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Abstract

Fado from Coimbra and World Heritage 

On 27 November 2011 fado – a traditional Portuguese music – was added to the World Site of Intangible Heritage 
UNESCO, which provided an opportunity to create this article. Th e following publication presents a history and 
origin of fado: the meaning of its name and its linguistic provenience. Article shows roots of this genre of music – its 
evolution from an African dance lundum to another called “fado”; its migration from Brazil to Portugal; its turning 
into a song full of melancholy and longing. Th e sense of Portuguese’s beloved word “saudade” is being explained, as 
well as the variations of fado music that have led it to the concert halls in the 21st century. Th e article, farther more, 
describes two common variations of this kind of music, i.e. fado from Coimbra and fado from Lisbon, concentrating 
on main diff erences, such as their subject matt er, structure of pieces, key and manner of performance, the source of 
which can be found in their origin. Th e text considers whether “fado” is a proper name of a song of Coimbra, or not. 
Th e aim of the article is to introduce a dispute about the “real” fado, that has been going on between followers of 
both trends for years and to answer a question why the fado from Lisbon was added to the UNESCO list.

Keywords: Fado, fado from Coimbra, fado from Lisboa, traditional portugues music, UNESCO list, origin of fado

No dia 27 de Novembro de 2011 o Comité Internacional da Unesco, constituído por 24 países, declarou 
o  Fado como Património Imaterial da Humanidade. Foi um dia muito especial para os portugueses 
porque o valor e o signifi cado do fado fi nalmente chegou a ser reconhecido mundialmente. O Presidente 
da República mostrou-se bastante satisfeito com esta notícia, considerando-a “um motivo de orgulho 
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para todos os portugueses”1. É de sublinhar que na sua história o fado passou pelas etapas de rejeição 
quando nos anos da ditadura de Salazar foi usado como propaganda pelos governantes daquela época 
para os seus fi ns até uma etapa de renascimento com os novos cantores, para mencionar só alguns 
conhecidos na Pólonia, como Mariza, Ana Moura, Cristina Branco ou Camané que lhe deram uma vida 
nova e começaram a divulgá-lo no mundo inteiro. 

A Unesco começou a preocupar-se pelo património imaterial em 2003 quando aprovou a Convenção 
para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial que entrou em vigor a 20 de Abril de 2006. Esta 
convenção tem como objectivo a salvaguarda do património cultural imaterial, o respeito pelo património 
cultural imaterial das comunidades, dos grupos e dos indivíduos em causa, a sensibilização a nível local, 
nacional e internacional, para a importância do património cultural imaterial, e do seu reconhecimento 
mútuo, a  cooperação e  o auxílio internacionais, no quadro de um mundo cada vez mais globalizado, 
que ameaça uniformizar as culturas do mundo aumentando simultaneamente as desigualdades sociais. 
Segundo eles “o património cultural imaterial, transmitido de geração em geração, é permanentemente 
recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio, da sua interacção com a natureza e a sua 
história, proporcionando-lhes um sentimento de identidade e de continuidade, contribuindo assim para 
promover o respeito pela diversidade cultural e a criatividade humana.2”

Para efeitos desta Convenção, considera-se património cultural imaterial as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e aptidões – bem como os instrumentos, objectos, artefactos e espaços culturais 
que lhes estão associados – que as comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam 
como fazendo parte integrante do seu património cultural. O património cultural imaterial manifesta-
se nos seguintes domínios: tradições e expressões orais, incluindo a língua como vector do património 
cultural imaterial, artes do espectáculo, práticas sociais, rituais e eventos festivos, conhecimentos e práticas 
relacionados com a natureza e aptidões ligadas ao artesanato tradicional3.

No dia 26 de Março de 2006 Portugal ratifi cou esta Convenção e ao mesmo tempo abriu as portas 
para candidatar com o fado. Por isso pôde-se começar o processo que levou à “vitoria”. O antigo presidente 
da Câmara de Lisboa Pedro Santana Lopes foi quem lançou a ideia de candidatar o fado a Património 
Imaterial da Humanidade. A proposta dele foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal de 
Lisboa no dia 12 de Maio de 2010 e presentou-se na Assembleia Municipal no dia 1 de Junho, tendo 
sido aclamada por todas as bancadas partidárias. A candidatura tinha e ainda tem como “embaixadores” 
os fadistas, Mariza e  Carlos do Carmo e  na Comissão Científi ca a  participação de Ruis Vieira Nery 
(Presidente, INET-MD, Instituto de Etnomusicologia- Música e Dança), Salwa Castelo- Branco (INET-
MD), Sara Pereira (EGEAC, Empresa de Gestão de Equipamentos e  Animação Cultural/Museu do 
Fado). A candidatura portuguesa foi considerada exemplar pelos peritos da Unesco, tal como o Paraguai 
e Espanha4. Mas temos de sublinhar que foi o fado de Lisboa que foi declarado Património Imaterial da 
Humanidade, o que não signifi ca automaticamente a mesma coisa para o fado de Coimbra. Aliás, por que 
nas suas raízes, quer dizer, na hora de candidatar, foi o fado de Lisboa que foi apresentado à Unesco como 
candidato e não o fado de Coimbra?

1 htt p://pombal97.com/index.php?lang=pt&post=1852, (acessado 16 de Março de 2012)

2 htt p://www.cafeportugal.net/pages/dossier_artigo.aspx?id=4199, (acessado 14 de Março de 2012)

3 htt p://www.unesco.pt/cgi-bin/cultura/temas/cul_tema.php?t=9, (acessado 16 de Março de 2012)

4 htt p://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=2151770&dossier=Fado%20Patrim%F3nio%20Imaterial%20da%20
Humanidade (acessado 16 de Março de 2012)
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Vamos tentar responder a  esta pergunta de forma mais detalhada possível, mas desde já é 
importante aludir, que não vai ser uma tarefa fácil. Para poder fazê-lo primeiro devemos analisar o que é 
que signifi ca o Fado? De onde vem e por que é sempre tão profundamente sentido? “Fado é uma maneira 
de sentir”(Barreto 1984:6) disse Mascarenhas Barreto no seu livro Fado, origem lírica e motivação poética 
e noutro acrescenta “O Fado é expressão cantada de um estado de alma; melancólico ou alegre, de elogio 
ou de sátira” (Barreto 1992:2) O fado é uma canção que é muito difícil de defi nir devido à sua variedade 
melódica e às intenções expressivas da sua letra. Dizem que é uma canção nacional (Barreto 1992:6) mas 
o que signifi ca isto na realidade? Falando sobre a origem da palavra fado, hoje em dia não há dúvidas que 
provem da palavra latina fatum que foi usada pelos escritores portugueses não só no sentido de destino 
mas também no sentido de oráculo, vaticínio ou profecia. E assim lemos em Camões (Freitas 1973:226): 

...Ponha-me a fortuna e o duro fado 
Em morte ou nojo, ou dano, ou predição...;

em Jorge Ferreira de Vasconcelos (“Eufrósina”): 
“...não aproveita saber o fado que não podeis evitar...;

em Bocage:
“Camões, grande Camões; Quão semelhante 

Acho teu fado au meu, quando os cotejo”;
em Garrett :

“...talvez será sempre fado de Portugal não ter nunca ideias políticas...” 
e em Caldas Barbosa, em suas modinhas e lunduns: 

“O fado me aparta
Dos olhos que adoro. 
Dizei-me o que eu choro
De assim me ausentar”;

ou ainda: 
“Pois assim o quer meu fado
Pois amor assim o quer,
Não espero ser contente
Serei triste até morrer”. 

A palavra Fado derivada de latim Fatum signifi ca destino ou especifi cando “Predição a  vida 
preconizada pelo Oráculo e que nada poderá alterar” (Barreto 1992:2) mas de onde vem esta canção 
tão fortemente enraizada na cultura portuguesa. Por que a candidatura de fado de Lisboa a Patrmónio 
Imaterial da Humanidade não pôde ser acompanhada pelo a de fado de Coimbra? 

Para poder responder esta pergunta consideramos conveniente apresentar a origem do fado para 
perceber as diferenças que têm estas duas cidades na hora de cantar e tocar este género musical. O Fado 
provém do lundum que era uma dança de origem africana que foi levada para o  Brasil pelos escravos 
transportados da África portuguesa. Segundo a  Enciclopédia Luso- Brasileira, “(...) os seus versos [os 
de lundum―A.K.-D.] continham um congénito fatalismo já anunciador do fado, que não tardaria 
a  aparecer” (1963:743). E mais adiante acrescenta “(...) o  esquema é idêntico ao do primitivo fado: 
período de oito compassos, alternados de dois em dois, por acordes sucessivos de tónicas e dominantes, 
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ou vice-versa, de compasso a compasso” (1963:743). Assim, podemos considerar o fado uma mistura, ou 
melhor dizendo, “(...) uma simbiose de várias danças e canções de cáracter lascivo” (Freitas 1973:231). 
É o fruto da convivência de três raças que, depois da colonização, tinham de viver uma ao lado das outras. 
Assim a dança foi transportada do Brasil e foi trazida pelos marinheiros, que a tinham introduzido, pouco 
a pouco, nos bairros típicos da cidade de Lisboa. 

A situação política facilitava a  aceitação dos novos elementos vindos do Brasil ou da vizinha 
Espanha. “Ora, pela primeira metade do século XVIII, quando Portugal, recém-saído da crise económica 
de Seiscentos, iniciava sua recuperação ajudado pelas primeiras remessas de ouro e diamantes das minas 
descobertas no Brasil, na Lisboa aberta ao cosmopolitismo pela febre das importações, também as danças 
vindas de Espanha, ou chegadas do Brasil, iam encontrar o clima social mais favorável possível para a sua 
aceitação” (Tinhorão 1994:19). 

Quando o lundum aparece em Lisboa pela década de 1770, encontra o maior interesse entre as 
baixas camadas da cidade como comprova a Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura: “O Lundum começou 
por dançar-se em Lisboa pelas baixas camadas sociais, passou depois à pequena burguesia, que o dançou 
com entusiasmo nas hortas e  retiros populares, tendo depois ascendido aos salões aristocráticos” 
(A  Grande Enciclopedia, 1963:743). A capital, marcada desde século XV pela presença dos negros 
africanos, estava sempre aberta às novas experiências socioculturais. O lundum aproveita os recursos 
coreográfi cos do fandango ou fofa mas a sua origem está relacionada com o batuque5. 

Assim, o lundum e as outras danças como fofa de Bahia6 e fandango de Sevilha7 fi nalmente dão 
origem à nova dança chamada Fado. “Aparece primeiro no Rio de Janeiro, onde se diz “fado batido” (como 
depois se viria a dizer em Lisboa) e depois na Bahia,  onde se dizia “riscar o Fado”. Neste primitivo fado deve 
consubstanciar-se uma variedade de espécies musicais bailatórias, negróides, todas derivadas do batuque 
originais de Angola e da Guiné” (ibidem). É de notar que o fado como dança no Brasil parecia-se muito 
com o lundum dançado em Portugal como comprova A Grande Encilopedia Portuguesa e Brasileira. “É fora 
de dúvida que em começos do século passado existia já no Brasil, como dança popularíssima, o fado, que 
um emigrado português, vendo-o “bailar” em 1918, achara todavia corresponder ao que em Portugal se 

5 Dança de carácter mágico-religioso muito vulgarizada em áreas culturais consideradas de civilização inferior. Desconhece-se 
a sua origem, mas é muito provável que a sua existência remonte à épocas anteriores aos períodos históricos, sendo de admitir 
como a mais antiga manifestação artística da humanidade.(...) Embora profanas , as danças do batuque envolvem sistemas 
cultuais e hierfânicos, como meios de expressão, tentando atingir as forças demiúrgicas propiciatórias. As danças do batuque 
são muito variadas e determinam estruturas complexas mas que por vezes se interpenetram. Normalmente os dançarinos 
usam máscaras, na sua maioria de carácter totémico, e mimizam em movimentos e atitudes os seres a quem rendem culto. 
Há batuques para homens, para mulheres e também mistos, sendo completamente vedada a assistência de pessoas estranhas 
à comunidade onde se desenvolvem. Além destes batuques, a que podermos chamar cultuais, há, abundantemente, outros 
de carácter folclórico onde se desenvolvem danças e  toques de instrumentos musicais, e  que muitas vezes dão origem 
a situações lascivas, quase bacanais dos remotos cultos fálicos.» (Enciclopedia Luso-Brasileira de Cultura,1963:828).

6 Fofa é uma dança portuguesa que foi muito popular não só entre meios populares mas também aristocráticos. Dançava-se 
por dois pares, acompanhada à viola, como no lundum e no fado. Cremos todavia que, como no sarambeque e nas cheganças 
e outras danças licenciosas, a  fofa deve ter aparecido em Lisboa pelo início do século XVIII, como derivação das danças 
negróides já caldeadas por denguices chulas importadas do Brasil por mareantes e quejandos. A fofa deve ter constituído uma 
fase das variantes do lundum que primitivamente se dançou no tempo de Manuel I, como manifestação primária e intermédia 
entre o lundum praticado no século XIX e o fado dançado. (Enciclopedia Luso-Brasileira de Cultura,1963:1116).

7 O fandango é comum em Espanha e  em Portugal, mas apenas com características similares no recorde da música.
(Enciclopedia Luso-Brasileira de Cultura,1963:349).
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denominava lundum” (ibidem). Desta maneira, o fado ia-se desenvolvendo até ao século XIX, quando 
passou das tabernas às salas e fi nalmente se torna canção, o que acontece a partir de 1840. Não podemos 
esquecer que o processo da isolação do fado como mera canção não foi imediato. Ainda em 1850 se falasse 
dos indiscutivelmente bons bailarins do fado. “O fado batido, peculiar das alfurjas, fora caindo em desuso, 
com a ascensão social da canção, substituindo todavia o fado dançado com decente requebro: em 1850 
existiam mesmo notabilíssimos bailarins do fado” (ibidem). A terceira fase de desenvolvimento do fado 
acontece quando os teatros, as associações e os salões lhe abrem as portas, passando de seguida e a pouco 
e pouco às casas dos aristocratas, dos fi dalgos ou dos proletários ou invadindo mesmo a elegante praia de 
Cascais. O fado, enfi m, socializa-se. 

E assim, o nosso fado encontrou a melhor recepção em duas cidades: a capital e Coimbra para 
onde foi transportado através dos estudantes de Lisboa e brasileiros que para lá foram estudar a partir 
de 1860. “O Fado de Coimbra deve ter tido origem nas melodias trazidas pelos estudantes brasileiros 
que vieram frequentar a  Universidade, ou foi trazido, posteriormente, pelos estudantes provenientes 
de Lisboa” (Sousa Lamy 1990:721). A guitarra foi introduzida só a partir de 1860 e o próprio fado foi 
individualizando-se graças aos seus estudantes até século XX, quando aparece pela primeira vez na récita 
de despedida do ano lectivo 1900-1901. 

Só a partir de 1888 é que o fado acaba por ser totalmente divulgado e aceite pelas classes sociais. 
É de notar, que Pinto de Carvalho no seu livro História do fado diz que o  fado aparece em Lisboa só 
a partir de 1840. Segundo este historiador “(...) até então, o único fado que existia, o fado do marinheiro, 
cantava-se à proa das embarcações, onde andava de mistura com as cantigas de levantar ferro, a canção do 
degradado e outras cantilenas undívagas. O Fado do marinheiro foi o que serviu de modelo aos primeiros 
fados que se tocaram e  cantaram em terra” (Carvalho 1994:44). O que encontramos mais neste livro 
sobre a origem de fado diz que “O fado nasceu a bordo, aos ritmos infi nitos do mar, nas convulsões dessa 
alma do mundo, na embriaguez murmurante dessa eternidade de água” (ibidem). 

Importante é também falar da possível origem do fado da serenata coimbrã. Num caderno de 
música escrito à mão e  encadernado com os evidentes sinais de ter sido muito usado, encontramos 
copiado o conhecido ”Hino Académico”, o que permite supor que as canções que aí estão recolhidas eram 
cantadas e tocadas em sítios frequentados pelos estudantes daquela época8. Um dos géneros musicais, que 
se encontra neste livro é a modinha. Segundo a Encilopédia Luso-Brasileira de Cultura a modinha é “(...) 
canção portuguesa, romança ou ária sentimental de fundo amoroso muito vulgarizada em todo o País 
e no Brasil pelos séculos XVIII e XIX” (1963:1068). O que nos permite também associar a modinha 
com a  serenata é o  facto de agrupar os cantos por César das Neves no prêambulo do II Volume do 
Cancioneiro da seguinte maneira. Aí coloca “os cantos marítimos, fados e cantigas éroticas e numa outra as 
modinhas, as canções e as serenatas” (Faria 1980:13). No Caderno de Música acima referido encontramos 
uma modinha que pode considerar-se uma ligação entre a modinha e o fado-serenata. A sequência das 
modulações como também o gosto melódico aproximam-se à fado-serenata. 

Há que referir que o P. José Maurício (1752-1815) era o grande cultor deste género musical. E foi 
precisamente ele, o professor da Cadeira de Música da Universidade de Coimbra que, através de saraus 
que fazia na sua casa e que tiveram grande fama na cidade, trocou o piano pela guitarra e os salões pelas 

8 Este caderno começou a ser escrito em 1862, segundo parece por Costa Vasconcelos Delgado (o autor das primeiras músicas ali 
registradas) e em 1927 pertencia a Tomaz da Costa Paiva, do Zambujal. F. Faria, Fado de Coimbra ou serenata coimbrã, Coimbra, 
1980, pág.12.
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ruas em noite de luar, o que permitiu simplifi car a modinha e deixar os homens cantá-la. “A modinha 
deixa o piano para se agarrar à viola; sai dos salões, depojando-se de arrebiques poeirentos; vem para a rua 
onde se refresca, simplifi ca e se torna expansiva; é assumida pela virilidade da voz masculina; por fi m, 
chama a guitarra, deixa-se infl uenciar um pouco pelo fado lisboeta, transforma-se no fado de Coimbra” 
(Faria 1980:13). A partir deste momento o fado-serenata desenvolve-se e anade os novos elementos até 
se fi xar no século XX. E naquele estado de desenvolvimento foi assumido pelos estudantes de Coimbra 
como canção própria, como símbolo do seu romantismo (Faria 1980:13). 

O que é certo é que hoje em dia o fado de Lisboa e o Fado de Coimbra têm características diferentes, 
impedindo isso de designá-los da mesma forma. Em Lisboa a canção foi-se desenvolvendo pelas vielas 
e lupanares, e daí conseguiu alcançar fama, ascendendo às casas de família ou salões aristocratas, sendo 
cada vez mais aceite pelas senhoras e damas, que passaram a dançá-lo e dedilhá-lo, em substituição da 
Modinha. Em Coimbra, nas serenatas ou reuniões académicas, o Fado adaptou-se nas banzas (violas) 
estudantis num estilo local mais romântico, enriquecendo-se em novas variações, sendo a partir daqui 
espalhado como canto, toques e danças populares. Com o decorrer do tempo, as modifi cações foram-se 
dando, levando o Fado, em Coimbra, a ser exclusivamente cantado e tocado pelos estudantes, que lhe 
deram características próprias de lirismo e de romantismo. Assim como podemos ver já as origens do fado 
dão lugar às diferenças. Vamos apresentá-las a seguir.

O Afonso de Sousa no seu livro O canto e a guitarra na década de oiro de Academia de Coimbra 
1920-1930 defi ne o fado como o género musical como: “uma composição melódica, de estrutura musical 
breve, acessível à comum e  normal receptividade, estilo popular, geralmente propensa à evocação, 
à nostalgia, à saudade, ao queixume, mais aligeirada no sentimentalismo quando virada à canção – esta 
enformada nas xácaras e baladas, de que a literatura medieval e a nostalgia sertaneja revelam o balbuciar 
lírico ou folclórico” (Sousa 1986:12). Falando sobre o esquema musical tem-se que dizer que o fado usa 
a  redondilha maior e  a  quadra de sete sílabas perdendo esta característica quando se adapta à ironia. 
Porque a  letra “(...) constitui um elemento indispensável à personalização do fado” (ibidem). E se 
investigarmos a conotação entre a letra e a parte musical podemos descobrir a diferença entre o fado de 
Lisboa e o de Coimbra. Quando se compõem o fado de Lisboa, a música é adaptada à letra, quer dizer 
o compositor tem que criar a linha melódica de tal modo que revele o tema, seja o de ingratidão, seja de 
esquecimento, seja de traição ou seja de desprezo. Esta situação provoca que a tessitura musical resulta 
sempre muito fatalista e sentimental e a ser cantada pela voz vibrante, especial e predestinada “(...) o fado 
de Lisboa, dizia quando verdadeiramente o é, faz vibrar e faz doer” (ibidem).

O fado de Coimbra ou melhor dizendo o chamado fado de Coimbra como o propõem chamar 
Afonso de Sousa, apresenta uma situação contrária. Aqui música aparece primeiro e só depois a letra. “Ao 
contrário do que sucede com a lisboeta, os compositores de Coimbra constroem as suas composições 
abstractamente (música pela música), isto é, valem-se de uma fonte instintivamente criadora, dum 
espontâneo fogo interior, sem disporem ainda dum tema literário a musical, seja a  tradicional quadra, 
seja outro poema” (Sousa 1986:15-16). Graças a  espontaneidade criacional que dá esta situação as 
composições “(...) resultam necessariamente mais leves, menos arrastadas, consequentamente mais 
acessíveis e  perduráveis” (ibidem). Assim vemos que o  fado de Lisboa é mesmo tristonho, faz doer 
e provoca um estado depressivo. O chamado fado de Coimbra é mais cançonetista e mais leve. “O “fado de 
Coimbra” é uma canção terna, docemente saudosista, mas jovem no seu vigor, no idealismo das atitudes, 
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na esperança dum amor realizável que se oferece, ao mesmo tempo espontâneo e elaborado, de melodia 
bem contornada e, simultaneamente, um pouco rebuscada e, por vezes patente” (Faria 1980: 9).

Segundo Afonso de Sousa podemos distinguir duas características fundamentais do chamado 
fado de Coimbra, as quais não encontramos no fado alfacinha: a receptividade e a versatilidade. O fado 
de Coimbra é composto geralmente por duas quadras que não são tematicamente relacionadas consigo 
e falam dos assuntos desconexos. O contrário acontece com o fado lisboeta “(...) em que as estrofas se 
completam em perfeita ligação, isto é, uma acção movimentada em sequência, uma intenção proclamada 
em objectividade de relação- PRINCÍPIO, MEIO E FIM. Tal o fado de Lisboa e não assim o chamado 
fado de Coimbra, o qual repare-se, vive de sentimentos e não de acção. Fica pairando no ar como um 
fl uído, como um perfume, como um apelo ao irreal, em que a linha musical sobreleva a canção de confl itos 
humanos, pois que, se agentes humanos se invocam (estou dentro de cantar coimbrão, claro), sê-lo-ão 
mais em espírito do que como pessoas físicas” (Sousa 1986:18). 

O que segundo a  opinhão da autora vale a  pena mencionar é a  riqueza das suas modulações. 
Normalmente o  fado de Coimbra não consta só da simples alternância dos dois acordes tónica e  da 
dominante9. Esta variedade podemos observar num fado chamado “Fui ao Mondego lavar”; “Igreja de 
Santa Cruz” ou “Contos Velhinhos” onde as progressões harmónicas que é preciso fazer, surpreendem 
por ser tão inesperadas. Não vamos explicar exactamente a variedade musical porque isto não nos parece 
mais importante nesta introdução. O que achamos interessante é o facto de que estas modulações exigem 
muito dos acompanhadores. Observando esta variedade das modulações e  do ritmo, como também 
a supremacia da melodia sobre a parte instrumental podemos chegar à conclusão que o fado de Coimbra 
não apresenta o mesmo esquema do que o  fado propriamente dito, o  fado de Lisboa. O fado lisboeta 
presenta um ritmo de síncope10 no segundo tempo do compasso binário que podemos observar ainda 
nos fados de Lisboa, ao contrário do fado de Coimbra. “O ritmo é agrupado em compassos quaternários, 
de andamento moderado, frequentemente alongado em suspensões, de preferência nas passagens mais 
agudas” (Faria 1980: 9).

O chamado fado de Coimbra ou o fado-canção é uma música de ar livre, a música de estudante que 
ama e o seu amor exprime-se cantando com a voz de tenor debaixo da janela da sua amada. Esta é também 
a diferença do fado lisboeta. Em Coimbra o fado foi, é e vai ser cantado pelos homens-estudantes, bem ao 
contrário do fado de Lisboa que cantavam e cantam não só as vozes masculinos mas também as femininas. 
E sei que há pessoas que acusariam a Academia por ser machista mas achamos que Hugo de Azevedo tem 
razão quando defende a tradição de o fado de Coimbra ser cantado pelos homens. “O fado de Coimbra 
quase se identifi ca com a  serenata, e  a  serenata com o  amor de estudante. O fado de Coimbra é feito 
para cantar em noite de luar à bem-amada. Ainda que o cantador chore saudades, pedras morenas de 
Santa Cruz ou sombras do Choupal, canta sempre os seus amores, abre o peito à sua amada, quer ver-lhe 
o rosto à janela. A voz do fado coimbrão é viril, mesmo no tenor mais requebrado, jorrando aos jactos, 
sincopada, com espontaneidades de amador. A guitarra da coimbrã é forte, arrebatada, máscula também. 
Por que se há-de converter fado em mera canção que valha só pela melodia? E por que se há-de reduzir 

   9 Nota que domina o tom ou quinta nota acima da tónica. Dr. A. Bivar (coordenação) Dr. M. dos Santos Ferreira,Dr.ª M.V. Garcia 
dos Santos, Dicionário Geral e Analógico da Língua Portuguesa, Porto, 1948, pág. 1114.

10 Efeito rítmico que se produz quando se troca a acentuação que é própria aos tempos do compasso;i. É quando se dá a prolongação 
do tempo forte,ou parte forte do compasso,para o tempo,ou parte fr aca, do compass,ou viceversa. Enciclopédia Luso-Brasileira de 
Cultura, Lisboa, 1963, pág.204. 
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a guitarra coimbrã num instrumento anódino?” (Azevedo 1996) Achamos que a proposta que faz logo 
depois explica exactamente a  ideia que tem sobre esta preferencia masculina. Porque se as mulheres 
querem mesmo igualdade, têm de criar a resposta a canção que lhes cantam os rapazes. E como diz Hugo 
de Azevedo “Sairá forçosamente um outro tipo de canção” (ibdem).

Todas estas diferenças aqui apresentadas obrigam a falar sobre a própria designação fado de Coimbra 
que foi sempre muito controversa e polémica. Há quem entenda que esta designação não é correcta, para 
uns, dever-se-ia chamar-lhe canção de Coimbra, para outros, a designação correcta seria serenata coimbrã 
(Faria 1980). Há muitas opiniões acerca deste assunto. Afonso de Sousa no seu livro O canto e a guitarra 
na década de oiro da Academia de Coimbra (1920-1930) acha que o  fado que existe em Coimbra tem 
características de mera canção e não se pode designá-lo por fado de Coimbra. “Como passamos a ver 
na explanação desse meu entendimento o  “Fado de Coimbra”, na vocativa aceitação tradicional (sem, 
contudo, pretender alienar-lhe o quer que seja da sua valorização e, ao contrário até, esforçando-me por 
detectar-lhe características específi cas que autonomizam tal composição e  a  purifi cam, em confronto 
com o  verdadeiro Fado), o  “Fado de Coimbra”, dizia, não é para mim mais do que um pretenso, um 
chamado Fado de Coimbra, donde resulta que, ao ver-se-me empregar aquela já correntia designação 
deverá entender-se que a  considero signifi cativa desta última” (Sousa 1986:10). Para Luís Goes “(...) 
o Fado de Coimbra nunca existiu. Existiu sempre, isso sim, um estilo de interpretar próprio de Coimbra” 
(Diário de Lisboa, 1969). 

É de notar que Francisco Faria (1980:15) propõe outra designação para o  chamado fado de 
Coimbra. Considera que serenata como género musical defi nida por Marc Honegger como “(...) 
composição vocal ― acompanhada por um ou mais instrumentos ― ou puramente instrumental, 
destinada a  ser executada ao ar livre, durante a  noite, sob as janelas duma pessoa que se pretende 
seduzir ou honrar” (Honegger 1976, por Faria 1980:11) exprime melhor o  tipo de canção que existe 
em Coimbra. Acha que a tradição de cantar ao ar livre, ao pé de janela de mulher amada, é muito antiga 
e vem já dos tempos dos trovadores. E como no início era uma composição simples acompanhada por 
alaúde ou viola clássica, com o tempo tornou-se mais complicada. Em lugar de alaúde começou-se a usar 
bandolim. No passo de desenvolvimento e  popularização em século XIX, sofre infl uências da ária de 
ópera. A mistura da música ligeira com a música séria, o popular com o erudito dá a serenata de hoje em 
dia. E é exactamente este género que defi ne melhor (não podemos esquecer que estou sempre a referir-
me a  Francisco Faria) a  canção coimbrã. “Trata-se dum género musical híbrido formado no decurso 
do século XIX. Será exactamente nele que, a  nosso ver, se enquadra a  serenata coimbrã, tanto pelas 
suas características melódicas (recordemos o aparato de algumas melodias) como pelas características 
harmónicas já referidas”(Faria 1980:12).

Acabamos de mostrar as diferenças fundamentais entre fado de Lisboa e  o chamado fado de 
Coimbra que têm os seus inícios na história. Dizemos chamado fado de Coimbra, porque como também 
tentamos presentar a própria designação levanta muita polémica e discussão. 

E foi precisamente esta eterna discussão que reapareceu na hora de a notícia sobre a declaração do 
fado de Lisboa Património Imaterial da Humanidade se divulgar pelo mundo. Parace que então Coimbra 
“acordou” e se sentiu lastimada que o fado de Coimbra não tenha apanhado o “comboio” e viajado no mesmo 
compartimento11. A eterna pergunta: é o fado ou canção de Coimbra? E assim depois de se ter instalado 

11 htt p://www.asbeiras.pt/2012/01/fado-de-coimbra-e-patrimonio-da-humanidade/, (acessado 13 de Março de 2012)



53

O Fado de Coimbra e Património da Humanidade

um certo desconforto entre os verdadeiros cultores do fado de Coimbra eles mesmos tomaram a  voz 
e começaram a expressr as dúvidas deles.

Sansão Coelho, o defensor e divulgador do fado de Coimbra, em “O Despertar” 2/12 afi rma que 
o  fado de Coimbra é muito menos conhecido e  tem muitos menos cantores jovens do que o  fado de 
Lisboa e exprime tristeza em relação a que o fado não tenha entrado, em simultâneo na candidatura e que 
o fado de Lisboa “(...) tenha esquecido o seu irmão coimbrinha (...) e que aquele não venha diabolizar 
o de Coimbra e retirar-lhe espaço de divulgação”12.

Por outro lado Virgílio Caseiro nas Beiras de 29/11 formula uma serie de perguntas se calhar 
retóricas: “mais uma vez (...) Lisboa vai-se construindo, tirando partido se ser sede do poder político, 
recorrendo a  este facto para liderar movimentos, benefi cios, projetos, decisões (...) e  infelizmente 
Coimbra, mais uma vez se auto exclui, movida por critérios intelectuais e éticos de diferença estilística. 
Será fado? Será canção de Coimbra? E, mais adiante, afi rma que “musicalmente a canção de Coimbra nada 
fi ca a haver ao fado lisboeta (...) crendo ser óbvio para todos a lógica de uma candidatura globalmente 
envolvente e única, moldada e justifi cada por razões dominantes de nacionalidade portuguesa.13” Então 
não deviam decidir-se os mesmos cultores do fado de Coimbra e ser consequentes. Como sempre éramos 
diferentres, vamos seguir com a nossa diferença e não cambiar da nossa opinião quando melhor convém. 

Este modo de pensar apresenta Jorge Cravo – o divulgador do fado de Coimbra que diz: “Coimbra 
não está na candidatura. Nem tinha de estar. Não é possível afi rmar-se a nossa diferença quando convém 
e, depois, por questões de comodismo e marketing, querer apanhar a última carruagem do fado.14” 

Como podemos ver há tantas diferenças entre as duas cidades que a única maneira era apresentar 
uma candidatura aparte. Simplesmente o fado de Coimbra devia-se promover de forma separada. Neste 
momento pode surgir a pergunta por que não o fez? E o problema é que antes de Lisboa iniciar os trabalhos 
para a candidatura, a Coimbra tentou avançar com este projeto com o apoio de Jorge Cravo que liderou 
uma comissão de trabalho apresentada na reunião do executivo camarário em 15 de Março de 2004 
e aprovada por unanimidade. Mas infelizmente as reuniões não tiveram os resultados desejados a pesar de 
que em 2002 foi cirado o “Prémio Edmundo Bett encourt”, lançou-se o programa que tinha como objetivo 
a revitalização das “Noites do Fado de Coimbra” e vários grupos de fado receberam também muito apoio 
em 2003.

O mesmo lider da comissão afi rmou em 2011 “Tudo está por fazer na canção de Coimbra, embora 
desde 2008, exista, na Reitoria da Universidade, um seu projeto de revitalização e difusão. (...) Coimbra 
quer recriar a sua canção, para que ela seja a marca de maior visibilidade da cidade, ou tudo não passará 
de mais uma oportunidade perdida?15” E esta é a pergunta fundamental. Existe em Coimbra a força e as 
pessoas que possam levar o  fado ao seu auge? Se calhar o novo projecto “Fado ao Centro” conseguirá 
estas metas porque tem como objectivo massifi car a divulgação do Fado de Coimbra, através da formação 
e de uma Escola de Música de referência internacional, fazer as apresentações diárias do Fado da cidade 
do Mondego, bem como apoiar o ensino da guitarra portuguesa e apoiar edições discográfi cas e literárias 
relacionadas com o  Fado de Coimbra16. É verdade que o  fado de Coimbra tem sido “muito pouco 

12 Ibidem

13 Ibidem

14 Ibidem

15 Ibidem

16 htt p://www.cafeportugal.net/pages/noticias_artigo.aspx?id=4235, (acessado 13 de Março de 2012)
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valorizado culturalmente, não só pela falta de apoio das entidades públicas, como pela falta de iniciativa 
privada que tenha por base a promoção e divulgação deste estilo musical.17” Oxalá este projecto consiga 
quebrar este Status Quo. 

Como podemos observar o fado de Coimbra nunca se identifi cava com o fado de Lisboa. Fado 
de Lisboa é “culto”, fado de Coimbra é dos estudantes, do amor inocente, dos jovens que procuram o seu 
caminho, que entram na jungla do universo tentando encontrar-se a si próprios. Eles adaptam esta canção 
como sua. Por isso concordamos com o Francisco Faria quando diz: “Mas quando aportei a esta cidade 
para nela estudar e  depois me fi xar para o  resto da minha vida (serei daqueles que vieram para amar 
Coimbra... às vezes nem sei bem porquê) vi o fado doutra maneira: ele era nosso, mesmo quando não 
o cantávamos; aprendia-se ouvindo e não lendo; esta não tinha autor- só tinha cantor. Numa palavra: 
fora assumido por um determinado grupo humano. Daí o seu valor como testemunho duma época, dum 
modo de viver e sentir. Pode considerar-se como uma música típica” (1980: 14). O fado de Coimbra 
ou a canção coimbrã sempre procurou independizar-se e ser tratado como um género diferente. Assim 
não pôde candidatar junto com o fado de Lisboa a Patromónio de Humanidade a não ser que fosse uma 
candidatura aparte. O fado de Coimbra sempre foi e será diferente, a questão é se os próprios cantores, 
divulgantes e historiadores são capazes de reunir-se e promover o fado da sua cidade linda e romántica 
de forma efi caz e ativa. Lamentamos igual que Mário Nunes “a demora de Coimbra e a não incorporação 
na iniciativa de Lisboa. Depois da aprovação do executivo municipal de criado o  “Prémio Edmundo 
Bett encourt” em 2002, da revitalização das “Noites do fado de Coimbra” e do apoio aos grupos de fado, 
em 2003, e das relações ativas com a secção da Academia, foi pena. E que Coimbra “acorda”, por vezes, 
sobressaltada, e depois volta a “adormecer.18” 
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