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“Um canto que se 
entranha na pele”

Programa

MX, licença  
para cantar

Antes de tudo, a música. Celebrar a música.  
A simbiose perfeita entre a natureza e o 
homem. A transfiguração do som. Esse colorir 
do cinzento. Essa “des-horizontalização” do 
dia a dia. A inquietude dos sentidos. Essa 
descoberta de que a abstração existe. De que 
o mundo sensorial é também uma casa onde se 
pode viver. Esses braços abertos. Esse consolo 
para toda a escuridão. Essa festa para todos os 
dias de sol. A certeza de que a mente humana  
é capaz do mais maravilhoso.

Celebremos hoje a música.
Depois, o fado. Tão quotidianamente 

urbano. Simples. Popular. Mas misteriosamente 
encantatório. Assim o trazemos. Fiel ao seu 
nascimento. Mesmo quando alguma erudição 
teima em se intrometer na escrita. Das palavras 
ou das notas.

Ele que vai nascendo, aqui e ali, sem se 
saber porquê. Na voz daqueles que, como uma 
característica genética, libertam as palavras 
mágicas do feitiço que se instala quando a luz 
fica mais ténue e o canto se entranha na pele  
de cada um que o ouve.

Miguel Xavier não nasceu em Lisboa. Nunca 
ninguém o ensinou a cantar. Simplesmente 
canta, como se, para além do fado, mais nenhuma 
música existisse. Como se todas as músicas 
fossem só esta. É. Será sempre, cante o que 
cantar. Foi sempre. Fadista. Desde a primeira  
vez que cantou. Talvez desde que nasceu.

Hoje trazemos o repertório do seu primeiro 
disco, que aqui se estreia. Trazemos o movimento  
e os sons da urbe. Trazemos o sonho. A noite.  
O amanhecer. O sofrimento. A cura.

Trazemos o fado. Que não se explica.  
E nos leva num fio breve… ao coração.

“Atravessamos a aldeia pela noite de estrelas, as 
ruas revolvidas de neve, tia Luísa leva-me o violino 
ao peito, suspende a lanterna à decifração dos pés. 
Quando chegámos à Misericórdia, ensaiávamos 
numa galeria ao lado que dá para a nave da igreja, 
Tia Luísa entregou-me a o padre Parente, foi para 
casa da madrinha Amélia. Éramos umas quantas 
figuras? aí umas quinze ou vinte, representavam as 

1. Prelúdio ao Soneto Inglês – Miguel Amaral
2. Soneto Inglês – Alexandre O’Neill/Filipe Teixeira
3. Disse-te Adeus – Manuela de Freitas/Raúl Pinto  

(Fado Raúl Pinto)
4. Interlúdio: O Douro Antes do Tejo – Miguel Amaral
5. O Tejo Corre no Tejo – Alexandre O’Neill/Carlos Teixeira
6. Graças de Lisboa – António Vilar da Costa/Mário Laginha
7. Fadista Louco – Domingos Gonçalves da Costa/Popular 

(Fado Corrido)
8. Fui de Viela em Viela – Guilherme Pereira da Rosa/

Alfredo Marceneiro (Fado Cravo)
9. Interlúdio: Ronda Fadista – Jaime Santos
10. Nenhum de Nós – Marco Oliveira/Miguel Amaral  

(Fado Alexandrino do Amaral)
11. Não Voltes – Maximiano Sousa (Max)/Renato Varela 

(Fado Varela)
12. Amor e Saudade – António Torre da Guia/André Teixeira 

(Fado Torre)
13. Na Distância dos Teus Passos – Marla Amastor/ 

Miguel Amaral (Fado Xavier)
14. Interlúdio: A Partida – Popular venezuelano  

(arr. Alcino Frazão)
15. Quatro Estações – David Mourão-Ferreira/Joaquim 

Campos (Fado Rosita)
16. Um Carnaval – Alexandre O’Neill/Luís Figueiredo
17. Velhinho Fado Menor – Maria Manuel Cid/Popular 

(Fado Menor)

Dizem-me que, de muito pequenino, se 
esticava na cama ao lado da avó, um transístor 
sintonizado para uma rádio de fado, pousado 
entre os dois. O Miguel Xavier aprendia, 
literalmente, todos os fados.

Quando o Miguel Amaral me levou a ouvi-lo,  
ele teria 19 anos. Fiquei tão siderado como 
quando ouvi o Camané, então mais ou menos 
da mesma idade. Haverá quem “nasça para o 
fado”, ou quem por lá viva, apanhando-lhe jeitos 
e tiques, mas o que reacende a identificação de 
uma voz, que só pode e só deve ser do fado,  
é aquela flexibilidade melódica e aquele pouco 
de ar que mal se sente no som, mas que marca 
a diferença entre os melismas do fado, seus 
estilos e variações, e os do Cante Flamenco, 
por exemplo. Muito boas vozes não conseguem 
nunca produzir a diferença que este som tem.

Miguel Xavier canta quase hirto, hierático, 
concentrado, sem gestos nem jeitos nem sinais 
de legitimação marialva, bairrista ou “fadisteira”. 
É apenas um músico integral. Nem fusões, nem 
infusões, nem vícios. Canta maravilhosamente 
e está só, por dentro daquilo que canta. Basta 
comparar o trecho de Alexandre O’Neill/Filipe 
Teixeira (produzido na melhor tradição daquele 
fado que Amália “literou” e revolucionou) com  
o clássico “Velhinho Fado Menor” (com versos  
da discreta Maria Manuel Cid) para confirmar  
o seu profundo conhecimento e autenticidade.  

artes e ofícios, alguns dos tunos vinham pela noite 
de quintas longínquas à procura do mistério com 
as suas violas e bandolins. E durante uma hora ou 
duas as enxadas de cavar, as plainas e as enxós, 
os instrumentos de barbearia esqueciam entre os 
dedos nodosos do trabalho e o que existia era a 
delicadeza finura da irrealidade da música em que 
a bruteza se transcendia ao intocável da beleza.

[…] Depois o ensaio acabava, tia Luísa estava 
já ali com o lampião. Mas havia ainda o ensaio 
só para mim, Tia Luísa esperava. Os homens 
formavam um círculo, alguns esperavam 
também. Havia um velho órgão, padre Parente 
ensaiava comigo a Ave-Maria de Schubert.  
Eu estava em pé, ao alto de um estrado como  
um pedestal erguido em pasmo e maravilha 
para os homens embevecidos que assistiam. Na 
aspereza da corda, deslizando a mão pelo braço 
do violino, por entre as imperfeições da minha 
imperfeição, a melodia erguia-se na confusão  
da noite ao espanto primitivo dos homens rudes 
que escutavam. E havia um mistério absurdo  
de uma perfeição adivinhada e que estava para  
lá do desastre dos meus dedos, da miséria 
cansada de um dia de trabalho, para lá da fome, 
da necessidade, das trevas e da maldição.  
Havia a vida da sua sorte de condenados,  
o clamor dos filhos, o suor, o destino da rudeza 
e elementaridade, havia a desgraça e a sua 
condenação. E havia por sobre tudo isso, 
irmanada ao indizível que perdura, para lá do 
império milenário de uma grande noite de 
Inverno, uma estranha melodia feita de todos 
os sonhos, inventada pelos deuses desde que 
um homem sofreu e exigiu um algo mais que o 
acolhesse e defendesse e inventasse a imagem 
de um abrigo contra a dor e a miséria.

[…] Por fim a música acabou. Ficámos 
todos ainda em silêncio, até que a aparição se 
dissipasse. Tia Luísa foi beijar a mão do padre 
Parente, tomou a caixa do violino ao colo e saiu 
à minha frente, suspendendo o lampião. (A noite 
era um pedra escura, raiada de estrelas.)

[…] Gravada decerto do mistério de tudo 
ou presa do que trouxera de casa da madrinha 
Amélia, silenciosa e rápida, alumiava o 
caminho envolvida de Inverno. Depois dava-me 
leite quente e metia-me na cama, aquecia-ma 
com a braseira que repassava pelos lençóis 
como um ferro de engomar. E eu adormecia, 
com a música nos meus dedos que a criaram, 
distraído na melodia como num balouço. 
Havia uma paz profunda na solidão da noite. 
E era como se um regaço, eu enrolado na sua 
macieza, os olhos pesados de sono, Tia Luísa 
levava a luz, eu ouvia-lhe ainda os passos que 
se afastavam e eu ficava só comigo, quebrado 
de lassidão, contente de conforto como se a 
própria noite me sorrisse.”

Vergílio Ferreira – Para Sempre
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Não é permitido filmar, gravar  
ou fotografar durante o concerto. 
O uso de telemóveis ou relógios 
com sinal sonoro é incómodo, 
tanto para os músicos como  
para os espectadores.

Camané

De Guimarães 
para o fado

Que o fado nasceu um dia em muitos lugares, 
como expressão de um sentir popular, entre o vai 
e vem de um povo que sofreu, mas soube opor às 
tristezas muitas alegrias. Que o fado cantou todos 
os amores, sem esquecer os gestos do quotidiano. 
Que são muitas as geografias do fado, porque 
inúmeros os movimentos das gentes obrigadas 
a partir. Todas estas verdades, que os fadistas 
aprendem a sentir e a cantar, encontram-se 
reunidas neste primeiro disco de Miguel Xavier, 
nascido em Guimarães e que se fez fadista.

Miguel Xavier
Nasceu em 1995, em Guimarães. O fado chegou à sua vida muito 
cedo, pela mão da avó paterna, que lhe decorou a infância com 
gravações das referências maiores do universo fadista. Aos 14 
anos, canta pela primeira vez, acompanhado “à guitarra e à viola”. 
Em 2017, apresenta-se na Sala 2 da Casa da Música, num concerto 
a solo integrado no ciclo Novos Valores do Fado. No mesmo ano, 
participa no Festival Caixa Alfama, com uma apresentação em 
nome próprio no Palco Tofa, na Sociedade Boa União, em Alfama. 
Desde Março de 2017, canta diariamente na casa de fados Mal 
Cozinhado, no Porto.

Miguel Amaral
Nasceu no Porto, em 1982. O primeiro contacto com a música 
surge aos 6 anos, iniciando o estudo de piano com a professora 
Madalena Leite de Castro. Estuda guitarra portuguesa com Samuel 
Cabral, José Fontes Rocha e Pedro Caldeira Cabral. Inicia-se 
profissionalmente em 2005. Estuda piano com João Ricardo 
Fráguas, formação musical com António Torres Pinto, análise, 
harmonia e contraponto com Daniel Moreira, composição com 
Dimitris Andrikopoulos e improvisação e estudo da linguagem 
do jazz com Nuno Ferreira. No ano letivo de 2007/08, frequenta 
o Curso Livre de Composição – Orquestração, lecionado por 
Dimitris Andrikopoulos, na ESMAE. Das apresentações regulares 
que encetou desde então, destaca-se o recital a solo na Casa 
da Música em 2009, a propósito do qual a crítica lhe destacou 
a “superioridade de execução” e o “ousado repertório”, tendo 
apresentado obras de Pedro Caldeira Cabral, Ricardo Rocha e 
Carlos Paredes. De 2010 a 2016, participa em Sombras, de Ricardo 

São coisas que fazem do fado a sina de alguns. São 
esses os poucos que, cantem o que cantem, cantam 
sempre de algum modo fado, ou que, quando cantam 
fado, o exponenciam e elevam.

À volta de Miguel Xavier está uma espécie de 
“família” mais ou menos local que, sob a liderança de 
Miguel Amaral, se desdobra em escritores de fados de 
primeira água: Mário Laginha, Luís Figueiredo, Filipe 
Teixeira, André Teixeira e Marco Oliveira, por exemplo. 
É isso que ajuda a fazer do disco de MX um dos mais 
belos discos de fado dos últimos tempos.

A criança, nas suas sestas com a avó, nunca sonhou 
ter uma missão. Cresceu apenas para aquele lugar 
suave e ético que é a arte.

Pais, com música de Mário Laginha e coreografia de Paulo Ribeiro, 
que teve a sua estreia no TNSJ. Em 2011, destaca-se a participação, 
como intérprete, na banda sonora do documentário Nadir Afonso 
– o tempo não existe, de Jorge Campos, cuja música, da autoria 
de Dimitris Andrikopoulos, é a primeira banda sonora escrita 
exclusivamente para guitarra portuguesa e eletrónica. Em 2012, 
destaca-se o recital Armandinho, Paredes e Rocha, estreado no 
TNSJ, com encenação de Nuno Carinhas, apresentando obras de 
Armandinho, Carlos Paredes e José Fontes Rocha. Em 2013, lança 
Chuva Oblíqua, o álbum de estreia, inteiramente dedicado ao seu 
repertório solista, e forma, com Mário Laginha e Bernardo Moreira, 
o Novo Trio de Mário Laginha, que edita o disco Terra Seca, para 
o qual escreve “Fuga para um dia de sol”. Em 2015, leva o recital 
Armandinho, Paredes e Rocha ao Festival Culturel Maghrébin 
de Musique Andalouse, em Argel. Participa na estreia mundial 
de Folk Songs, de Mário Laginha, para orquestra, piano, voz e 
guitarra portuguesa, na Philharmonie du Luxembourg, com Cristina 
Branco e Mário Laginha, sob a direção de Peter Rundel, e no recital 
Fado Barroco, sob a direção de Marcos Magalhães, com Ana 
Quintans, Ricardo Ribeiro, Marco Oliveira e a Orquestra Barroca 
de Helsínquia, no Helsinki Music Centre, tendo composto “Luz de 
outono”, para orquestra barroca e guitarra portuguesa. Participa 
no disco Severa – o fado de um fado, com a soprano Ana Barros 
e o pianista Bruno Belthoise, compondo “Transfiguração”, para 
guitarra portuguesa solo. Em 2016, Fado Barroco é apresentado na 
Fundação Calouste Gulbenkian, de que resulta uma gravação ao 
vivo, editada pela Naxos. Em 2017, volta a tocar Folk Songs, desta 
vez com a Antwerp Symphony Orchestra, sob a direção de Dirk 
Brossé. Em Dezembro, integra a comitiva do governo português na 
deslocação à FIL – Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no 
México, tocando a solo na cerimónia de passagem de testemunho 
para o ano português. É licenciado em Direito pela Universidade 
Católica Portuguesa.

André Teixeira
Nasceu no Porto, em 1976. Inicia muito jovem o seu percurso 
enquanto violista fortemente influenciado pelos sons do fado. Aos 
treze anos, recebe os ensinamentos básicos da viola transmitidos 
pelo pai, Rolando Teixeira, e mais tarde por Mário Lopes, num 
percurso marcado pelo facto de ser um autodidata. Desde cedo, 
juntamente com o pai, guitarrista, acompanhou muitos dos artistas 
da sua cidade. Na década de 90, passou por casas de fado como 
Casa da Mariquinhas, Pátio da Mariquinhas, Restaurante Típico 
O Fado, Mal Cozinhado e Taberna de São Jorge, na companhia de 
Samuel Paixão, Álvaro Martins, Eduardo Jorge, Samuel Cabral, 
entre outros. Ao longo da vida académica, manteve presença 
assídua nos mais variados eventos de fado da cidade, bem como no 
resto do país e estrangeiro. Tem realizado espetáculos com Lenita 
Gentil, António Rocha, Beatriz da Conceição, Ricardo Ribeiro, 
Miguel Capucho, Rodrigo Costa Félix, Maria Ana Bobone, Maria 
Amélia Proença, Anita Guerreiro, Maria da Fé, Lina Rodrigues e 
Cuca Roseta, ao lado de grandes nomes da guitarra portuguesa, 
como José Fontes Rocha, Ricardo Rocha, Samuel Cabral, Ângelo 
Freire, Pedro Amendoeira, Mário Pacheco, Guilherme Banza, 
Ricardo Parreira, entre outros. 

Filipe Teixeira
Nasceu no Porto, em 1974. Começou a sua atividade musical aos 17 
anos, tocando rock numa banda de amigos. Cerca de um ano mais 
tarde, inscreveu-se na Escola de Jazz do Porto, onde teve aulas com 
Alberto Jorge. Prosseguiu, desde então, os seus estudos musicais 
(Escola Profissional de Música de Espinho e Escola Superior de 
Música e Artes do Espetáculo) e atuações variadas, tocando rock, 
jazz e clássica. Em 2004, concluiu o percurso académico com uma 
bolsa Erasmus no País de Gales, onde frequentou o Royal Welsh 
College. Tem dividido a sua atividade entre o ensino (atualmente, 
na Escola de Jazz do Convívio) e atuações e gravações em projetos 
como Espécie de Trio, AP Quarteto, Renato Dias Trio, Baba 
Mongol, Filipe Teixeira Quarteto, entre outros. Paralelamente, tem 
desenvolvido uma produtiva atividade na área do fado.


