o fado, 

No templo sagrado 

Da qu’rida guitarra. 

E junto do altar, 

Da guitarra o lar 

Uma voz cantava: 

Um pobre velhinho 

Que muito baixinho 

Ao povo ensinava 

Refrain 

Mouraria, Mouraria, 

É o bairro mais fadista de Lisboa; 

Onde o fado é alvorada, 

Da boémia e da toirada, 

E na tela consagrado por Malhôa. 

 

Já de madrugada, 

Eu fui de abalada, 

P’lo bairro fadista, 

Para ouvir o fado, 

Tocado e cantado, 

P’lo povo bairrista. 

E numa viela, 

Oh! que coisa bela! 

Vi, com emoção, 

Fadistas resando 

Com fé entoando, 

Tão linda canção: 

Refrain 

Mouraria, Mouraria, etc, etc. 

E dessa jornada 

P’ra sempre gravada 

No meu coração, 

Um sonho parece, 

Minha alma estremece, 

Julgando ilusão. 

A noite ao deitar 

em olhando o altar 

da guitarra amada, 

eu reso sosinha, 

esta ladainha, 

Por mim adorada. 

Refrain 

Mouraria, Mouraria, etc, etc. 

Joaquim da Costa Cabral – «Evocação do Fado». Canção do Sul, 20 de Dezembro de 1937, n.º 193, ano 15, 

n.º 6. Vem a indicação seguinte: «Música da marcha de Alfama». Acrescenta-se que é «Para o repertório 

da distinta cantadeira D. Maria Carmen.» 
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Novo Missal, Martinho d’Assunção (1934) 

O Fado é um livrinho usado em Portugal 

E não tem tradução em mais nenhum país, 

Só quem for português compreende êsse missal 

E canta na guitarra aquilo que êle diz. 

Na terra portuguêsa o Fado é como as flôres 

Recreia o coração tristonho ou jovial, 

Catecismo da vida, egrégio nos amores 

O Fado é um livrinho usado em Portugal 

Têm ido mar em fóra as suas orações, 

Liras de Portugal... são sinos de matriz; 

Nunca o Fado negou as suas tradições 

E não tem tradução em mais nenhum país, 

Do campónio ao burguês, da cabana ao solar, 

Dentro duma oficina, ou na amplidão rural, 

Êle é um evangelho, e... caso singular!... 

Só quem for português compreende êsse missal 

No mar o marinheiro. O soldado na guerra, 

A criança, o velhinho, as donzelas gentis; 

Todos são rouxinóis. Só Portugal o encerra, 

E canta na guitarra aquilo que êle diz. 

Martinho d’Assunção – «Novo Missal». Guitarra de Portugal, 25 de Fevereiro de 1934, n.º 287, ano 12, 

p. 3. Indica-se que é «Para os cantadores Alberto Costa, de Lisboa e Heitor de Carvalho, do Porto». 
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Imitação, João Linhares Barbosa (1933) 

- Hitler não é redentor? 

- Não, meu filho, é um traidor, 

Em nome da cruz dos “nazis”. 

Tôda a Alemanha se esforça 

Por banir o atrevimento 

Dêsse tirano que à força 

Quer matar o Pensamento. 

Meu filhinho, não te iludas, 

Não há redentores de povos... 

- Então os messias novos? 

- Todos são Hitleres, são Judas... 

- Não vêm “ensinar á gente 

Que todos somos irmãos, 

Que devemos dar as mães 

Uns aos outros, irmãmente?” 

- Sim, vêm dizer que os “Budas”, 

Que os “Insraeis” [sic], que os cristãos, 

Devem todos dar as mãos 

E exterminarem os Judas. 

João Linhares Barbosa – «Imitação». Guitarra de Portugal, 18 de Abril de 1933, n.º 273, ano 12, p. 1. No 

epíteto lê-se: «Para a sr.ª D. Fernanda Feio Serpa e seu pequenino Homero». Poema que se encontra na 

capa ao lado de uma ilustração do beijo de Judas a Cristo. 
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Barbárie, João Linhares Barbosa (1935) 

Esmagando ideais novos, 

Numa loucura voraz, 

Por duas léguas de terra, 

Os povos, lôbos dos povos, 

Rasgando os troféus da Paz 

Lançam-se de novo em guerra. 

Um novo César romano, 

Doido, usurpador, estulto, 

Usando a lei do mais forte, 

Chacina o povo africano, 

E o Mundo, que se diz culto, 

Consente na onda da morte!... 

A diplomacia astuta, 

Fingindo que se ataranta, 

Esquece os deveres seus; 

Na Roma forjou-se a luta, 

Isto na «Cidade Santa», 

Zombando do próprio Deus!... 

Não se atende a qualquer rogo, 

Manda o Duce, um dementado, 

Falam o igoïsmo, a ambição: 

Com aço, pólvora e fogo, 

É que a um povo atrasado 

Se dá civilização!... 

Onde há mais barbaridade?! 

Onde é que mais se define 

Barbarismo e ignomínia? 

Onde é que há mais crueldade?! 

Nos brancos de Mussolini, 

Ou nos negros da Abissínia? 

Já do Fáscio a forte tropa 

Leva tudo na voragem 

Como os Hunos doutras eras... 

Que vergonha para a Europa, 

Chamar a um povo selvagem 

E ser pior do que as feras!... 

JLB – «Barbárie». Guitarra de Portugal, 8 de Dezembro de 1935, n.º 309, ano 14, p. 4. Vem indicado: 

«Para o reportório do cantador barreirense Domingos Silva». 
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Outra religião, Fernando José Esteves (1935) 

As orações que aprendi 

Troquei-as p’los beijos teus. 

Quem fôr beijado por ti 

Até se esquece de Deus. 
J. L. B. 

Que estranha e doce ventura 

Eu gozei quando te vi 

Até ‘squeci – que loucura! – 

As orações que aprendi. 

Por saber que me não ‘esqueces, 

Que prefer’s os lábios meus, 

Já não rezo as minhas preces, 

Troquei-as p’los beijos teus. 

Ai que prazer senti quando 

Os teus beijos recebi; 

Não vive, morre sonhando 

Quem fôr beijado por ti… 

Deus sabe que os meus desejos 

São: beijar-te e orar aos céus; 

Mas quem sorver os teus beijos 

Até se esquece de Deus. 

Fernando José Esteves – «Outra religião». Guitarra de Portugal, 28 de Março de 1935, n.º 303, ano 8, p. 1. 
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Coração, Manuel Maria Rodrigues (1936) 

Bate, bate coração 

Nunca dixes d bater. 

As tuas pancadas são 

as horas do meu viver. 
João Maria França 

Não cedas ao sofrimento, 

sê forte, mostra energia, 

combatendo a fantasia 

do mundo assás turbulento. 

Finge possuir contento 

em face da ingratidão, 

a ninguem peças perdão, 

mostra vida resoluta, 

sê forte na tua luta, 

bate, bate coração. 

Não sofras a descoberto 

encobre a tua franqueza, 

desconfia da franquesa 

dos que te abraçam de perto. 

Antes viver no deserto, 

até sem amigos ter; 

Faz isto, se puder ser, 

aceita este meu conselho, 

e embora cançado e velho 

Nunca deixes de bater. 

Sê forte, evitando p’rigos, 

Não mostres mágua sentida, 

pois não ignoras que a vida 

é rosário de castigos. 

Aos duvidosos amigos  

nunca te confesses, não! 

São bem poucos os que dão 

origem á tua calma, 

porque a vida da minha alma 

as tuas pancadas são. 

Não penses na vida a sério, 

ri de todos e de tudo, 

sê prudente, faz-te mudo, 

sob o teu melhor critério. 

Se além está o cemitério 

que ao nada reduz o ser, 

faz então por esquecer 

torpesas, dôres, delìrios, 

porque são os teus martírios, 

as horas do meu viver. 

Manuel Maria Rodrigues – «Coração». Canção do Sul, 1 de Janeiro de 1936, n.º 145, ano 13, p. 4 
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Portugal Pequenino, Domingos Santos (1936) 

Meu Portugal pequenino 

E’ da terra o Deus-menino 

Pelo tamanho que tem, 

Muito embora assim o seja 

Ele ao mundo causa inveja 

E’ maior do que ninguem. 

Valente, audaz e guerreiro, 

Tem mostrado ao mundo inteiro 

O valor da sua gente. 

Deus por isso o perfilhou 

E, lá do Ceu, lhe mandou 

A sua Cruz de presente. 

Trouxe então Cruz bendita, 

Couraça em força infinita, 

Para as descobertas ouzadas; 

Trouxe o amor, trouxe a bondade, 

Trouxe a palavra saudade, 

— Legou-nos prendas sagradas 

Meu Portugal muito amado 

E’ bem certo êste ditado 

Nele tudo se resume: 

– E’ no frasco pequenino 

Gracioso e genuino 

Que existe o melhor perfume, 

Domingos Santos – «Portugal Pequenino». Canção do Sul, 16 de Abril de 1936, n.º 152, ano 14, p. 3. 

Refere-se: «Creação de Manuel Monteiro / Letra de Domingos Santos» 
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O dever acima de tudo, J. Gabriel d’Almeida (1936) 

Tôdo o que é bom cristão tem por dever: 

Guiar os tristes passos dos ceguinhos, 

Dar pão a quem tem fóme e defender, 

Os tímidos, os fracos e os velhinhos. 

Dar abrigo, confôrto, lume e cama, 

Aos que dormem de noite p’plos portais, 

Levantar os que tômbam sôbre a lama, 

Deste mundo de abismos infernais. 

Não maltratar os míseros indigentes. 

Bem como os animais trabalhadores, 

Pois àlém prestáveis são viventes, 

Que sentem, como nós, as suas dôres. 

Não transpor o caminho da deshonra, 

Onde a Morte se acôita, quando calha, 

Trabalhar, ser honrado, porque a honra. 

Dá vigor e nobreza a quem trabalha… 

Nunca trocar a mãi; pela mulher, 

Que nos diz ter amôr, como ninguém, 

Pois éla só é nossa, emquanto quere, 

E a mãi até morrer… é sempre mãi !... 

J. Gabriel d’Almeida – «O dever acima de tudo». Canção do Sul, 16 de Abril de 1936, n.º 152, ano 14, p. 7. 

Refere-se em epíteto: «Ao meu amigo Artur Martins / com um abraço.». Este poema volta a ser publicado 

no ano seguinte com um título ligeiramente diferente: José Gabriel d’Almeida – «Dever», Canção do Sul, 

16 de Outubro de 1937, n.º [188], ano 15, p. 3. Neste número indica-se que é «Do repertório dos cantadores 

José Rocha e Artur Pinha» 
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O filho da velhinha, Manuel Monteiro (1936) 

Aquela pobre vélhinha  

Que se arrasta coitadinha 

Para a capela de além 

Vai todo o dia resar 

pedir à Virgem que o mar 

Não leve o filho que tem. 

Adora o seu filho tanto 

Que a resar convulsa e pranto 

Mais diviniza a capela 

E nessa reza de amor 

Pede a Deus nosso Senhor 

Que a leve primeiro a ela. 

Nos dias de vendaval 

Ela afronta o temporal 

Junto ao mar embravecido 

E na praia ajoelhada 

Fica p’ra ’li regelada 

A chorar p’lo filho querido. 

A’ noite pôe a seu lado 

O berço em que foi creado 

Aquele que amamentou  

Julga-o ali coitadinha 

Mas o filho da vélhinha 

Há muito que o mar levou. 

Manuel Monteiro – «O filho da velhinha». Canção do Sul, 1 de Junho de 1936, n.º 155, ano 14, p. 3 
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O escarneo, Américo Capela (1937) 

Não escarneças d’aquela, 

Que p’la noite sai à rua. 

És mulher, toma cautela ! 

Por castigo, a sorte dela, 

Amanhã pode ser tua !... 

Não deves p’ra o ar cuspir !... 

Por seres rica e donzela. 

Tens coração p’ra sentir, 

Não sabes qual o porvir !... 

Não escarneças d’aquela… 

Foi da sorte desherdada, 

A desgraça em si flutua !... 

Receia ser apontada… 

E é por isso envergonhada 

que p’la noite sai à rua 

’studa o galante falsário, 

Que ronda a tua janela. 

Embora milionário 

Pode dar-te atroz calvário. 

És mulher toma cautela !... 

Eu nunca quis enganar-te… 

Toma nota minha bela;… 

Põe o orgulho de parte, 

Olha que Deus pode dar-te ! 

Por castigo a sorte dela ! 

Somente a tristesa abraça, 

Essa infeliz semi-nua ! 

E não te rias por chalaça 

Pois a miséria que passa 

Amanhã pode ser tua. 

Américo Capela – «O escarneo». Canção do Sul, 1 de janeiro de 1937, n.º 169, ano 14, p. 3. Indica-se: «Do 

reportório de Victor dos Santos» 
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Virgem laboriosa, João Linhares Barbosa (1937) 

Nossa Senhora faz meia 

Com linha feita de luz, 

O novelo, a lua cheia, 

As meias são p’ra Jesus. 
(?) 

Quando a noite é escura e bela, 

Diz-se lá na minha aldeia 

Que à janela duma estrêla 

Nossa Senhora faz meia. 

A rodar, em dobadora, 

Andam quatro anjinhos nús, 

Prendando Nossa Senhora 

Com linha feita de luz. 

Jesus, pequenino e loiro, 

Na linha todo se enleia, 

As quatro agulhas são d’oiro, 

O novelo, a lua cheia. 

Dormitam tôdas as santas, 

Só a Santa mãi produz, 

Faz serão até às tantas, 

As meias são p’ra Jesus. 

João Linhares Barbosa – «Virgem laboriosa». Guitarra de Portugal, 25 de Novembro de 1937, n.º 335, 

ano 19, p. 6. Refere-se «para o Reportório de Deonilde Gouveia — Glosamento solicitado.». Por fim 

deseja-se: «A Vida para Alberto Costa» 
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Lisboa, Manuel José da Silva (1938) 

A minha terra! 

Olhos meus, pão da minha alma! 

Na beleza que ela encerra 

Eu procuro a minha calma. 

Beijo divino 

Dado no Mundo por Deus! 

Quiz a sore, o meu destino, 

Que eu fosse um dos filhos seus. 

Refrain 

Torrão sublime 

Entre todos mais formoso: 

Não há um que se aproxime 

Ao seu refulgir famoso 

Terra imortal 

De Deus cumprindo a vontade 

De ser deste Portugal 

Capital! 

Nobre cidade! 

Possui, sem par, 

Trez Deuzes juntos só num: 

É o Ceu, a Terra e o Mar, 

Como não há mais nenhum. 

Rosal em flor! 

Mais bonito do que a luz 

Que irradia do Senhor 

Que está pregado na cruz. 

Refrain 

Lisboa amada 

Bendita seja a alegria 

Que a sua voz encantada 

Nos vai dando dia-a-dia. 

Terra imortal, etc. etc. 

Manuel José da Silva – «Lisboa». Canção do Sul, 16 de Fevereiro de 1938, n.º 197, ano15, p. 5. Indicação 

de que se trata de uma «Musica da “Canção da Neve» 
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Saudades, Lídia R. Lourenço (1938) 

Saüdade, contas que eu rezo, 

Há tanto que já nem sei. 

São oração decoradas, 

Já em pequena as rezei. 

À noite, com devoção,  

Num colar que muito prezo, 

Murmuro a minha oração, 

Saüdades, contas que eu rezo. 

Tua paixão não acalma 

A ternura que te dei. 

Ambas nasceram na alma, 

Há tanto que já nem sei. 

Nas nossas bôcas ardentes, 

Por vezes apaixonadas, 

As palavras inocentes, 

São orações decoradas. 

E p´lo nosso amor tão santo, 

Tôda a vida rezarei. 

Orações feitas de encanto, 

Já em criança as rezei. 

Lídia R. Lourenço – «Saudades», Guitarra de Portugal, 20 de Fevereiro de 1938, n.º 338, ano 16, p. 4. 

Vem indicado: «Do repertório de Maria do Carmo Torres.» 

  



Anexo IV – Textos 

313 

 

Leis do Fado, Sabino I. dos Santos (1938) 

Que eu fôsse enfim, desgraçado, 

Escreveu do Fado a mão; 

Leis do Fado não se mudam, 

Triste do meu coração. 
Bocage 

Fado que eu adoro tanto 

Como Cristo adorou Deus. 

És o encanto dos meus, 

És o meu maior encanto. 

És o mais humilde manto 

Que me tem aureolado, 

Mas, cruel, tens malfadado 

Este teu mór paladino, 

Marcando no meu Destino 

Que eu fôsse, enfim, desgraçado. 

Abraçado a um terno amor, 

Como herói de penitência,  

Arrasto a minha existência 

Sôbre um calvário de dor. 

Minha sina, oh! que pavor! 

É digna de compaixão, 

A minha mãi, com razão. 

Quando a minha sina fita 

Diz: — Esta sina maldita 

Escreveu do Fado a mão. 

Que o fado é falso ornamento, 

Há quem diga. Oh! que vileza. 

Eu só lhe encontro grandeza, 

Beleza de sentimento. 

Se me aponta o sofrimento, 

Amigos meus, não se iludam, 

Que as fôrças inda me ajudam 

A subir o meu calvário; 

Sigo as leis do meu fadário, 

Leis do fado não se mudam. 

Meus versos, pobres, sentidos, 

São pedaços da minha alma 

Que ao sofrimento dão calma, 

Não são versos, são gemidos. 

São queixumes doloridos 

Desta profunda paixão, 

Filha duma ingratidão 

Que condenou meu viver 

E, assim, vivendo a sofrer 

Triste do meu coração. 

Sabino I. dos Santos – «Leis do Fado». Guitarra de Portugal, 10 de Junho de 1938, n.º 342, ano 16, p. 5. 

Vem expresso em epíteto: «Para o Alfredo Duarte (Marceneiro)» 
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Teus Olhos, Helena Moreno Verdugo Afonso (1938) 

Teus olhos, contas escuras  

São duas Avê-Marias 

D’um rosário d’amarguras 

Que eu rezo todos os dias. 
Augusto Gil 

Gosto tanto dos teus olhos 

Por êles farei lucuras; 

São um mar cheios de escolhos 

Teus olhos, contas escuras. 

Teus olhos dos meus descrentes 

Nêles sô vejo ironias 

Mais embora indif´rentes 

São duas Avê-Marias. 

Teus olhos são meu calvário 

Com teu olhar me torturas 

São contas de meu rosârio 

D’um rosârio d’amarguras. 

São os meus sonhos infindos 

– De minha crença não rias: 

É por tens olhos tam lindos 

Que  eu rezo todos dias. 

Helena Moreno Verdugo Afonso – «Teus Olhos». Guitarra de Portugal, 10 de Julho de 1938, n.º 344, 

ano 16, p. 5  
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Romaria, Alberto Vítor Machado (1938) 

Há festa rija na aldeia; 

É dia de procissão. 

Num andor vão os teus olhos, 

Num outro, o teu coração. 
Mário Fininho 

Alegria, luz e côr; 

o sol, divina candeia, 

dá vida aos campos em flor 

- Há festa rija na aldeia. 

Sobrem foguetes ao ar, 

e, no adro, a multidão, 

dá mais beleza ao lugar 

- É dia de procissão. 

Sob o pálio da saüdade, 

que a vida enche de abrolhos, 

vai o amor que me invade; 

Num andor vão os teus olhos, 

As promessas e os desejos, 

Em revoada lá vão... 

Num andor vão os teus beijos, 

Num outro, o teu coração. 

A. Vítor Machado; Mário Fininho – «Romaria». Em A.Vitor Machado – Fados e tangos. Contendo duas 

músicas originais do maestro A. Julio Machado. Lisboa: Tipografia Gonçalves, 1938, [p. 9]. Indica-se que 

é «para o repertório de Maria do Carmo Tôrres». 
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Minha mãe, Mantas Massano (1939) 

A minha velhínha mãi, 

E’ linda como ninguém 

P’ra mim que sou filho seu. 

Seus olhos não sabem rir, 

Mas sabem bem traduzir 

A graça que Deus lhes deu. 

O seu coração é de oiro, 

Um valioso tesoiro 

Que o Mundo inteiro contem. 

Minha Mãi ! santa velhinha ! 

Eu amo-a pois ela é minha, 

E’ Mãi, mas sabe ser mãi. 

Os seus olhos são os meus. 

Foi-lhe enviado por Deus 

O seu bondoso sorriso. 

Olhos de um brilho sem par, 

P’ra no mundo me guiar, 

Da luz deles eu preciso. 

E’ o estro que me inspira, 

Odeia o mal, a mentira, 

E’ espelho da honestidade. 

Sua alma é nobre, ê pura, 

E para maior ventura 

Tem nos lábios a verdade. 

Sofre se me vê sofrer, 

E’ uma santa esta mulher 

Que me lançou neste mundo. 

Merece bem meu respeito, 

Render-lhe-ei sempre o preito, 

De um amor puro e profundo. 

E’ p’ra mim tão linda estrêla, 

Que eu sou guiado por ela 

Quando cruzo o imenso mar… 

A sua tão bela imágem, 

Acompanha-me em viagem 

Para sempre me salvar ! 

Mantas Massano – «Minha mãe». Canção do Sul, 16 de Fevereiro de 1939, n.º 221, ano 16, p. 4. Refere-

se: «A minha boa mãe» 
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A oração da orfã, Ferreira de Carvalho (1939) 

Escutai esta oração 

Que vou rezar: — Deus Senhor! 

Tenho-vos no coração, 

E aguardo com devoção 

Vossa imágem tôda amor. 

Protegei-me da maldade 

Dos falsos religiosos 

Que só rezam por vaidade 

E que faltam à verdade 

Porque são ambiciosos. 

Já morreu minha mãisinha, 

O meu pai não conheci. 

Sou uma pobre orfãsinha 

Ando no mundo sòsinha 

Resando muito por si. 

Assim há mais, Bom Jesus, 

(Gente humilde e mui devota) 

Vergada ao pêso, conduz 

Ao calvário a sua cruz 

Com fome, descaça e rota. 

Sinto-me já pouco forte 

Meu Senhor, meu Deus, perdão! 

P’ra ser feliz e ter sorte 

Mandai-me depressa a morte 

E findo minha oração. 

................................................... 

E mais tarde a garotinha 

Pedia pão a chorar 

A’ porta da egrejinha. 

A tôda a gente que vinha 

Pela manha, de resar. 

Nem um centavo lhe deram 

Para pãosinho comprar 

Paciência lhe disseram 

E não se compadeceram 

Duma santinha a ‘smolar. 

............................................. 

P’la manhã, muito cendinho, 

Morrera a pobre garota... 

Foi a cobrir-lhe o corpinho 

Um vestido mui vèlhinho 

E uma blusa tôda rota. 

Ferreira de Carvalho – «A oração da órfã». Canção do Sul, 1 de Agosto de 1939, n.º 232, ano 17, p. 2 

refere-se que é «(para ser cantado no fado “Marcha”)» 
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Fé redentora, José Alves Reo (1939) 

Se entro na igreja é para ver  

As lindíssimas obras do mortal. 

Pois quem rezar com fé, mas a valer. 

Fá-lo em qualquer palácio ou num portal! 

Com a maior compostura, entrementes, 

Me porto, quando em frente do altar, 

E as doces orações daquêles crentes, 

Co’o devido respeito, ouço rezar. 

O respeito p’la crença do meu coevo 

Constitue liberdade individual; 

Se eu assim não fizesse, como devo, 

Não podia exigir um bem igual ! 

Por isso eu, que tenho a minha fé 

E gosto que ela seja respeitada, 

Entendo não ser justo que se vença 

O pensar de qualquer à gargalhada! 

Virtude redentora é a Fé sublime 

Que conduz com firmeza a timidez 

E serve de travão a muito crime 

Dando à alma e ao corpo robustez ! 

Mas a Fé deve ter por companheiro 

Um carácter honrado e altruísta; 

Sô assim, quer na igreja ou no pardeeiro, 

Dôce graça divina ela conquista ! 

José Alves Reo – «Fé redentora». Canção do Sul, 1 de Outubro de 1939, n.º 236, ano 17, p. 8 
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Cruz de Guerra, Armando Neves (1940) 

Quando vieram dizer á pobre mãe 

Que seu filho tinha morrido lá na guerra 

Ela ajoelhou a tremer sentindo bem 

O desgosto mais dorido que há na terra. 

Trouxeram-lhe a cruz de guerra que seu filho 

Como valente soldado merecera 

E sobre ela a mãe poisou um olhar sem brilho 

Recordando o filho amado que perdera. 

A cruz de guerra pegou como quem sente 

Um reconforto divino que sonhara 

Com ternura a colocou serenamente 

No berço em que pequenino o embalara. 

Pobre mãe, santa do céu em pleno inferno 

Pôs-se a embalar o berço e a dizer 

Dorme doeme filho meu o sono eterno 

Como eterna é a mina dôr de te perder. 

E a pobre mãe rematou neste contraste 

Dorme dorme o sono eterno filho meu 

Por causa da cruz de guerra que ganhaste 

Quantas mães estão chorando como eu. 

Armando Neves – «Cruz de Guerra». Canção do Sul, 1.de Janeiro de 1940, n.º 242, ano 17, p. 5. 
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A minha cruz!..., José Saraiva (1940) 

Quando passo juntinho dêsse templo, 

Recordo aquele altar, cheio de luz ! 

Olhando-o frente a frente, assim contemplo 

A santa e dôce imagem de jesus ! 

Diante dessa cruz, que um dia vi, 

Nossa fronte com crença se curvou! 

Mas hoje... tôda a crença já perdi, 

E duro o coração se me tornou! 

Foi nêsse crucifixo, que eu veneno,  

Que juraste, mentido, ajoelhada ! 

Apenas foi fingindo e não sincero 

O teu amor, ó fêmea desgraçada!... 

Sofrendo a minha cruz, tam malfadada, 

Vou seguindo o destino em mim traçado !... 

Mas essa minha cruz, por ser pesada, 

Já fez de mim um ser velho e cansado! 

Quando te vejo resar, eu fico crente, 

Que resam a mentir os lábios teus; 

Como outrora mentiste, ali, em frente 

Daquele lindo altar, junto de Deus! 

José Saraiva – «A minha cruz!...». Canção do Sul, 1 de Maio de 1940, n.º 250, ano 18, p. 4. Refere-se em 

epíteto: «Ao Aureliano Lima da Silva com cumprimentos» 
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Oração ao Fado, Luciano Marques (1940) 

O fado que me enternece, 

Alivia a minha dor, 

Posso jurar, 

Com verdade, 

A cantar 

A saüdade 

Faço do fado uma prece 

De Fé, resada ao Redentor. 

(Estribilho) 

E a marinhagem  

Do tempo das descobertas, 

Nas horas tristes, incertas, 

De tormenta e de revés, 

Unida numa Fé, que a consagrou, 

Cantando o fado, aliou, 

Muita vez, 

O Pendão português. 

O fado provém dos Céus, 

E’ oração divinal; 

Qualquer descrença, 

Nessa resa, 

E’ ofensa 

portuguesa… 

O fado é a Voz de Deus, 

Que diviniza Portugal. 

(Estribilho) 

E a marinhagem, etc., etc. 

Luciano Marques – «Oração ao Fado». Canção do Sul, 16 de Novembro de 1940, n.º 262, ano 18, p. 6. 

Refere-se: «Música de Lisboa antiga / Repertório de Esmeralda Ferreira» 
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 O coração é um sino, José Rodrigues Estronca «Estro» (1941) 

Coração sino de ermida 

Que temos dentro de nós, 

Vai tocando enquanto há vida 

Morre a gente — perde a vós ! 
Julio Guimarães 

Respeita o teu juramento, 

Trabalha buscando a vida, 

Bate, sim, todo o momento 

Coração sino de ermida. 

Se alguma dia eu partir, 

Coração bate veloz, 

Não temos êste sentir 

Que temos dentro de nós. 

Coração és como um sino  

Que toca à nossa partida, 

Sendo assim tam pequenino 

Vai tocando enquanto há vida. 

Tu bates tam velozmente. 

Receias a dor atroz... 

Tua alma é inocente 

Morre a gente — perde a vós. 

José Rodrigues Estronca «Estro» – «O coração é um sino». Canção do Sul, 1 de Fevereiro de 1941, n.º 267, 

ano 18, p. 2. Refere-se como epíteto: «Dedicado ao autor da quadra a quem admiro.» 
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Preces, M. Justino de Oliveira (1941) 

Oh! Crentes da minha terra, 

Em vossas preces sentidas, 

Peçam o fim desta guerra 

que anda a ceifar tantas vidas. 

P’ra satisfação macabra 

Deste mal que o mundo encerra, 

Basta o incendio que lavra 

Oh! Crentes da minha terra. 

Há povoações arrasadas, 

Pelas chamadas envolvidas; 

Noivas e mães confiadas 

Em vossas preces sentidas. 

Há muitos olhos vertendo 

lágrimas, que o chão não enterra, 

Por todos que estão sofrendo 

Peçam o fim desta guerra. 

Que tal monstro sanguinário, 

De garras tam insofridas, 

Quebre o labor funerário 

Que anda a ceifar tantas vidas. 

M. Justino de Oliveira – «Preçes». Canção do Sul, 1 de Abril de 1941, n.º 271, ano 19, p. 4 

  



Anexo IV – Textos 

324 

 

Fui tua…, Carlos Conde (1941) 

Não, meu amor, não penses em voltar, 

Esquece-te de mim, que é o bastante; 

Tens a tua mulher, tens o teu lar, 

Que valem muito mais do que uma amante! 

Fui tua companheira muitos anos, 

Mas isso pouco importa, isso o que tem, 

Se a vida é tôda feita só de enganos, 

E o mal anda no mundo a rir do bem! 

Não voltes, não; não voltes que é pecado 

E é tarde p’ra ganhar o que perdi; 

Não te posso abraçar porque és casado,  

Abraço o teu retrato e penso em ti!... 

Não voltes, não; não voltes por favor. 

Já casaste. Obrigaram-te a casar;  

Se a tanto te obrigaram, meu amor, 

Agora que te obriguem a gostar... 

Fui tua companheira dedicada, 

No entanto, meu amor, vê como eu sou: 

Porque sei quanto custa ser roubada 

Eu não quero roubar quem me roubou... 

Carlos Conde – «Fui tua…». Canção do Sul, 1 de Setembro de 1941, n.º 281, ano 19, p. 1. Refere-se: 

«Motivo inspirado e como seguimento da conhecida produção “Fôste Meu” / cantada com inusitado êxito 

pela ilustre cantadeira Maria da Saüdade. / (Para o repertório da cantadeira Maria da Saüdade).» 
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Não matarás, Carlos Zamara (Guitarra) (1941) 

Ele era um afamado aviador, 

Singrando sem temor p’lo infinito, 

Alheio ao infortúnio, alheio à dôr, 

vivia só da graça dum filhito.. 

Com dez anos apenas, o petiz 

Fizera-se depressa bom piloto, 

E já era costume o par feliz 

Voar sob o comando do garoto… 

Mais deflagrou a guerra e êsse pai 

Escorraçando as leis do coração, 

Foi chamado à fileiras e lá vai 

Cobrir de luto os pais de outra nação… 

Ao regressar dum raid, satisfeito 

por tantas ilusões que destruira, 

Soube com amargor que o filho eleito 

Traíra a vigilância e que subira. 

De lábios a tremer, sentidos falhos, 

Subindo encontra o filho humanamente 

Deixando cair pão e agasalhos 

Sôbre os desfeitos lar’s da pobre gente. 

Até que cruelmente um ágil caça 

Atinge o avião do pequenino, 

Que louco se despenha, por desgraça, 

Em paga do seu rasgo peregrino. 

Esse pai ao descer num campo perto, 

Beijando o filho morto tam audaz, 

Viu junto do seu peito um livro aberto 

Com a frase cristã : — Não matarás !... 

Carlos Zamara (Guitarra) – «Não matarás». Canção do Sul, 16 de Outubro 1941, n.º 284, ano 19, p. 1 
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Minha Cruz, Silvino da Silva (1941) 

Os pobres levam na vida, 

Ao calvário, a sua Cruz, 

Santificada e benzida, 

Pela graça de Jesus. 

Vivo bem com a pobreza, 

Que é a Cruz da sorte auf’rida, 

Que às vezes com realeza, 

Os pobres levam na vida. 

Riqueza p’ra mim é treva, 

Que a morte nada reduz; 

Feliz daquele que leva, 

Ao calvário a sua Cruz. 

Eu quero viver, sem sorte, 

Pois julgo haver, em seguida, 

Outra vida além da morte, 

Santificada e benzida. 

Prefiro a pobreza honrada 

O oiro não me seduz, 

Quero a vida abençoada 

Pela graça de Jesus. 

Silvino da Silva – «Minha Cruz». Canção do Sul, 16 de Dezembro de 1941, n.º 288, ano 19, p. 2. 
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Morreu Rosa Maria, José Ferreira (Funchal) (1942) 

Vi uma cruz, morreu gente. 

Descobri-me: — Quem seria? 

Orei, pois, também sou crente: 

— Padre-Nosso ! Avé-Maria. 
? 

Vi uma cruz, morreu gente.  

E nessa bem triste ideia 

Notei essa cruz recente 

No cemitério da aldeia. 

Junto dessa cruz erguida 

Descobri-me: — Quem seria? 

Fôra a cachopa mais qu’rida, 

A linda Rosa Maria. 

O meu coração fremente 

Quási que estalou de dôr, 

Orei, pois também sou crente, 

 por sua alma, ao Senhor. 

Deixara seu pobre lar  

Sem um riso de alegria 

E morrendo a murmurar; 

— Padre-Nosso, Avé-Maria!... 

José Ferreira (Funchal) – «Morreu Rosa Maria». Canção do Sul, 1 de Fevereiro de 1942, n.º 291, ano 19, 

p. 4. Vem expresso em epíteto: «Ofereço a Maximiano de Sousa». 
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A cruz que trazes no peito, Maria Luiza Almeida Lopes (1942) 

A cruz que trazes no peito 

A refulgir, nada luz. 

Só tem brilhantes no meio, 

Não representa Jesus. 
Miguel José da silva  

A cruz que trazes no peito 

E’ ouro, disseste a pouco, 

Mas nem sequer tem o geito 

Da pobre cruz deste louco! 

A refulgir, nada luz 

Porque é rica e traiçoeira. 

A do pobre é melhor cruz, 

Pois mostra ser verdadeira. 

Só tem brilhantes no meio, 

Tôda revestida de ouro, 

Mas prefiro o meu grangeio 

A êsse rico tesouro! 

Não representa jesus  

E só vaidade contém. 

P’la falsidade, essa cruz 

Não a trazia ninguém! 

Maria Luiza Almeida Lopes – «A cruz que trazes no peito». Canção do Sul, 16 de Junho de 1942, n.º 300, 

ano 42, p. 7. Vem indicado: «Repertório do cantador Manuel Fernandes» 
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Causas e efeitos, Júlio César Valente (1943) 

As rugas fortes, vincadas, 

Do meu rosto macilento 

São tatuagens gravadas  

Pela mão do sofrimento 
Salvaterra — Porto. 

De quando era pequeno  

Guardo saüdosa lembrança. 

Que lindo eu era em criança ! 

Que encantos tinha em menino ! 

Depois amei. E o Destino 

Co’a Mentira, de mãos dadas, 

Riram das juras sagras 

Que doido de amor ouvi 

E logo em meu rosto vi 

As rugas fortes, vincadas. 

Uma nuvem negra e fria, 

Negra e fria como breu 

Sôbre a minha alma desceu 

Ensombrando-a dia a dia. 

Por satânia ironia 

Exausto já, sem alento, 

Eu vi, num deslumbramento, 

Sempre bela, noutros braços, 

A perjura a rir dos traços  

Do meu rosto macilento. 

Ó distante mocidade 

Das ilusões que deploro ! 

Ao lembrar-te tremo e choro 

Duma profunda saüdade ! 

Da minha risonha idade 

Foram as flores desfolhadas, 

Em vez delas, espalhadas, 

Há só urzes do desgosto... 

E o que mostro no meu rosto 

São tatuagens gravadas 

Uma vida sem amor 

É chama que sem aquece. 

O coração arrefece 

E só palpita p’ra dôr. 

Qual contrito pecador, 

Aos Céus peço o esquecimento. 

Deus não escuta o meu lamento 

Feito em reza dolorida 

E eu arrasto a cruz da Vida 

Pela mão do sofrimento ! 

Júlio César Valente – «Causas e efeitos». Canção do Sul, 1 de Março de 1943, n.º 315, ano 20, p. 4. Refere-

se em epíteto: «Ao José de Castro». 
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As tuas pragas, João Inácio (1943) 

Nas pragas que me rogaste, 

P’ra chorar o meu destino, 

Quando o teu amor perdi, 

Tanta mentira empregaste, 

Que por castigo Divino 

Foram cair sôbre ti !... 

Deus é justo e não te ouviu, 

Foste mau, juraste falso, 

Teu castigo não me assombra.. 

A praga não me caiu, 

E levas no teu encalço 

O negro da minha sombra! 

Hoje dizes a verdade, 

Que vives triste e perdido, 

Mais pequeno que ninguém... 

E cabes bem à vontade, 

No meu coração dorido 

P’los golpes do teu desdém... 

João Inácio – «As tuas pragas». Canção do Sul, 1 de Abril de 1943, n.º 317, ano 20, p. 6. Refere-se: 

«Resposta a Joaquim Pimentel» 
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Ninguem foge ao seu destino, Maestro Jaime Mendes (1944) 

Zé do Telhado 

Quando nasce uma pessoa 

Traz o destino marcado: 

Que a sorte a abençoa 

Ou a tinta o vil pecado. 

Maria Pequena 

Mas se alguém há que não queira 

Crer em Deus pr’a lhe dar sorte, 

Antes procurar a morte, 

Que andar sem eira nem beira. 

Estribilho 

Zé do Telhado 

Maria Pequena 

A sorte só favorece quem 

Na vida uma boa estrela tem 

Mas com fé até parece 

Que a vida nos fica mais bela também. 

Bis, bis, coro 

Zé do Telhado 

Ninguém foge ao seu destino, 

A sorte não cai do céu 

Já se traz de pequenino, 

A sina que Deus nos deu 

Maria Pequena 

Mas não vá perder a calma, 

Que a ter fé ninguém o obriga, 

Basta só ter fé na alma 

Duma pobre rapariga 

Estribilho 

A sorte só favorece quem… etc. 

Maestro Jaime Mendes – «Ninguem foge ao seu destino». Canção do Sul, 16 de Fevereiro de 1944, n.º 328, 

ano 21, p. 3. Canção da opereta «Zé do Telhado», da Autoria de João França.  
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Carta da prisão, Manoel Abrantes (1944) 

Minha mãi ! E’ da prisão 

Que te escrevo desgostoso 

Da vida que me iludiu.  

Não chores !... não sou ladrão;  

Apenas sou criminoso 

Por vingar quem me feriu. 

Vou contar-te, minha mãi, 

Como vim aqui parar; 

Desejas sabe-lo; eu sei... 

Mas não contes a ninguém, 

Ninguém me pode salvar 

Do crime que pratiquei 

Como em tempos te contei, 

Arranjei noiva, casei, 

Fui ao Registo, à Ermida 

E dêsse amôr que floriu 

Uma rosita se abriu  

Que me fez prender à vida. 

Mas decorridos, três anos 

De ilusôes, cruéis enganos, 

Descobri! – mãe adorada! 

Que essa, meiga flôr, 

Que eu criara como amôr, 

Fôra por outro plantada!... 

Não queiras saber, mãizinha, 

O que fiz sem ninguém vêr,  

No momento em que ceguei... 

Nada te conto... Advinha... 

Pois só te posso dizer 

Que minha honra salvei... 

Manoel Abrantes – «Carta da prisão». Canção do Sul, 16 de Setembro de 1944, n.º 340, ano 22, pp. 3.2. 

Vem especificado: «Do reportório de Carlos Ramos» 
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Não casarás, Belmira da Cruz (1944) 

No dia do teu noivado, 

Se puder ei-de cantar.. 

Também ás vezes se canta 

Com vontade de chorar!... 

P’ra que tôda a gente veja  

O mal que me tens causado: 

Tambem hei-de ir à igreja 

No dia do teu noivado. 

Nesse dia tam fatal 

(Outra chora em meu lugar!) 

E eu p’ra vingar meu mal 

Se puder ei-de cantar... 

Quando à outra der’s a mão 

A minha voz se levanta; 

Em ‘stilo de religião 

Também ás vezes se canta... 

Basta cantar meus abrolhos 

P’ra que não possas casar, 

E para vêr muitos olhos 

Com vontade de chorar !... 

Belmira da Cruz – «Não casarás». Canção do Sul, 1 de Novembro de 1944, n.º 341, ano 22, p. 2. Refere-

se: «Do repertório da autora» 
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Trindades, Alberto Pinto da Costa (1944) 

Vai-se ouvido p’las quebradas 

Vibrantes e compassadas 

As badaladas na ermida, 

E’ o toque das Trindades 

A hora que com saüdades 

A alma, ora, vencida. 

No peito as mágoas acalma 

Este toque abençoado, 

Ao ouvi-lo a nossa alma 

Fica livre do pecado. 

Dlim, Dlom, Dlim, Dlom, 

Vai-se ouvindo pela serra  

Este som triste e bendito, 

Dlilm, Dlom, Dlim, Dlom, 

Calmo, santo e infinito. 

Ajoelha o cavador 

A ceifeira, o mondador, 

Vindos das lides do monte, 

Tudo mostra devoção 

E a água, numa oração, 

Parece resar na fonte. 

As aves com seus trinados 

parecem resar com fé 

E os camponezes, cansados, 

Vão cantando: Avé-Avé... 

Dlim, Dlom, Dlim, Dlom, 

Ouve-se o toque dolente 

Quebrar-se na serrania. 

Dlilm, Dlom, Dlim, Dlom, 

Ao ouvi-lo, resa o crente: 

— Padre-Nosso ; Avé-Maria! 

Alberto Pinto da Costa – «Trindades». Canção do Sul, 1 de Dezembro de 1944, n.º 343, ano 22, p. 4 
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 Ingrantidão, João Gomes Serrão (1945) 

Para que fôste rezar  

Junto àquele velho altar 

Que só a verdade quere? 

Julgavas de eu não voltar... 

Mas para te ver pagar 

Regressei hoje, mulher. 
? 

Para que fôste rezar 

Se não queres acreditar 

Na santa religião? 

Não vale a pena intrujar 

Junto àquele velho altar 

Que não tens de Deus, perdão. 

Junto àquele velho altar, 

Ninguém deve ajoelhar 

Não sendo pessôa crente. 

Seja homem ou mulher. 

Que só a verdade quere 

O Deus todo omnipotente. 

Que só a verdade quere 

E não é para qualquer  

Saber intrujar tão bem, 

P’ra liberdade gosar 

Julgavas de eu não voltar 

Enganaste-te, porém. 

Julgavas de eu não voltar 

Vitória, qu’rias cantar 

Se eu morresse sem cá vir. 

Luto não qu’rias deitar? 

Mas para te ver pagar 

Vim hoje, para me rir. 

Mas para te ver pagar  

E’ que vim sem te avisar 

P’ra te apanhar de surpreza, 

Cada um diga o quere, 

Regressei hoje, mulher, 

Foi obra da natureza. 

Regressei hoje, mulher 

Porque Deus assim o quere 

Que eu seja um filho seu. 

E pela tua traição 

Recebes a maldição  

Que te ha-de vir do céu. 

João Gomes Serrão – «Ingrantidão». Canção do Sul, 1 de Março de 1945, n.º 349, n.º 22, pp. 2.3. Vem 

expresso em epiteto: « A’ Celeste de Jesus Serrão» 
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Vai saír a procissão, Aureliano Lima da Silva (1945) 

Há festa na Mouraria  

Tocam os sinos na capela, 

Até a Rosa Maria 

Canta na sua janela. 

Há flôres e rosmaninho, 

‘stoiram foguetes no ar, 

Vendedores a apregoar 

A cruzarem no caminho. 

Vestidas da côr do linho 

Há mulheres com alegria, 

Crianças com bizarria  

Bem trajadas a preceito 

Com devoção e respeito  

Há festa na Mouraria ! 

Ribombam já os morteiros 

Vai soar o clarim 

Em longas filas sem fim 

Vão chegando os forasteiros. 

Tipos nobres, altaneiros, 

Com santinhos na lapela 

Vão pagar com uma vela 

Uma promessa cumprida, 

Neste cêna assim garrida 

Tocam os sinos na capela. 

Numa grande devoção 

Onde tudo é luz e côr  

Rezam mulher’s com fervor 

Da Rua do Capelão; 

E assim numa oração 

Com aprumo e galhardia 

Bendizem tão lindo dia  

A Micas e a Graziela 

A joaquina e a Manuela 

Até a rosa Maria. 

A procissão vai sair, 

Os telhados estão cheios  

E a multidão nos passeios  

Canta baixinho a sorrir, 

No andor, como a florir 

Sai a Virgem linda e bela, 

Todo o povo ollha p’ra Ela 

Com devoção, cheio de fé, 

Enquanto um canário até 

Canta na sua janela. 
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Aureliano Lima da Silva – «Vai sair A procissão». Canção do Sul, 1 de Março 1945, n.º 349, ano 22, p. 6. 

Vem expresso em epíteto: «Com a minha estima á Maria Gabriela Marques de Melo.» 
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Oração, Radamanto (1945) 

… E pelas avezinhas que ficavam 

Sem ninhos, destruidos nesse horror; 

P’las árvores que as balas profanaram 

E nunca mais darão frutos nem flôr; 

P’las ruínas de imensas catedrais, 

Do suave Jesus vastos impérios; 

Pelas campinas loiras, com trigais 

Que a metralha mudou em cemitérios; 

Pelos olhos das mãis, tão contristados, 

Sem brilho por chorarem tanta vez; 

Por brancos véus de noiva transformados 

Em negros véus de dôr e viuvez; 

Pelos orfãos vivendo sem carinhos, 

Criados aos baldões da triste sorte, 

E pelos mutilados, coitadinhos, 

cuja vida no mnndo é quási morte; 

Por todo, enfim quanto de luto e dôr, 

De sangue, de ambição e ódio encerra, 

Ó corações do mundo, com fervôr, 

Oremos todos pelos fim da guerra !... 

Radamanto – «Oração». Canção do Sul, 16 de Abril de 1945, n.º 351, ano 22, p. 4. Refere-se: «Que Maria 

Loureiro estreia no «Retiro dos Marialvas» na noite de 26 do corrente» 
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Canção do Sonho, J. Afonso de Matos (1945) 

Eu sonhei o nosso lar 

Pequenino, encantador, 

Que chegasse p’ra albergar 

A grandeza dêste amôr. 

Assim pequeno, que importa?... 

- bem pequena é uma igreja! – 

Nos umbrais da nossa porta 

Não passaria a inveja. 

 

Estribilho 

Uma casinha 

Junto ao sussurro da fonte 

Perto da ermida branquinha, 

Perdida ao cimo do monte. 

Um lar feliz 

Onde a vida era um sorriso... 

Eu... Tu... Um petiz!... 

- eis o Paraíso... 

 

II 

Quanto mais perto dos Céus 

A nossa casa estivesse 

Muito mais depressa a Deus 

Chegaria a minha prece... 

Haveria de rezar 

Muito a Deus, Nosso Senhor, 

Para fazer do meu lar 

Um ninho de Paz e Amôr... [...] 

J. Afonso de Matos – «Canção do Sonho». Guitarra de Portugal, 1 de Novembro de 1945, n.º 10, ano 24, 

2.ª série, p.  5. Vem indicado «Música de Salvador Gomes», tendo como epíteto: «Á minha mulher». 
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O milagre, Joaquim M. S. Teixeira (1934) 

Ajoelhada junto ao berço, 

Do seu menino ceguinho, 

A triste mãi [sic] de mansinho, 

Resava as contas dum terço. 

Era noite de Natal, 

Lá fora a neve caía. 

Muito branca, muito fria, 

Silenciosa e virginal. 

E a mãi [sic] resava, resava, 

Olhando os olhos sem luz, 

Do filho que tanto amava. 

Cessou a neve e a lua, 

Pálida e linda surgiu 

Beijando as pedras da rua... 

De-repente, p’la vidraça, 

A luz do luar entrou. 

E sôbre o berço poisou 

A sua infinita graça. 

E o bébé de olhos sem luz, 

Beijado pelo luar, 

Talvez ‘stivesse a sonhar 

Com o Menino Jesus. 

A madrugada surgiu. 

E o ceguinho ao acordar, 

Seus meigos olhos abriu. 

Fôra Jesus, afinal, 

Que lhe dera a luz dos olhos 

Nessa noite de Natal. 

Joaquim M. S. Teixeira – «O milagre», Canção do Sul, 16 de Abril de 1944, n.º 332, ano 22, p. 4. Em 

epíteto: «Ao meu amigo Artur Machado». 
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A minha canção do berço, João Linhares Barbosa (1945) 

É uma barca pequena 

sôbre o mar a navegar 

o berço da minha filha, 

para que vógue, serena, 

embala-o sempre a cantar, 

num sonho de maravilha. 

Quanto canto reso o têrço, 

P’los olhos que n’ela vão 

Numa inocência florida. 

A minha canção do berço, 

É mais préce que canção: 

É uma canção à vida. 

Os meus olhos são faróis 

Alumiando os escolhos 

Com cuidado e com cautela. 

As velas são os lençois 

Que bordei, queimando os olhos, 

De noite à luz duma véla. 

Nós, as mães, compreendemos 

Que o mal sempre anda de ronda, 

Dos filhos que Deus nos dá. 

Fiz dos meus braços dois remos, 

A má sorte é uma onda, 

Que anda sempre cá e lá. 

Reso sempre, é minha sina! 

Deus me dê fé e coragem, 

E que eu não caia em pecado, 

Para que a minha menina, 

Tenha sempre uma linda viagem 

No mar do mundo agitado.» 

João Linhares de Barbosa – «A minha canção do berço». Guitarra de Portugal, 15 Agosto de 1945, n.º 5, 

ano 24, 2.ª série, p.  8. Guiomar da Conceição afirma que é «A letra que mais sinto dentro do meu 

repertório» 

  



Anexo IV – Textos 

342 

 

Melhor Sorte, J. Afonso de Matos (1945) 

Se Deus escuta, ainda, as minhas preces 

— despois de tanta vez haver pecado ! — 

que sôbre ti recaiam as benesses 

do Seu poder divino, imaculado... 

Que eu continue no trilho sofredôr 

que vou calcurriando, já sem esperança; 

e, em troca, que te vejas, meu amor, 

Verdade nos teus sonhos de criança. 

que importa que já tenha o peito exausto, 

cansado desta luta pela vida?... 

— Se eu dou tudo o que sofro, em holocausto, 

à felicidade à tua volta erguida !... 

Que vejas, minha filha, o teu futuro 

da côr dos sonhos teus – sempre rosado! –  

O meu, se Deus o quer, que seja duro, 

mas vivas tu isenta do pecado... 

Que a mão da Providência te proteja  

guiando a tua vida para o Bem... 

Que a sorte te acarinhe, benfazeja, 

P’ra seres mais feliz que tua mãe ! 

J. Afonso de Matos – «Melhor Sorte». Guitarra de Portugal, 1 de Dezembro de 1945, n.º 12, ano 24, 

2.ª série, p. 5. Está expresso no epiteto: «A TI... elo mais forte da cadeia que me prende á vida.» 

  



Anexo IV – Textos 

343 

 

A maiór dôr, Avelino de Souza 

1º 

Na modesta e branca ermida 

Da aldeia linda e risônha [sic] 

Junto a toalha do altár [sic], 

A soluçar, comovida, 

Uma pobre mãe tristonha, 

Ajoelhou p’ra rezar. 

2º 

Résa [sic] p’la filha bonita, 

Caprichosa, insinuante, 

Amôr [sic] do seu coração! 

Mas que uma paixão maldita 

Lançou nos braços do amante 

Que a arrastou p’ra perdição: 

3º 

Anda a filha, na cidade 

Entre sêdas [sic] por sêr [sic] béla [sic], 

P’los leilões do baixo amôr [sic]... 

E a mãe, morta de Saudade, 

Na aldeia a rezar por éla [sic], 

Vai carpindo a sua dôr!» 

Avelino de Souza – «A maiór dôr». Em Catalogo Berta Cardoso, p. 62. Está expresso: «Letra de Avelino 

de Souza, Musica do Maestro Alfredo C. Garcia». [sem data]. 
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Castigo, Raul de Oliveira, (1939) 

Deixou de ser meu amigo 

Deus infinito do bem, 

Porque me deu um castigo, 

Sem fazer mal a ninguém. 

Meu corpo foi retalhado, 

Com tanta dôr e tormento, 

Não sei se julgou pecado 

Eu soltar canções ao vento. 

Mas que mal fez o meu canto 

Tão cheio de melancolia! 

Se eram retalhos de pranto 

Que eu por todos repartia! 

Para que mudou o norte 

Á minha rota singela! 

Foi para mostrar-me a morte 

E eu ter mais medo d’ela! 

Perdôa-me Ser divino 

E não tomes por pecado, 

Já que eu tenho, por destino, 

De viver cantando o fado. 

Raul de Oliveira – «Castigo». Canção do Sul, 1 de Maio de 1939, n.º 226, ano 17, p. 2. 
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Quadra de Silva Tavares dedicada a Armandinho, Mário Domingues (1936) 

Benditos os dedos seus, 

Que arrancam assim gemidos, 

Tal como se a voz de Deus 

Falasse aos nossos ouvidos! 

Mário Domingues – «Armandinho», Azes do Fado. 15 de Fevereiro de 1936, n.º 2, ano 1. [s. p.]. 

O Genio do Fado, Silva Tavares [s.d.]  

Eis o motivo, a causa rara, 

da tristesa do Fado, 

e a divina condição 

porque Deus deu á guitarra  

o genio dum desgraçado 

e a forma dum coração!... 

Silva Tavares – «O Genio do Fado». Versos recitados por Horacio Virgilio da Cunha na sua festa 

d’homenagem. 

Quadra, J. Frederico de Brito (1934) 

Vais de cabeça pendida 

e de joelhos dobrados... 

Pesa mais que a cruz da vida 

A cruz dos nossos pecados. 

J. Frederico de Brito. Guitarra de Portugal, 8 de Fevereiro de 1934, n.º 286, ano12, p. 4. É um mote glosado 

por Luiz da Silva Gouveia 

Coisas da vida, Radamanto (1945) 

Quem diz que amor é pecado 

logo, aí, é pecador: 

- pecado é não ser amado 

por quem tenha o nosso amor! 

Radamanto – Quadra de «Coisas da vida» Guitarra de Portugal, 15 de Novembro de 1945, n.º 11, ano 24, 

2.ª série, p. 4. 
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Quadra, Lino Teixeira (1932) 

Eu não sei porque razão 

A bôca da pecadora 

Eleva tanta oração 

Á Virgem Nossa Senhora. 

J. O. Vidal – «Lino Teixeira», Guitarra de Portugal, 30 de Agosto de 1932, n.º 260, ano 11, p. 1. Quadra 

de Lino Teixeira que foi premiada no concurso do Diário de Lisboa.  

O meu menino é pequenino 

Deus me perdoe, se é pecado: 

Mas, Jesus, em pequenino, 

Não era mais engraçado, 

Mais lindo que o meu menino. (v. 13-16) 

J. S. B. – «O meu menino é pequenino». Guitarra de Portugal, 1 de Janeiro de 1935, n.º 300, ano 13, p. 1. 

Voltas, José d’Oliveira (1931) 

Já de Cristo Redentor, 

vem a velha tradição: 

ter dos pobres compaixão 

socorre-los com amôr. 

Se era assim Nosso Senhor 

Quem quizer segui-lo bem, 

Tem por lêma a piedade. 

É virtude fazer bem, 

E o que ri da caridade, 

Na vida, não é ninguém... 

José d’Oliveira – Canção do Sul, 1 de Janeiro de 1931, n.º 36, ano 8, p. 2. 

Opinião feminina, Júlia Pinto (1940) 

Faz vibrar meu coração, 

o fado casto e sagrado, 

quando o ouço com unção, 

Quando êle é bem cantado! 

Júlia Pinto – «Opinião feminina», Canção do Sul, 16 de Abril de 1940, n.º 249, ano 17, p. 5. 
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O Fado!... , Manuel Maria da Silva (1934) 

O Fado é choro santo a brotar cristalino, 

‘xtasia corações, é cantado às estrelas; 

Para a alma do fadista é risonho Destino, 

E outrora viajou dentro das caravelas. 

É um facho de luz alumiando o Mundo; 

Faz ganhar a Saudade a quem a tem dispersa; 

É a bela canção que a minha alma, imersa 

Na Dor, agarra bem com amor furibundo. 

Quem não conhece o Fado e o seu valor profundo 

Amortisando a Dor com seu troar divino?! 

Não tem hipocrisia, é puro, diamantino, 

Tem graça, tem candura, é belo sobre as palmas 

E numa fúria santa, a arrebatar as almas,  

O Fado é choro santo a brotar cristalino 

Manuel Maria da Silva – «O Fado!...» Canção do Sul, 5 de Abril de 1934, n.º 114, ano 12, p. 2. Vem 

expresso: «A todos os poetas populares de Portugal». 

Quadras de Amor e de Saudade, Júlio Guimarães 

As queixas são orações, 

Cada alma é um altar, 

Os sinos – os corações 

Dentro d’elas a tocar... 

Júlio Guimarães – «Quadras de Amor e de Saudade», Em Júlio Guimarães – Amores da Severa e do conde 

de Vimioso: versos para o Fado. Lisboa: Livraria Barateira, [s. d.], p. 12. As quadras são dedicadas «ao 

ilustre escritor teatral Lino Ferreira» 

Quadras de Amor e de Saudade, Júlio Guimarães 

Meu coração fez-se monge, 

Sofre, réza, recolhido; 

Porque nem sente de longe 

O teu amor prometido! 

Júlio Guimarães – «Quadras de Amor e de Saudade», Em Júlio Guimarães – Amores da Severa e do conde 

de Vimioso: versos para o Fado. Lisboa: Livraria Barateira, [s. d.], p. 13. As quadras são dedicadas «ao 

ilustre escritor teatral Lino Ferreira» 
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Quadras de Amor e de Saudade, Júlio Guimarães 

O vulcão em ser vulcão 

E lançar a láva ardente, 

Não se eguala ao coração 

Que Deus pôz dentro da gente. 

Se o coração com doença 

Toda a dor que sente cala, 

Foi porque Deus, á nascença, 

Deu-lhe tudo menos fala. 

Júlio Guimarães – «Quadras de Amor e de Saudade», Em Júlio Guimarães – Amores da Severa e do conde 

de Vimioso: versos para o Fado. Lisboa: Livraria Barateira, [s. d.], p. 14. As quadras são dedicadas «ao 

ilustre escritor teatral Lino Ferreira» 

Quadras de Amor e de Saudade, Júlio Guimarães 

Eu quis um dia prender 

Esses teus olhos judeus, 

Mas não os pude conter, 

- E eles prenderam os meus!... 

Júlio Guimarães – «Quadras de Amor e de Saudade», Em Júlio Guimarães – Amores da Severa e do conde 

de Vimioso: versos para o Fado. Lisboa: Livraria Barateira, [s. d.], p. 15. As quadras são dedicadas «ao 

ilustre escritor teatral Lino Ferreira» 
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Quadras, Júlio Guimarães 

Curto as saudades, descança, 

Sem soltar uma só queixa: 

Não merece uma lembrança 

Quem só saudades me deixa. 

O mar fundo, revoltado, 

Não me causa calafrios; 

Póde bem passa-lo a nado 

Quem tem nos olhos dois rios. 

[...] 

Tens escrita nos olhos teus 

Grande conta de pecados; 

Foi a rasão porque Deus 

Os fez assim tão rasgados. 

Os Padre-Nossos são hinos 

Que as nossas mães ensinaram; 

Pobres dos que em pequeninos 

Padre-Nossos não resaram. 

Meu rosario de amarguras 

Para sempre o vou guardar; 

Bastam-me as contas escuras 

Dos teus olhos, p’ra resar. 

[...] 

Tenho a vista enfraquecida 

É, talvez, de muito ler, 

No livro negro da vida 

Sem nunca o compreender! 

Coração – sino de ermida 

Que temos dentro de nós; 

Vae tocando enquanto há vida, 

Morre a gente – perde a voz. 

Júlio Guimarães – «Quadras». Em Júlio Guimarães – Guitarra da Mouraria: colecção de cantigas 

sentimentais e humorísticas para todos os estilos do fado: singelo, canção, alexandrino, decassílabo, Raul 

d’Oliveira, Severa, Mimi, Loucura, etc. Lisboa: Livraria Barateira, 1932, p. 16. Está escrito como epíteto: 

«Para a Maria Alice». 
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Um suplicio!..., Em Júlio Guimarães  

Para não armar banzé, 

E evitar maior dano, 

Passo o corredor a pano, 

E também faço o café... 

O meu lar recorda a Sé 

Onde a velha padralhada, 

Começa de madrugada 

No rezar impenitente... 

Pois oiço constantemente, 

Sermão e missa cantada! 

Júlio Guimarães – «Um suplicio!...». Em Júlio Guimarães – Fados para rir: cantigas humoristicas em 

todos os géneros e estilos. Lisboa: Livraria Barateira, [s. d.], p. 12. 

Soltas, Júlio Guimarães  

Unicamente as boémias, 

Filhas do carnal pecado 

Sabem ser as irmãs gemeas 

Das guitarra e do Fado. 

[...] 

Quando perdi a minh’alma: 

- Mas que cousa tão bizarra! –  

Fui encontra-la a chorar 

Dentro da minha guitarra! 

Padres Nossos – orações 

Que nossa mãe ensinou; 

Não póde ter boa sorte 

Quem em novo as não rezou. 

Avé-Marias – canções 

Que cantamos em criança; 

Feliz d’aquele que traz 

Essas canções na lembrança. 

Salvé-Rainhas, são preces 

Que em vós baixinha rezamos, 

Quando ausentes, com tristeza 

Do nosso amor nos lembramos. 

Júlio Guimarães – «Soltas». Em Júlio Guimarães – Fados para rir: cantigas humoristicas em todos os 

géneros e estilos. Lisboa: Livraria Barateira, [s. d.], p. 14. 
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Soltas, Júlio Guimarães  

Se os sinos tangem em côro 

Sinto a dôr no coração; 

Recorda-me a minha aldeia 

Em dias de procissão. 

[...] 

Coração – sino de ermida 

Que temos dentro de nós; 

Vae tocando enquanto há vida, 

Morre a gente perde a vós. 

Nossos peitos são capelas 

Cada alma é um altar; 

Os corações dentro d’elas 

São os sinos a tocar... 

[...] 

São badaladas os beijos, 

Os sinos as nossas bocas, 

Os sineiros – os desejos 

Que lhes dão pancadas loucas... 

Júlio Guimarães – «Soltas». Em Júlio Guimarães – Fados para rir: cantigas humoristicas em todos os 

géneros e estilos. Lisboa: Livraria Barateira, [s. d.], p. 15. 

Fado Berta, Armando Neves [sem data] 

Ao Fado tanto amôr [sic] já tenho dado, 

 que até lhe dei a voz que Deus me deu...» 

Armando Neves – «Fado Berta», Em Catalogo Berta Cardoso, p. 57. [sem data] 
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Que os anjos entristecia  

«Eu ouvi de Santa Clara 

Gemidos d’alguem que chora; 

Era a Rainha pedindo 

Por mim a nossa Senhora. 

Com pena, Nossa Senhora, 

Chorando pediu-me um dia: 

Que não chorasse cantando, 

Que os anjos entristecia. 

Lucas Rodrigues Junot – «Que os anjos entristecia.», Guitarra de Portugal, 1 de Agosto de 1927, n.º 120, 

ano 6, p. 7. Está referido: «Ouvindo o Dr. Lucas Rodrigues Junot (da Universidade de Coimbra): O actual 

rouxinol do Mondego».  

Quadra, [Popular] 

Da miséria e da desgraça 

Não te rias, meu amôr, 

O pobresinho que passa 

Pode ser Nosso Senhor. 

Guitarra de Portugal, 1 de Agosto de 1927, n.º 120, ano 6, p. 10. 

Soltas, Ermelindo (1927)  

São tentações do demónio, 

teus olhos de estranho encanto; 

se os visse, até Santo António 

deixaria de ser Santo! 

[...] 

Se Deus a gente creou 

P’ra nos ensinar o bem, 

Porque foi que me roubou 

A minha estremosa mãe?! 

Ermelindo – «Soltas», Guitarra de Portugal, 1 de Agosto de 1927, n.º 120, ano 6, p. 3. 

Soltas, Cardo (1927)  

Há dentro d’aquela igreja 

Um Jesus crussificado [sic]; 

E eu sem que ninguém me veja, 

Dentro em ti ‘stou sepultado. 

Cardo – «Soltas», Guitarra de Portugal, 4 de Abril de 1927, n.º 111, ano 5, p. 2. 
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Quadras, Dr. Mário Valença (1927) 

Vae nessas almas de ideal, 

De Sonho-Sublimidade! – 

O nome de Portugal. 

Terra Santa da Saudade... [...] 

E hão-de vencer afinal, 

Cantando as nossas canções... 

As trovas de Portugal 

Rezam-se, são orações. 

Dr. Mário Valença – «Quadras ao Santo António», Guitarra de Portugal, 13 de Junho de 1927, n.º 116, 

ano 5, pp. 1.2. 

Algumas Quadras, Fernand’Almiro (1927) 

Amas a Deus, fazes bem, 

Iludis-te o meu amor; 

Nem eu t’o podia dar 

Tão puro como o Senhor, 

Um rosario de promessas, 

As meninas dos teus olhos; 

As tranças dos teus cabelos, 

Um mar profundo sem ‘scolhos. 

Fernand’Almiro – [Algumas Quadras], Guitarra de Portugal, 4 de Junho de 1927, n.º 118, ano 5, p. 4. 

Quadras para o concurso realizado pelo Diário de Lisboa, em Junho/Julho de 1927.  

Algumas Quadras, Avelino de Sousa (1927) 

Deus, poeta dos mais sábios, 

Duma inspiração suprema, 

Compoz um lindo poema 

No livro desses teus lábios. 

Avelino de Sousa – [Algumas Quadras], Guitarra de Portugal, 4 de Junho de 1927, n.º 118, ano 5, p. 4. 

Quadra para o concurso realizado pelo Diário de Lisboa, em Junho/Julho de 1927.  

Algumas Quadras, Domingues Serpa (1927) 

Os córos, nas romarias, 

Em noites de S. de João [sic], 

Recordam Avé-Marias 

Em preces á tradição.  

Domingues Serpa – [Algumas Quadras], Guitarra de Portugal, 4 de Junho de 1927, n.º 118, ano 5, p. 4. 

Quadra para o concurso realizado pelo Diário de Lisboa, em Junho/Julho de 1927. 
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Soltas, Aurora Dubini (actriz) (1927) 

Deste-me um beijo e perdi-me, 

Juraste-me um falso amôr: 

Fizeste o mesmo que Judas 

A Jesus, Nosso Senhor!... 

Qual a razão porque dizem, 

Que é dôce a palavra amôr, 

Se ela causou amargura 

Á própria Mãe do Senhor?!... 

Aurora Dubini (actriz) – «Soltas», Guitarra de Portugal, 8 de Outubro de 1927, n.º 125, ano 6, p. 4. Está 

escrito: «Os meus primeiros, e talvez únicos versos, sem pretenções nem vaidades nem aspirações. Para a 

Guitarra de Portugal, sempre afável e acolhedora dos novos.» 

Quadra, [Popular] 

Até Deus por te ver triste 

Quási se pôz a chorar, 

Mandou pôr o céu de luto 

Sem estrelas, sem luar. 

Canção do Sul, 16 Janeiro de 1944, n.º 326, ano 21, p. 7. Mote de autor desconhecido que Manoel Pereira 

da Costa glosou numa letra ao qual chamou «Desabafo».  

Quadra, Manuel Maria Silva (1945) 

Porque a tristeza te ensombra 

achas negra a tua cruz, 

mas não vês que tôda a sombra 

é um efeito de luz! 

Manuel Maria Silva – Guitarra de Portugal, 1 de Outubro de 1945, n.º 8, ano 24, 2.ª série, p. 2. Quadra 

que obteve o 4.º prémio (Prémio «Frederico de Brito») do Concurso de Quadras organizado pela Guitarra 

de Portugal.  

Quadra, Armando S. C. da Encarnação (1945) 

Má língua de mal dizer 

Muita gente boa ilude 

E quantas vezes faz crer 

No pecado, onde há virtude. 

Armando S. C. da Encarnação – Guitarra de Portugal, 1 de Outubro de 1945, n.º 8, ano 24, 2.ª série, p.  2. 

Vencedora do primeiro lugar das menções honrosas com distinção do Concurso de quadras populares que 

a Guitarra de Portugal promoveu em 1945. 
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Quadra, Belmira da Cruz (1945) 

Sou humilde, sou pastor, 

mas vivo com alegria: 

- Tenho a graça do Senhor, 

ganho o pão de cada dia. 

Belmira da Cruz – Guitarra de Portugal, 1 de Outubro de 1945, n.º 8, ano 24, 2.ª série, p. 2. Vencedora do 

nono lugar das menções honrosas com distinção do Concurso de quadras populares que a Guitarra de 

Portugal promoveu em 1945. 

Quadra, Avelino de Barros (1945) 

Os meus olhos têm mais luz 

quando se cruzam nos teus; 

só porque nos teus reluz 

a luz divina de Deus 

Avelino de Barros – Guitarra de Portugal, 1 de Outubro de 1945, n.º 8, ano 24, 2.ª série, p. 2. Vencedora 

do décimo lugar das menções honrosas com distinção do Concurso de quadras populares que a Guitarra de 

Portugal promoveu em 1945. 

Quadra, Armando S. C. da Encarnação (Cascais). (1945) 

Se um dia visse o fulgor 

que existe no teu olhar, 

até Deus, Nosso Senhor, 

era capaz de pecar... 

Armando S. C. da Encarnação – Guitarra de Portugal, 1 de Outubro de 1945, n.º 8, ano 24, 2.ª série, p. 3. 

Vencedora de uma menção honrosa no Concurso de quadras populares que a Guitarra de Portugal 

promoveu em 1945. 

Quadra, João Leão da Silva. (1945) 

Quis aprender a rezar 

e minha mãe ensinou-me. 

Mas, de tudo o que aprendi, 

Só sei rezar o seu nome. 

João Leão da Silva – Guitarra de Portugal, 1 de Outubro de 1945, n.º 8, ano 24, 2.ª série, p. 3. Vencedora 

de uma menção honrosa no Concurso de quadras populares que a Guitarra de Portugal promoveu em 1945. 



Anexo IV – Textos 

356 

 

Quadra, Jaime Fernandes Monteiro (Beja) (1945) 

Pobre de ti, coração, 

de tanto, tanto sofrer... 

é como que uma oração 

o teu constante bater... 

Jaime Fernandes Monteiro – Guitarra de Portugal, 1 de Outubro de 1945, n.º 8, ano 24, 2.ª série, p. 3. 

Vencedora de uma menção honrosa no Concurso de quadras populares que a Guitarra de Portugal 

promoveu em 1945. 

Quadra, Ildefonso Tito Rocha (1945) 

A lua é uma almofada, 

circular, encantadora, 

onde dorme descansada 

a Virgem, Nossa Senhora. 

Ildefonso Tito Rocha – Guitarra de Portugal, 1 de Outubro de 1945, n.º 8, ano 24, 2.ª série, p. 3. Vencedora 

de uma menção honrosa no Concurso de quadras populares que a Guitarra de Portugal promoveu em 1945. 

Quadra, Helena Verdugo Afonso (1945) 

Numa crença que conduz 

minha vida de pecados, 

os teus olhos são a cruz 

onde os meus andam pregados. 

Helena Verdugo Afonso – Guitarra de Portugal, 1 de Outubro de 1945, n.º 8, ano 24, 2.ª série, p. 3. 

Vencedora de uma menção honrosa no Concurso de quadras populares que a Guitarra de Portugal 

promoveu em 1945. 

Quadra, José Brandão Pereira de Melo  

Todo o destino da Raça: 

Glórias, amor, ilusões, 

No Fado revive e passa 

Através das gerações. 

José Brandão Pereira de Melo – Guitarra de Portugal, 1 de Outubro de 1945, n.º 8, ano 24, 2.ª série, p. 3. 

Vencedora de uma menção honrosa no Concurso de quadras populares que a Guitarra de Portugal 

promoveu em 1945. 
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Quadra, Manuel Maria da Silva 

Com teus beijos não me iludas, 

senão não passamos disto... 

olha que um beijo de Judas 

é que perdeu Jesus Cristo. 

Manuel Maria da Silva – Guitarra de Portugal, 1 de Outubro de 1945, n.º 8, ano 24, 2.ª série, p. 3. 

Vencedora de uma menção honrosa no Concurso de quadras populares que a Guitarra de Portugal 

promoveu em 1945 

Oração, Carlos Conde (1926) 

O fado tambem se reza: 

É a sagrada oração 

Do nosso pranto sagrado; 

Se nós temos a tristeza, 

Com sentida devoção 

No catecismo do fado! 

Carlos Conde – «Oração», Guitarra de Portugal, 23 de Agosto de 1926, n.º 93, ano 4, p. 3. Refere: 

«Sextilha que desejaria ver glosada por trez poetas que muito admiro: Raul Carreira, Linhares Barbosa e 

Henrique Rego.» 

Quadra, Maria Emília Ferreira  

Nasci boémia de raça, 

Minha sina é ser assim... 

O que me importa a desgraça 

Pois se Deus cuida de mim! 

Maria Emília Ferreira – «O solar da alegria, um templo do fado», Guitarra de Portugal, 20 de Agosto de 

1929, n.º 177, ano 29, p. 20. 
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Quadras 

«Em nome de Deus começo: 

Padre, Filho, Espirito Santo; 

É esta a primeira cantiga 

Que neste reportório canto» 

«Se o Padre Santo soubesse 

O gôsto que o Fado tem, 

Vinha de Roma a Lisboa 

Bater o Fado também.» 

«Dizem que o Fado nasceu 

Por obra de Deus na guitarra, 

Dum coração de mulher, 

No despontar da alvorada». 

«O Fado, Canção Nacional: Conferência que, no dia 5 do corrente, o nosso amigo Ventura Abrantes disse 

pela T.S.F.», Guitarra de Portugal, 21 de Março de 1931, n.º 223, ano 9, pp. 1-2. Quadras citadas neste 

artigo mas que são anteriores ao nosso período histórico. 

Quadra, Júlio Janota 

Há um ponto obscuro 

Que me deixa meditabundo, 

Onde estava Deus metido 

Antes do mundo ser mundo? 

Júlio Janota – Em João Linhares Barbosa – «Mataram o Julio Janota? O famoso cantador levou para a 

sepultura duas mil das suas mais recentes cantigas», Guitarra de Portugal, 24 de Novembro de 1931, 

n.º 237, ano 10, pp. 1.6. Está referido: «Quadra de Júlio Janota, sobre assuntos mais abstractos.» 

Não teimes, Silva Tavares 

Não teimes, não podes ter 

direitos iguais aos meus. 

Deus que podia escolher, 

Quis ser homem p’ra ser Deus. 

Silva Tavares – «Não teimes». Guitarra de Portugal, 25 de Outubro de 1937, n.º 334, ano 16. Mote de um 

fado glosado por Lídia R. Lourenço 
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Musa ao volante, Joaquim Frederico de Brito (1930) 

No ceu faltam duas ‘strelas, 

As de mais lindo fulgor, 

Pois Deus quis fazer com elas 

Os olhos do meu amor. 
Quadra XLVI 

Tem caprichos de mulher, 

A Fortuna que se almeja, 

Dá-se apenas a quem quere 

E não a quem a deseja. 
Quadra III 

Ó Maria do Rosario, 

Que rosários são os teus, 

Que quanto mais contas rezas 

Menos contas dás a Deus? 
Quadra V 

A saudade não devora 

Nem trás ninguem descontente, 

Porque dá beijos e chora 

Dentro do peito da gente.  
Quadra VII 

Não me fales, que eu não posso 

Atender a tua dôr; 

‘Stou rezando um Padre Nosso 

Por alma do nosso amor. 
Quadra VIII 

No meu peito, é noite escura. 

Sinto cá dentro pancadas 

Como o bater das enxadas 

Abrindo uma sepultura 
Quadra XXIV 

J. F. Brito – Musa ao volante (quadras). Prefácio de Albino Forjaz de Sampaio. Lisboa: Empresa Nacional 

de Publicidade, 1930, pp. 3.5.7.8.24.46.  

O culto do Fado, João Inácio (1937) 

Fado, linda melodia, 

Quanta vez é censurado 

Mas na velha Mouraria, 

P’la mais nobre fidalguia 

Foi rendido culto ao fado. 

João Inácio – Soluços da minha lira (cantigas populares). Lisboa: Edições do Jornal Canção do Sul, 1937, 

p. 39. 
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Fado…do Fado, Rovialbumello (1929) 

O Fado, quando é sentido,  

Por mão de mestre tocado, 

Só merece ser ouvido 

Em cabeço e ajoelhado 

Rovialbumello – «Fado…do Fado». Guitarra de Portugal, 14 de Maio de 1929, n.º 171, ano 7, p. 2. Quadra 

glosada por Rovialbumello, e que será da sua autoria. Refere-se: «Ao Carlos Kruss, com um abraço». 
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Imagem 1 

«A canção do xaile» 

Arquivo Museu Nacional do Teatro e da Dança 

Imagem 2  

«Ermelinda Vitória, a mulher do xaile» 

Canção do Sul, 16 de Outubro de 1936, n.º 164, ano 14, p. 3. 

Imagem 3  

«Mariana Chagas no fado antigo» 

Canção do Sul, 1 de Abril de 1942, n.º 395, ano 20, p. 1. 
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Imagem 4 

«Mariana Chagas no fado moderno» 

Canção do Sul, 1 de Abril de 1942, n.º 395, ano 20, p. 1. 

Imagem 6  

«Filipe Pinto em marialva» 

Canção do Sul, 16 de Outubro de 1935, n.º 140, ano13, p. 1. 

Imagem 5 

«Filipe Pinto em fadista antigo» 

Canção do Sul, 16 de Outubro de 1935, n.º 140, ano 13, p. 1. 
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Imagem 7 

Gabino Ferreira 

Canção do Sul, 1 de Janeiro de 1944, n.º 325, ano 21, p. 1 

Imagem 8 

Berta Cardoso 

Centro de Documentação do Museu do Fado 

Imagem 9 

Berta Cardoso e Santos Moreira.  

Rio de Janeiro, 1932. Centro de Documentação do 

Museu do Fado. 
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Imagem 10 

Margarida Pereira 

Guitarra de Portugal, 28 de Fevereiro de 1935, n.º 302, 

ano 13. 

Imagem 11 

Amália Rodrigues 

Numa casa portuguesa, Rio de Janeiro, 1944. 

Fundação Amália Rodrigues 

Imagem 12 

A Severa 

Do espólio de Francisco Metrass. Guitarra de Portugal, 10 de 

Setembro de 1939, n.º 366. 
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Imagem 13 

Berta Cardoso. 

Cartaz de Lisboa, 

1937, Museu do Fado 

Imagem 14 

Hermínia Silva. 

Guitarra de Portugal, 10 de Abril de 1939, n.º 362, 

p.17 

Imagem 15 

Maria Teresa de 

Noronha.  

Rui Vieira Nery – O 

fado agradecido a 

Maria Teresa de 

Noronha 
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Imagem 16 

Ercília Costa 

Canção do Sul, 16 de Janeiro de 1939, n.º 218-219, ano 16 

Imagem 17 

Ercília Costa 

Centro de Documentação do Museu do Fado  

Imagem 18 

Ercília Costa. Publicidade grafonola 

Guitarra de Portugal, 15 de Setembro de 1934, n.º 296, 

ano13 
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Imagem 19 

Ercília Costa.  

Revista no Rio de Janeiro no Teatro República. Do espólio de Manuela Costa. 

Imagem 20 

Ercília Costa 

A Batalha, Rio de Janeiro, 14 de Outubro de 1938 

Imagem 21 

Ercília Costa. Amor de Mãe. 1932. 

Museu Nacional do Teatro e da Dança 
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Imagem 22 

Ilustração  

do livro: Fado Canção 

de Vencidos, de Luís 

Moita 

Imagem 23 

Quintinhas Bombeiro. 

Guitarra de Portugal, 25 de Maio de 1936, 

n.º 341, ano 16, p. 3 

Imagem 24 

«tipo da fadista e da cantadeira actual» 

Voluta de Raul de Oliveira. Canção do Sul, 16 de Setembro de 

1930, n.º 29, ano 7, p. 2 
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Imagem 25 

«Uma expressão da 

popular Alice Magina»  

Canção do Sul, 16 de 

Maio de 1945, n.º 353, p. 

23. Retiro dos Marialvas. 

Foto de Firmino da 

Costa 

Imagem 26 

Alice Magina 

 Caricatura de Costa Júnior. Canção do Sul, 16 de Novembro 

de 1944, p. 342, p. 22. 

Imagem 27  

«Fado Paris por António Menano».  

Capa de álbum por Stuart de Carvalhais. Sasseti e C.ª 

editores 
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Imagem 28 

«Emília de Araújo 

“vive” um fado 

sentimental»  

Canção do Sul, 16 de 

Outubro de 1945, n.º 

362, ano 23, p.  11. 

Imagem 30 

Ercília Costa, Quinta 

em Telheiras  

Arquivo Municipal de 

Lisboa – Fotográfico. 

Canção do Sul, 16 de 

Julho de 1941, n.º 278, 

ano 19, p. 3. 

Imagem 29 

«Quinita Gomes» 

Canção do Sul, 16 de Outubro 

de 1945, n.º 362, ano 23, p. 14.  
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Imagem 31 

Alberto Ribeiro, 

«O “Monumental” em noite da 

moda». 

Canção do Sul, 16 de Outubro de 

1945, n.º 362, ano 23, p. 14. 

Imagem 32 

Ercília Costa a cantar em New York 

Museu do Fado 

Imagem 33 

Maria Alice  

Arquivo Municipal 

de Lisboa – 

Fotográfico 
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Imagem 34 

Fado no Retiro da Severa  

«Ein Land wehrt sich 

gegen ein Lied», Das 

Schwarze Korps: Zeitung 

der Schutzstaffeln der 

Nsdap,16. Dezember 1937, 

folge 50, geite 14. 

Imagem 35 

Fado no Retiro da Severa 

«Ein Land wehrt sich gegen ein Lied», Das Schwarze 

Korps: Zeitung der Schutzstaffeln der Nsdap,16. 

Dezember 1937, folge 50, geite 14. 

Imagem 36 

Maria Albertina 

Esplanada do Retiro 

da Severa 

Arquivo Municipal de 

Lisboa – Fotográfico 
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Imagem 37 

«Gabino Ferreira canta com 

sentimento» 

Canção do Sul, 16 de Maio de 

1945, n.º 353, p. 23. Retiro dos 

Marialvas.  

Imagem 38 

Alcídia Rodrigues 

Arquivo Municipal de Lisboa – 

Fotográfico 

Imagem 39 

Berta Cardoso, Retiro da Severa 

Centro de Documentação do Museu do Fado 



Anexo V – Imagens 

375 

 

Imagem 40 

«António Carícias canta um 

fado humorístico»  

Canção do Sul, 16 de Maio 

de 1945, n.º 353, p. 23. 

Imagem 41 

Hermínia Silva  

Centro de Documentação do 

Museu do Fado 

Imagem 42 

«Modesto Maia exibe um dos seus 

melhores fados» 

Canção do Sul, 16 de Maio de 

1945, n.º 353, p. 23. Retiro dos 

Marialvas.  
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Imagem 43 

Fado no Solar da 

Alegria  

Arquivo Municipal 

de Lisboa - 

Fotográfico 

Imagem 44 

Hermínia Silva no papel «Soldado do Fado» 

Imagem 45 

Fado no Solar da 

Alegria 

Arquivo Municipal 

de Lisboa – 

Fotográfico 
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Imagem 46 

«Fados», Fernanda Maria  

45 r.p.m., Editora Alvorada, 1967 

Imagem 47 

Fernanda Maria 

Imagem 48 

Celeste Rodrigues 
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Imagem 49 

Maria da Fé 

Centro de documentação do Museu do Fado 

Imagem 50 

Anita Guerreiro 

Centro de Documentação do Museu do Fado 

Imagem 51 Beatriz da Conceição 

Centro de Documentação do Museu do Fado 
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Imagem 52 

Celeste Rodrigues 

Centro de Documentação do Museu do Fado 

 

Imagem 53 

Fernanda Maria 

Imagem 54 

Fernanda Maria 
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Imagem 55 

Amália Rodrigues, Paris 

c. 1963, Fundação Amália Rodrigues 

Imagem 56 

Maria José da Guia 

Moçambique  

Centro de Documentação do 

Museu do Fado 

Imagem 57 

Figura 57 – Fernanda Maria 

Capa do CD Isto é Fado. (Facebook 

Clube de Fãs) 
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Imagem 58 

Busto de Amália 

Rodrigues 

De Joaquim 

Valente (1962) 

Capa do Disco 

Imagem 59 

Argentina Santos 

Atuação no Museu do Fado na 

inauguração da sua exposição, 2010 

Imagem 60 

Argentina Santos 

Atuação no Museu do 

Fado… 
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Imagem 61 

Argentina Santos 

Atuação no Museu do 

Fado… 

Imagem 62 

Carminho 

Imagem 63 

Duarte 
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Imagem 64 

Gisela João 

Imagem 65 

Ricardo 

Ribeiro 

Imagem 66 

Paulo Bragança 

Capa do álbum Lua semi-nua 
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Imagem 69 

Rodrigo 

Imagem 67 

Argentina Santos 

Centro de Documentação do Museu do Fado 

Museu do Fado 

Imagem 68 

Beatriz da Conceição 

Jornal Público 
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Imagem 70 

 Frei Hermano da Câmara 

2012 
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1926 

− 3 de janeiro: Último número do jornal O Fado 

− 15 de março: I Congresso Abolicionista em Lisboa 

− 26 de maio: Início do I Congresso Mariano em Braga 

− 28 de maio: Golpe de Estado 

− 26 e 30 de outubro: Saem os dois números únicos do jornal A Canção do 

Povo fundado por Henrique Bruno 

− 24 de novembro a 3 de dezembro: Concílio Plenário Português 

− Outono: Estreia no Teatro Apolo a opereta Mouraria 

− José Ribeiro Maciel Fortes publica o livro O Fado: ensaios sobre um 

problema etnográfico-folclórico 

1927 

− Abril: Estreia no teatro São Luiz a opereta Bairro Alto  

− 6 de maio: Sai o decreto 13564 

− Junho: Estreia no Cinema Belém a opereta Casal dos Ossos  

− Verão: Digressão do duo «Guitarra de Portugal» (Armandinho e João da Mata 

Gonçalves) a França, Argélia, Oran e Brasil 

− 17 de Dezembro: João da Mata inicia o jornal A Canção Nacional que 

publicará 6 números (terminando em 20 de abril de 1928) 

− A caricatura da figura do fadista de Bordalo Pinheiro é exposta em Paris 

− O fado começa a ser explorado no Cervejaria dos Anjos 

1928 

− 7 de abril: Estreia do filme Fátima Milagrosa no qual a fadista Margarida 

Ferreira participa a cantar fado 

− Julho/Agosto: O decreto 13564 é aplicado aos artistas de fado 

− Anteestreia e única exibição do filme O Diabo em Lisboa 

− Félix Bermudes é eleito presidente da Sociedade de Escritores e Compositores 

Teatrais substituindo Júlio Dantas 

− Inverno: Inauguração do Solar da Alegria 

1929 

− 14 de abril: O Notícias Ilustrado publica um inquérito sobre fado realizado a 

várias personalidades importantes do mundo da cultura 

− Abril: Exibição da opereta Gomes Freire no Teatro Apolo 

− 9 de maio: início em Sevilha da Exposição Ibero-Americana em Sevilha na 

qual o fado estará presente (encerrando a 30 de junho de 1930) 
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− Maio: Festa da Guitarra de Portugal e apresentação da opereta Redenção 

− 21 de julho: Morre Domingos Serpa 

− Julho: Exibição da opereta Madragoa no Teatro Apolo 

− 5 de agosto: Morre D. António Mendes Bello, cardeal Patriarca de Lisboa 

− 18 de novembro: nomeação de D. Manuel Gonçalves Cerejeira Patriarca de 

Lisboa 

− Sobe ao palco a opereta Rosa Engeitada, baseada na peça de D. João da 

Câmara publicada em 1901 

− São gravados nos estúdios Valentim de Carvalho os discos de Maria Alice 

gravados pela editora Brunswick que são um sucesso de vendas 

− A Inspecção Geral dos Teatros muda a sua designação para «Inspecção Geral 

dos Espetáculos» e passa para a tutela do Ministério do Interior 

− Primeira digressão de fadistas profissionais ao Porto desde Lisboa, pelo 

esforço do diretor do Recreio da Trindade, José Luís do Couto Querido 

1930 

− 8 de fevereiro: Inauguração no Porto do Café Portugal (com fados) 

− 5 de Abril: Inauguração no Parque Mayer do Salão Artístico de Fados 

− Junho: A opereta História do Fado sobe ao palco do Maria Vitória 

− 30 de dezembro: O cantador antigo Manuel Maria é encontrado morto perto 

de Vila Franca de Xira. 

− Concurso de Fados «Sul América» vence Ercília Costa e Alfredo Duarte 

(Marceneiro) 

− Joaquim Frederico de Brito publica o livro Musa ao Volante: quadras, 

prefaciado por Albino Forjaz de Sampaio. 

− Publicação do livro póstumo Ao choro das guitarradas: cantigas para o fado 

de Domingos Serpa 

− Sai em disco o «Fado Loucura» gravado por Mariamélia e o «Fado da 

Azenha», gravado por Vítor Daniel (autor do fado e da letra e seu intérpret); 

os discos são um grande êxito 

1931 

− Janeiro: Republicação da História do Fado de João Pinto de Carvalho (Tinop) 

− Maio: Festa da Guitarra de Portugal com a apresentação da opereta A Casa 

da Mimi no Teatro Apolo 

− Junho: Ercília Costa, Berta Cardoso, Cecília d’Almeida e os tocadores 

Armandinho e Georgino de Sousa vão até Madrid para gravarem pela Casa 

Odeon 

− 1 de Julho: João Reis assume definitivamente a direção do jornal Canção do 

Sul, iniciando um longo mandato 

− 17 de julho: Estreia o filme A Severa, de Leitão de Barros, no Teatro São Luiz 
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− Julho: Primeira digressão de fadistas a África (Angola e Moçambique) de 

João da Mata, Armandinho, Martinho da Assunção, Berta Cardoso e 

Madalena de Melo, que compunham a Troupe Artística de Fados. 

− 14 de setembro: Homicídio do cantador Júlio Janota que suscitou polémica na 

imprensa 

− 25 a 30 de setembro de 1931: Sai em fascículos o primeiro tomo do livro de 

Venceslau d’Oliveira intitulado Alma de Fadista 

− Abertura do Café Luso 

1932 

− 2 de fevereiro: morre a fadista Cecília d’Almeida com 20 anos de idade 

− Março: o filme Amor de Mãe, com Ercília Costa, é exibido no cinema Lyz 

− Maio: primeiras digressões de fado às ilhas dos Açores e da Madeira com a 

Troupe «Alma da Raça» (com as fadistas Maria do Carmo Torres e Celeste 

Moreno Silva...) e o Trio «Maria Virgínia» (com Maria Virgínia e João da 

Mata) 

− 12 de junho: iniciam as Marchas de Lisboa pelo impulso do realizador Leitão 

de Barros e do Administrador do Parque Mayer, Campos Figueira. 

− 5 de julho: Tomada de posse de Salazar e do seu governo 

− 1 de outubro: Morre a fadista Margarida Ferreira 

− Outono: Estreia da opereta Fonte Santa no Teatro Maria Vitória, corresponde 

ao lançamento da fadista Hermínia Silva. 

1933 

− Janeiro/Fevereiro: Exibição da Farsa O Rei dos Fadistas no teatro Maria 

Vitória 

− 20 de maio: É publicado o primeiro número do jornal Trovas de Portugal, 

dirigido por José dos Santos, que terminaria a 15 de maio do ano seguinte 

− 23 de junho: realização da «Serenata Trovas de Portugal» (promovida pelo 

jornal Trovas de Portugal, que consistiu num um desfile em que o fado ia 

sendo cantado, enchendo o largo da redação do jornal (no bairro da Graça) 

− 29 de Junho: Constituição da Direcção-Geral dos Serviços de Censura 

− Início de Agosto: Abertura do Retiro da Severa 

− 26 de outubro: Morre o pintor José Malhoa 

− 7 de novembro: Estreia do Filme A Canção de Lisboa 

− 13 de novembro: Morre o poeta popular Henrique Bruno 

− 21 de novembro: Nasce em Lisboa o fadista Fernando Maurício 

− A revista Fim do Mundo está em cena no Coliseu dos Recreios e a fadista 

Ercília Costa alcança com ela grande êxito 

− Primeiras emissões experimentais da Emissora Nacional de Radiodifusão 

− O fado «Eu lembro-me de ti» de Alfredo Marceneiro é um sucesso 
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1934 

− Verão: Embaixada do Fado composta por Alberto Reis, Maria do Carmo 

Torres, Armandinho, Casimiro Ramos, Filipe Pinto, Joaquim Pimentel, João 

Fernandes, Manuel Cascais, Maria Alice, Maria do Carmo Torres, Santos 

Moreira realiza uma longa digressão pela América Latina: Brasil, Argentina, 

Paraguai e Uruguai; regressaria no ano seguinte. 

− 8 de novembro: Abertura do Café Mondego 

− Henrique Galvão é o primeiro diretor da Emissora Nacional de Radiodifusão 

− Maria Albertina integra o quadro que reproduzia a pintura «O Fado» na 

revista Vista Alegre. 

1935 

− Janeiro/fevereiro: Estreia no teatro Variedades a opereta Coração de Alfama 

− 12 de junho: Amália canta como solista a «Marcha de Alcântara» na marcha 

popular do seu bairro 

− 29 de junho: Grande Serenata do Fado que percorreu as ruas de Lisboa, 

acontecimento coberto pela imprensa 

1936 

− 1 e 15 de Fevereiro: Saem os dois números do periódico Azes de Fado 

dirigido por João da Mata 

− 19 de maio: Instituição da Mocidade Portuguesa 

− Maio/junho: Caso polémico da proibição da «gente do Fado» no Café 

Paladium 

− Outono: Estreia a opereta Chico do Intendente no Teatro Apolo 

− 9 de novembro: Toma posse a Junta Central da Legião Portuguesa 

− Luís Moita realiza na Emissora Nacional oito palestras criticando o fado e 

publica-as depois num livro intitulado Fado: Canção de Vencidos 

− Ercília Costa faz uma digressão ao Brasil de grande impacto, regressando no 

início de 1937 

1937 

− 1 de janeiro: Início das Emissões Regulares da Rádio Renascença 

− 6 de fevereiro: Nasce em Lisboa a fadista Fernanda Maria 

− 15 de agosto: Estreia no teatro São Luiz o filme Maria Papoila de Leitão de 

Barros que conta com a presença do fadista Manuel Calisto 

− 17 de agosto: Encerramento do Café Luso (reabrirá dois anos depois) 

− Abril: Inauguração da Rádio Renascença 
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− 25 de maio-25 de novembro: inicio da Exposição Universal de Paris; Ercília 

Costa atuará no Theátre des Champs Elysées em Paris, contratada pelo 

Secretariado de Propaganda Nacional  

− 23 de agosto: a embaixada do fado do Retiro da Severa vai ao Porto exibir-se 

no Teatro Sá da Bandeira, evento muito noticiado pela imprensa da Invicta 

− Verão: Começam as sessões de fado no Salão do Cinema Rex 

− Inverno: Abertura do Rialto em Alcântara 

− Festa da Canção do Sul com exibição da opereta Cova Funda na Voz do 

Operário 

− Estreia da revista Cartaz de Lisboa, no teatro Maria Vitória, com a 

participação de Berta Cardoso 

− Início do programa radiofónico «Fados e Guitarradas» com a transmissão de 

fados pela Emissora Nacional a partir do Retiro da Severa 

− Hermínia Silva grava todos os seus números em disco pela editora Columbia 

− Alberto Vítor Machado publica o livro Ídolos do Fado 

− A Canção do Sul organiza o Concurso da Primavera que teve Márcia 

Condessa como vencedora  

1938 

− Janeiro/fevereiro: Inauguração em Coimbra do Retiro do Hilário 

− 3 de fevereiro: Estreia do filme Rosa do Adro no qual participou o fadista 

José Tovar 

− Julho: Inauguração do Colete Encarnado 

− 21 de outubro: Nasce em Lisboa a fadista Maria Amélia Proença 

− Outubro: Álvaro Ribeiro sugere a Ordem de Santiago para Ercília para Ercília 

Costa.  

− Maria Teresa de Noronha é a escolhida para o primeiro programa regular de 

fado na Emissora Nacional e inicia o seu programa. 

1939 

− 2 de janeiro: Estreia do filme Aldeia da Roupa Branca no qual participa 

Hermínia Silva 

− 10 de fevereiro: Falecimento de Pio XI (Ambrogio Ratti) 

− 2 de março: Eugenio Pacelli é eleito Papa (D. Pio XII) 

− 12 de junho: Atuação de Ercília Costa no Pavilhão Português da Feira 

Mundial de Nova York a convite do SPN/SNI, numa longa digressão que a 

leva também a Holywood. 

− 21 de agosto: nasce no Porto a fadista Beatriz da Conceição 

− 1 de Outubro: Reabertura do Café Luso 

− 25 de outubro: Sai o último número da primeira série do jornal Guitarra de 

Portugal 
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− 12 de dezembro: inauguração de uma casa de fado em Olhão, o Solar Fadista 

− 21 de dezembro: Nasce em Lisboa Carlos do Carmo, filho da fadista Lucília 

do Carmo 

− A fadista Maria Albertina representa Portugal em Paris a convite do SPN/SNI 

− Abertura da Adega Machado 

− Estreia de Amália Rodrigues no Retiro da Severa 

1940 

− 7 de maio: Assinatura da Concordata e do Acordo Missionário no Vaticano 

− 24 de maio: Estreia do filme Feitiço do Império que conta com a participação 

dos fadistas Alfredo Duarte (Marceneiro) e Berta Cardoso 

− Verão: Encerramento do Retiro da Severa 

− Encerramento do Café Luso 

1941 

− 18 de janeiro: Inauguração da Cervejaria Luso 

− Início de fevereiro: Após uma operação ao fígado, a fadista Maria Emília 

Ferreira morre aos 45 anos 

− 12 de junho: António Ferro toma posse como diretor da Emissora Nacional de 

Radiodifusão substituindo Henrique Galvão 

− 14 de agosto: Morre o cantador José Porfírio aos 31 anos 

− José Régio publica o livro O Fado 

− Fim da transmissão do Retiro da Severa o programa radiofónico «Fados e 

Guitarradas»  

− Encerramento do Solar da Alegria 

1942 

− Fevereiro/março: Digressão a Lisboa, para atuação num teatro e realização de 

uma série de espetáculos, de um grupo de doze artistas de fado do Porto 

− 25 de maio: Nasce no Porto a fadista Maria da Fé 

− Encerramento do Solar da Alegria 

− Revista Essa é que é essa, no Teatro Maria Vitória, em que Amália Rodrigues 

conhece Frederico Valério 

− Inauguração do Retiro dos Marialvas 

1943 

− 15 de Março: Estreia do filme O Costa do Castelo com a participação da 

fadista Hermínia Silva 

− 4 de setembro: Morre o cantador Júlio Duarte (irmão de Alfredo Marceneiro) 
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− Amália Rodrigues atua em Espanha a convite do embaixador de Portugal em 

Madrid, Pedro Teotónio Pereira 

− Início da digressão de Lucília do Carmo por Moçambique, que termina em 

1944 

1944 

− 13 de fevereiro: Morre o fadista Francisco dos Santos aos 41 anos 

− 23 de fevereiro: O Secretariado de Propaganda Nacional é substituído pelo 

Secretariado Nacional de Informação 

− Amália vai pela primeira vez ao Brasil e atua no casino de Copacabana, 

estando 8 meses em cartaz. 

− Inauguração do Casablanca 

− Revigoramento dos anarco-sindicalistas com a nomeação de um novo 

conselho da Confederação Geral do Trabalho (CGT); parte dos anarco-

sindicalistas ligar-se-iam ao MUNAF e ao MUD. 

− Nasce em Olhão a fadista Cidália Moreira 

1945 

− 8 de janeiro: Morre Severo Portela 

− 15 de Abril: Nasce em Lisboa o fadista João Braga 

− 8 de maio: Fim da I Guerra Mundial 

− 14 de maio: Estreia no Tivoli do filme A noiva do Brasil com a participação 

da fadista Maria Sidónio 

− Maio: Amália vai pela segunda vez o Brasil e só volta em fevereiro do ano 

seguinte 

− 15 de junho: Sai o primeiro número da Segunda Série da Guitarra de Portugal 

− Julho: Morre a fadista Rosa Maria aos 42 anos 

− 6 de agosto; 9 de agosto: lançamento de bombas atómicas em Hiroshima e 

Nagasaki 

− Inauguração da Cervejaria Monumental 

− «Concurso de Quadras Populares» promovido pela Guitarra de Portugal 

 


