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Aldina Duarte
Atravessa os interstícios da modernidade cheia das bagagens
da tradição,casando o património das músicas tradicionais
do fado com as letras que ela própria escreve (por vezes
juntando também as de outros autores portugueses
contemporâneos,caso de Maria do Rosário Pedreira ou de
João Monge).Letras que falam do que não deixou ainda de
estar mal,do que a indigna,do que a entristece.Nunca o fado
esteve tão próximo do combate político.Em Abril de 2009
apresenta-se de novo no Grande Auditório da Culturgest.
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Há uma fortíssima ligação sua às palavras. À
poesia, em particular. É uma fadista que canta
o que escreve. O que se passa entre si e as be-
las letras que formam o poema?
As palavras foram para mim toda a vida tão
naturais quanto misteriosas. Esta coisa de
falarmos esta língua que é só nossa. O que
nos distingue de facto dos outros animais é
a palavra, essa ligação que fizemos ao som e
ao significado. Quando queremos exprimir
sentimentos socorremo-nos de umas pala-
vras e não de outras, ficamos muito sensíveis
e atentos ao tom, à maneira como as dize-
mos, e ficamos até preocupados com a ma-
neira como serão ouvidas, interpretadas. Há
depois momentos em que achamos que é
melhor não as dizer para que se tornem mais
sagradas. 
Mas a palavra poética é ainda outra coisa.
Um dos meus poetas preferidos é Cesário
Verde. Tem uma obra curtíssima mas não há
ali nada em vão. Continuo aliás a não perce-
ber muita coisa da poesia de Cesário Verde.

Essa é uma das propriedades da poesia, essas
coisas que nunca hei-de perceber. Como é
que a poesia está sempre a mudar... estando
ali fixada o texto no papel, como é que se
transforma todos os dias em coisas tão dife-
rentes? Já me aconteceu um mesmo poema
provocar-me em momentos diferentes uma
grande alegria ou uma grande tristeza. E is-
so surpreende-me absolutamente. Mas há
uma coisa que noto: a ligação da palavra ao
quotidiano, ou seja, a palavra enquanto espe-
lho do quotidiano é o que mais me fascina.
Gosto menos da poesia que leio e me sur-
preende, e fico expectante, mas em relação à
qual passo por cima das palavras – mas essa
poesia existe também. A poesia que mais me
atrai pelo ritmo, por exemplo, não é a que
mais me fascina, mas aquela em que a pala-
vra me é familiar. Quando ela é aquilo que eu
gostava de ter dito, quando era com esse som
com que a leio que eu gostava de a ter dito,
naquela circunstância. Por outro lado, a pala-
vra pode suscitar a maior das solidões – que



34»noticiasmagazine 19.OUT.2008 35»noticiasmagazine 19.OUT.2008

é quando eu me pergunto se haverá algum
dia palavras que cheguem para exprimir o
que sinto, o que queria dizer ou demonstrar.
Nunca vou ter essa resposta, mas isso é a so-
lidão humana, e é também a solidão da cria-
ção, e que todos temos de aprender.
Ainda sobre as palavras, penso que os livros
são um extraordinário antídoto para a solidão.
Os livros são uma grande companhia. Basta
ter uma estante com livros em casa para se
estar menos só.  Isso é, a um outro nível, trá-
gico. Uma injustiça da vida, porque há pes-
soas que mesmo sendo capazes de ler e es-
crever não podem no fundo ler ou escrever.
Porque não aprenderam o prazer da leitura,
desconhecem a escrita, e todas essas quali-

exercício do poder muito desumano pode
justificar que haja pessoas que não sabem ler. 
Já não existe o analfabetismo que havia no
tempo dos nossos avós, mas existe a ilitera-
cia, que marca a vida de muitos em Portugal.
Essas pessoas que nunca vão saber que bas-
ta um livro para estar menos só. E que nunca
vão saber que às vezes ler muda a vida.
Mas hoje já não podemos ficar aqui no nos-
so cantinho a lutar contra o nosso fascismo.
E antes de entristecermos temos de apren-
der a lutar. Ter consciência social e política.
Porque há enormes tristezas em relação às
quais nada podemos, como a de quem fica
muito doente, por exemplo. Mas não haver
analfabetismo está ao nosso alcance. Está na

vista artístico, mas porque elas me elucidam.
Faço-o numa perspectiva curativa, e não para
ficar lá. É aliás para isso que me serve o sofri-
mento alheio. Sim, lucidez. Mas alegria patéti-
ca não. Tenho pânico de perder a noção e ficar
uma pateta alegre. Não quero ser uma tonta.
Preferia a tristeza para toda a vida. Agora, a ver-
dadeira alegria é uma conquista muito difícil.
Manter esta consciência das imperfeições e in-
justiças sendo alegre, e sendo-o com força para
lutar contra isso. As pessoas inteligentemente
alegres são muito mais fortes. Acredito que o
exercício do poder é verdadeiramente perigo-
so para a maior parte de nós e que não há for-
mação humana que chegue para que um ho-
mem escolha o amor em vez do poder.
Qual poderá ser a acção individual de cada um? O
que é que pode fazer a cantar? A consciência po-
lítica também passa por aí?
A criação está para lá disso. Admiro obras de
grandes fascistas. É horrível, mas é verdade.
Por exemplo?
O Céline. Helena Riefenstahl, Griffith. Isto dói-
me, mas é verdade. E prova que a criação artís-
tica está para além da ascendência social. 
O dom, o que se faz com ele, está para além dis-
so. Uma pessoa não é melhor artista por ter nas-
cido pobre.
Gosto de pensar que tem de haver uma dimensão
ética na estética.
Mas não é isso que faz de mim uma artista. Um
artista não precisa de ser bem formado para ser
um grande artista. Eu quando canto, ou escrevo,
posso ser apreciada pelos maiores filhos da mãe.
Não posso fazer nada. Não me cabe criar restri-
ções à criação artística, a nenhum nível. A cria-
ção tem sempre de ser livre. Há depois um espa-
ço paralelo, que se cria, e que é o espaço da figu-
ra pública, no qual eu procuro intervir da melhor
maneira para a defesa dos valores em que acre-
dito. E até para as minhas convicções políticas.
Claro que tento usar esse espaço para fazer mais
do que vender discos – seria coisa pouca. O meu
trabalho não tem nem nunca terá a dimensão do
trabalho de Fernando Nobre. O trabalho dos Fer-
nandos Nobre, dos Nelsons Mandela desta terra,
vale muito mais do que toda a arte. Apesar de
acreditar que a arte pode tornar-nos mais pen-
santes, mais sensíveis, porque acredito que a in-
tervenção artística nos humaniza. 
Quando se senta e escreve, o que faz com as suas
convicções? Transforma-as em mensagens? Li
uma entrevista em que referia a necessidade de
passar mensagens. 
É um sonho muito pretensioso que eu tenho.
Neste momento, por exemplo, há um tema que
tem servido de single para o meu último disco,
o tema Princesa Prometida, que foi escrito con-
tra uma série de pressões e de estigmas a que as
mulheres estão sujeitas. Desde aquela coisa
mais descarada que há a Oriente, das mulheres
prometidas, destinadas, até à nossa própria rea-
lidade – o contrato social e financeiro a que a
maior parte das mulheres continua a sujeitar-
se a Ocidente é tão grave como isso. Não sei se
as pessoas seguem o meu texto, mas não há

dades das palavras de que falava há pouco.
Uma das coisas que relativizam muito o meu
sofrimento é a consciência do outro. Posso
estar a sofrer por uma coisa estúpida, e até ter
consciência desse sofrimento injustificado,
embora não saiba como fazer para o evitar.
Mas se eu pensar no sofrimento concreto de
algumas pessoas, a fome, a guerra, o analfa-
betismo, a iliteracia, relativizo o meu próprio
sofrimento, seja ele qual for. Não é com o so-
frimento dos outros que resolvo o meu pró-
prio, mas é com o sofrimento alheio que
aprendo a ser melhor e a sofrer menos. O que
será não saber ler? Não consigo perceber,
mas dói-me só de imaginar. Sei que isso só po-
de significar uma grande injustiça. Só um

Alegria «A
verdadeira é muito

difícil de conquistar.
O sofrimento alheio

é curativo,dá luci-
dez.Permite a cons-
ciência das injusti-
ças e dá força para
lutar contra elas.»

nossa mão, e cabe-nos fazer tudo para mu-
dar a vida das pessoas. Cabe-nos distinguir o
individual (os nossos demónios, nomeada-
mente) do colectivo e conhecer o nosso lu-
gar nesse colectivo.
O sofrimento e a tristeza são aspectos cons-
tantes do seu discurso.
Tenho uma grande consciência do sofri-
mento. O que está bem na vida é para desfru-
tar. Em relação ao que está mal, é preciso es-
tar sempre atento, para não deixar germinar
o sofrimento. Isto é um princípio de vida, são
os meus valores. Não faço nenhum culto da
tristeza nem do sofrimento. Vivo diaria-
mente na busca da felicidade, por mais pe-
quena que seja, nem que seja por um mo-
mento. Mas a minha consciência do sofri-
mento, a que a minha vida pessoal me
obrigou e em relação à qual a minha forma-
ção humana me obriga a estar atenta (a
consciência dos outros), está sempre pre-
sente. O que nos impede de avançar? Não é
a alegria nem a felicidade. Portanto é natu-
ral que eu me dedique a cuidar do que está
mal. Muitas vezes isso é confundido com um
culto qualquer a uma tristeza. Mas não é.
Consumo muitas coisas tristes, do ponto de
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muita volta a dar quando eu digo «segue em
frente na memória, mata a glória dessa his-
tória da princesa prometida». Como se to-
das estivéssemos destinadas a um trono
qualquer, mas que é falso, que é contra nós.
O trono da beleza, da juventude, da depen-
dência. Mas depois ninguém nos tem res-
peito algum, basta olhar para a quantidade
de mulheres que estão nos governos dos paí-
ses. É significativo que um espaço de gestão
como é um governo para a vida das pessoas
em geral, não tenha quase mulheres. A dis-
criminação salarial, apesar de ilegal desde
1979, continua prática corrente, as estatísti-
cas continuam todas a dizer que as mulheres
nas mesmas funções recebem menos. Os te-
mas das mulheres, como a maternidade ou
a IVG, são tratados com grande desrespeito
e arrogância, com grande falta de sensibili-
dade. Não se trata os assuntos das mulheres
com a mesma seriedade com que se trata os
assuntos da guerra. Ou os do dinheiro. Con-
tinua portanto a haver uma ideologia predo-
minante: a que defende que nós não somos
todos iguais. Um homem que está à frente
de uma grande empresa ou de um governo
de um país, que sabe que tem na mão o dever
e o poder de melhorar a vida dos outros, de
todos os outros, e não se questiona quando
olha para o seu filho e sabe que ele precisa de

pretensão de dar respostas a nada, é um tra-
balho que trata das minhas questões perma-
nentes. Constatei que não há homens felizes
ao lado de mulheres infelizes.
Sente-se ou não um pouco sozinha nesse seu
discurso e convicções?
Sinto-me um pouco sozinha na vida, o meu
trabalho é um pouco solitário, até porque
não há muitas pessoas que percebam que a
felicidade delas passa também por esta luta,
e que tenham alegria nessa consciência.
Apenas conheço os meus amigos mais ínti-
mos nessas circunstâncias. Poucos mas tão
bons – os melhores amigos do mundo! [Ri-
sos] Tenho essa sorte.
O universo do fado é muito específico. Está
cheio de grandes tradições, que cruzam amiú-
de as ideologias conservadoras.
No fado há muitas pessoas que têm as mes-
mas origens sociais que eu, e por isso há um
lado em que eu me entendo facilmente, e
permite o respeito pelas coisas mais básicas
da sobrevivência, e isso faz-me sentir acom-
panhada. Quando estamos a falar de ter de
pagar a renda, sabemos bem do que estamos
a falar, e não caímos na coisa pequeno-bur-
guesa da vidinha. Eu trabalho de terça a sá-
bado numa casa de fados [Senhor Vinho,
Rua do Meio à Lapa] e as nossas conversas

uma boa escola, de um bom médico, de uma
boa alimentação, de conforto, de brinque-
dos. O filho desse homem tem tudo isto no
quotidiano, mas o homem não se questiona
se os filhos dos outros homens terão tam-
bém tudo isso, se os seus funcionários não
ganham o suficiente para poder garantir tu-
do isso aos filhos.
Não os considera.
Não os considera seus semelhantes. Mas is-
to não é ingénuo, é uma postura perante a
vida. É acreditar que alguns de nós somos
superiores. Nessa sociedade, que é a nossa, a
medida é a riqueza. Mas há quem se indigne
se pensarmos que talvez devesse haver um
limite para a riqueza. Há quem ache que is-
so é ir contra as liberdades individuais. Mas
a verdade é que não vejo como é que algum
dia (deixemos de ser ingénuos) se poderá
chegar a um equilíbrio de dignidade no
mundo inteiro. E, nas coisas essenciais da vi-
da, eu acho que os homens acham que são
superiores em relação às mulheres. 
Mesmo os mais inteligentes?
Mesmo esses. E até mesmo os mais revolu-
cionários, como já conheci. Há aqui várias
frentes de combate. Há uma luta entre os se-
res humanos, luta de classes. Com toda a in-
formação que existe, continua a haver pes-
soas que não têm uma alimentação digna,

uma educação digna, uma vida digna. E to-
da a gente parece lidar pacificamente com
isto. E depois há quem se chegue à frente pa-
ra dar o exemplo e dizer «Eu venci». Por um
dom, por exemplo. Mas eu sei que não sou
exemplo de nada – eu sou a excepção. E ven-
ci porquê? Há imensa gente inteligentíssi-
ma que não vence, porque não há maneira
de ir para a faculdade, por exemplo, porque
é preciso ir trabalhar para comer ou dar de
comer a outros. É mesmo assim, é preciso
que as pessoas tenham esta consciência.
Não pensar é uma maneira de pactuar com
a injustiça.
Essas preocupações têm-na acompanhado
desde o primeiro disco?
Desde sempre. A única coisa que mudou é
que tenho agora um meio, um espaço, um
instrumento, que é o meu trabalho. Se não
fosse a Aldina Duarte fadista teria esta mes-
ma conversa, claro, mas apenas com os
meus amigos. Nunca me dediquei a nenhu-
ma organização partidária, mas jamais fui
indiferente, e toda a vida votei, algumas ve-
zes em branco. O meio artístico é perigoso, a
exposição pública banaliza-se muito facil-
mente, mas tento usar o melhor que sei este
espaço público que a minha profissão me dá
para alertar, para barafustar, para questio-
nar. No disco Mulheres ao Espelho não tive a

são sobre a vida. Tenho uma profissão e uma
arte em que a maior parte dos seus represen-
tantes tem a mesma origem social que a mi-
nha, e isso conforta-me. 
O seu trabalho tem a particularidade de estar
assente quase apenas no património dos fa-
dos tradicionais.
Os fados tradicionais são cerca de 140 melo-
dias, musicadas, todas identificadas, tendo ca-
da uma delas o seu nome próprio (o fado Bai-
lado, o fado da Adiça, o fado Varela, etc.), que
foram nomes atribuídos pelos compositores,
alguns com origem no título da letra inicial ou
na pessoa a quem foi dedicada a música. Nes-
tes últimos 150 anos esse espólio foi-se acres-
centando. Essas estruturas do fado tradicio-
nal podem ser quadras, quintilhas, sextilhas,
decassílabos, alexandrinos. Atraiu-me a pos-
sibilidade de contar histórias diferentes com
uma mesma música. Ver como essa música se
transforma com o som da tónica. 
Está a falar do leque de possibilidades inter-
pretativas da tradição.
Exactamente. O que queria dizer é que há no
fado tradicional um espaço de improviso
quase ilimitado. É preciso conhecer a base e
respeitá-la, sabendo contudo que em termos
criativos há um mundo de coisas que podem
ser feitas. O fado tem como base de trabalho

o quotidiano. Eu por exemplo canto de terça
a sábado, sempre. Mas estou sempre a desco-
brir coisas, nunca canto da mesma maneira.
Para bem e para mal. É uma dor terrível
quando a alma não aparece. É aliás muito fá-
cil ouvir um fadista num dia mau e achar que
ele não tem talento algum. Esta é uma das
fragilidades do fado, porque um fadista que
canta todos os dias tem muitos mais dias em
que corre mal do que um cantor que só dá
concertos uma vez por semana. 
O seu fado é um fado que requer reaudições su-
cessivas. De início pode surgir muito clássico,
muito tradicional, muito cru – a generalidade
das pessoas tem uma grande sede de constan-
te novidade, inovação, é uma marca dos tem-
pos. Mas ao ouvir uma e outra vez irrompem as
subtilezas, que fazem a riqueza do seu traba-
lho. Sem esquecer as letras escritas por si. 
Quando me perguntam quais são as novida-
des, eu digo que não tenho. A única novida-
de, de disco para disco, sou eu a cantar letras
escritas agora sobre o que acontece agora,
escritas por mim ou para mim. Não tenho a
preocupação de inovar nada. Acho isso limi-
tativo e redutor.
Mas há ultimamente uma grande necessidade
de transformar o fado noutra coisa. O chama-
do «novo fado» vive muito disso.
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Mas então se é assim cantem outra coisa – se
eu um dia sentir essa necessidade vou cantar
outra coisa.
É como se a Aldina passasse pelos interstícios
dos códigos da modernidade (com todas as
suas urgências inovadoras) com as bagagens
da tradição (coisas constantes e inalteradas).
Ou seja, o seu trabalho cruza a tradição e a mo-
dernidade. 
Se a minha verdade é uma tristeza comum,
se eu quiser fazer qualquer coisa tenho de
encontrar uma tristeza inovadora? Isso é ab-
surdo. Eu crio com a verdade, e os recursos
que tenho, com as necessidades e os misté-
rios que tenho. E isso tem acima de tudo de
ser honesto. Entre o primeiro e este último
disco aconteceram muitas coisas. Hoje em
dia vivo só de cantar, o que é uma grande
mudança, porque passei a cantar diaria-
mente na casa de fados, porque passei a ter
concertos, porque passei a vender discos.
Vou ter um programa de rádio semanal, nu-
ma rádio cem por cento fado, no ar breve-
mente.
Que público é o seu?
Tem sido um público fiel. Se formos lógicos
e matemáticos a analisar os relatórios das
vendas dos meus discos, e tendo em conta

que gravei o primeiro na altura em que re-
bentou a crise da indústria discográfica, ob-
servamos que o meu público não diminuiu.
E também nos concertos tem crescido. De-
vo ter o melhor público que se pode ter, por-
que faço exactamente o que quero e esse
público continua comigo. Não faço qual-
quer tipo de cedências para vender mais um
disco. Aliás, criei uma editora para poder
editar o meu terceiro disco exactamente
como eu queria.
Controla o processo todo, da parte criativa à
logística?
Tive de pedir um empréstimo para abrir
uma editora para poder editar o meu disco,
sou eu que faço a facturação da empresa, sou
eu que negoceio e monto os meus próprios
espectáculos, as tournées, a promoção, faço
tudo, tive de aprender. Com os bons resulta-
dos, a Universal propôs-me um contrato de
um ano para distribuir o disco.
Tem sido um percurso ascendente.
Sim. Mas tenho uma boa capacidade de tra-
balho e de sacrifício, e só paro no fim. Mulhe-
res ao Espelhoé a minha mais recente paixão,
é um disco muito sensível, que saiu de mim,
em grande parte escrito por mim, dedicado
a algumas das mulheres mais importantes

da minha vida. É um trabalho em que tentei
ir mais fundo, é um trabalho muito suado.
Os seus músicos são de luxo.
Conhecemo-nos há 14 ou 15 anos, trabalha-
mos juntos há seis, desde o primeiro disco,
são maravilhosos, e não só no fado. São os
melhores músicos do mundo para mim. Por-
que não há fados em mais lado algum, e por-
que eles são grandes músicos em qualquer
parte do mundo. O fado é só guitarra e viola,
e isso dá-lhes um espaço de criação grande,
que não se tem quando há mais instrumen-
tos. E liga-nos a todos muito, temos uma
grande cumplicidade. Este é um momento
efervescente em termos criativos. Mas te-
nho uma grande serenidade, porque o fado é
uma arte para a vida inteira, não é uma mo-
da ou uma fase. É algo que trabalho diaria-
mente, incessantemente. Mas tenho sempre
a consciência de que os meus músicos e eu
somos três anjos que se transformam muito
rapidamente em três gatos-pingados se a
coisa nos corre mal. Mantenho-me lúcida, e
trabalho muito para que isso não aconteça. 
É uma arte muito frágil, que vive muito do
improviso, de uma guitarra, uma viola e uma
voz, e da palavra, que é o meu ponto de orien-
tação para tudo – para chegar à música.«

Princesa Prometida
Letra de Aldina Duarte

Há um véu no meu olhar
Que a brilhar dá que pensar
Nos mistérios da beleza
Espelho meu que aconteceu
Do que é teu e do que é meu
Já não temos a certeza

A moldura deste espelho
Espelho feito de oiro velho
Tem os traços de uma flor
Muitas vezes foi partido
Prometido e proibido
Aos encantos do amor

Espelho meu diz a verdade
Da idade da saudade
À mulher envelhecida
Segue em frente na memória
Mata a glória dessa história
Da princesa prometida

Discografia
Apenas o Amor – EMI, 2004;
Crua – EMI, 2006 (letras pelo poeta e
compositor João Monge); Mulheres ao
Espelho – Roda-La Music, 2008


