
Aldina Duarte é uma das grandes vozes do Fado, a quem chamam a "Voz Inteligente", pela sua 
singular capacidade interpretativa, fazendo permanentemente concertos em Portugal e no 
estrangeiro, nas melhores salas nacionais e internacionais.

A sua personalidade artística é reconhecida por todas as gerações do Fado, pela crítica musical, 
por artistas das mais diversas artes e personalidades públicas de todas as áreas da cultura e do 
conhecimento.

É mencionada, entre muitas outras razões, na sua paixão pela literatura e pela sua extrema 
curiosidade acerca das mais diversas áreas do conhecimento.

É convidada para cantar em espaços e eventos literários, assim como para participar em 
conferências e em debates vários, como por exemplo:

• Conferência integrada no programa "O fim da crise", a convite de Pedro Mexia;
• Conferência integrada na programação do "Átrio dos Gentios", a convite de
• José Tolentino Mendonça; 
• Conferencista nos festivais de Fado de Madrid, Sevilha, Bogotá e Buenos Aires.
• Encontradouro, no Espaço Miguel Torga, em São Martinho da Anta / Sabrosa.

Aldina Duarte é letrista de fados cantados por Camané, Carminho, Ana Moura, Mariza, António 
Zambujo, entre muitos outros, incluindo ela própria.

ALDINA DUARTE
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Biografia



É autora de diversos projetos, nomeadamente: 

• Conferências  “A Cantar e a Contar” no CCB.
• Oficinas de fado – “Fado Para Todos” - no Museu do Fado que conta atualmente com uma 
comunidade de trabalho.
• Série de entrevistas “Fados e Tudo”, em exibição online no site do Museu do Fado, dando 
origem, sob o mesmo título e no âmbito das Festas da Cidade de Lisboa, no Teatro Municipal 

No cinema, destaca-se o documentário ( editado em DVD ) - Aldina Duarte: Princesa Prometida – 
do realizador Manuel Mozos, apresentado e premiado em diversos festivais de cinema nacionais e 
internacionais e ainda:

• Xavier, de Manuel Mozos.
• A Religiosa Portuguesa, de Eugène Green; com atuação ao vivo na apresentação do filme no 
Festival de Cinema de Locarno.
• O Fado pelo Mundo – Aldina Duarte: Lisboa – Macau ; documentário RTP.

Aldina Duarte é considerada uma das melhores vozes do Fado da atualidade, 
uma personalidade artística singular, uma apaixonada pela poesia e pela 
música do Fado.

É fadista residente na casa de fados mais importante dos últimos quarenta anos, o Sr. Vinho, por 
ser uma verdadeira escola por onde têm passado alguns dos grandes nomes da história do Fado, 
incluindo a sua proprietária Maria da Fé.
Diz quem vê os seus concertos que jamais os poderá esquecer.
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Edição 2014
Espetáculo “Humor Livre” 
com Carlos Vaz Marques, Ricardo Araújo 
Pereira e Camané.

“O Fado Celeste”
vídeo de Bruno de Almeida, documentário de 
Diogo Varela Cid e participação de Celeste 
Rodrigues.

Recital “Amália” (Jardim de Inverno) 
por Júlio Resende.

Concerto “Seus Amores, Suas Paixões” 
com Lisboa String Trio, Ricardo Ribeiro e Fábia 
Rebordão.

Edição 2015
Concerto: A Casa e o Mundo 

Ricardo Ribeiro e Rabih Abou-Khalil

Concerto: Vozes da Cidade
José Manuel Neto 

Convidados: Mariza e Camané

O Bailarico (Jardim de Inverno)
Com Celina da Piedade e Peña Kalimotxo 

Filme do Desassossego de João Botelho (Sala 
Estúdio Mário Viegas)

Concerto: Só no Bairro do Amor 
Aldina Duarte e Jorge Palma



Destaques de Melhor Disco do Ano:
MÁQUINA DE ESCREVER - NUNO GALOPIM 
ANTENA 3 - HENRIQUE AMARO
ANTENA 3 - LUIS OLIVEIRA - MELHORES DO ANO
JORNAL DE LETRAS - MANUEL HALPERN
COTONETE
PROGRAMA FORA DE HORAS - SIC NOTÍCIAS
BLITZ

Destaquemos o mais recente disco (que são 2 discos) “Romance(s)”:

O seu quinto disco de inéditos - Romance(s) - CD duplo, um romance escrito em verso por Maria 
do Rosário Pedreira para as melodias do fado tradicional e uma banda sonora da mesma história 
criada pelo produtor musical Pedro Gonçalves (Dead Combo), considerado pela imprensa nacional 
disco do ano e destacado pela crítica internacional, na Songlines, uma das revista de música mais 
importantes do mundo.

Songlines, Abril  2016, por Gonçalo Frota:

Aldina Duarte “Romance(s)”
A Fadista traz um desafio literário em duas partes

Após o lançamento de “Contos de Fados”, Aldina Duarte decidiu fazer uma pausa nas gravações.
Mas não conseguiu evitar o desafio lançado pela sua letrista habitual Maria do Rosário Pedreira: 
que Aldina Duarte adaptasse uma historia escrita pela poeta, usando uma série de fados 
tradicionais. A sua nova editora sugeriu-lhe Pedro Gonçalves (do duo instrumental Dead Combo) 
como produtor. Como se não fosse suficiente o desafio de sintetizar uma historia – passada em 
Lisboa sobre um clássico triangulo amoroso - em 14 canções, recebendo uma galeria inteira de 
personagens na sua voz, Aldina Duarte gravou um disco duplo, com as mesmas historias e 
composições replicado em duas abordagens distintas, por sugestão de Pedro Gonçalves, regravar 
o reportoório segundo a sua própria noção de banda sonora.
O resultado é fantástico. O conto de Maria do Rosário Pedreira, de um amor que correu mal tem 
o eco lindíssimo da assinatura sóbria do estilo de Aldina Duarte no primeiro CD, enquanto Pedro 
Gonçalves, captando a crueza e emoção da voz de Aldina, abre caminho para que ela se torne 
numa espécie de incrivel Tom Waits no feminino no segundo disco. Uma gravação muito bonita, ao 
mesmo tempo tradicional e inovadora, seguramente um marco na história do Fado. 
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https://maquinadeescrever.org/2015/12/14/os-melhores-discos-de-2015-por-nuno-galopim/
http://media.rtp.pt/antena3/ler/henrique-amaro/
http://media.rtp.pt/antena3/ler/luis-oliveira/
http://visao.sapo.pt/jornaldeletras/camane-e-aldina-duarte-fado-poesia-e-prosa=f819584
http://cotonete.iol.pt/noticias/body.aspx?id=6128
http://sicnoticias.sapo.pt/Infografias/2015-12-15-Discos-do-Ano-escolhas-Autores-Foras-DHoras
http://blitz.sapo.pt/principal/update/melhores-do-ano-blitz-e-o-melhor-album-nacional-de-2015-e=f99135


Discografia:
Apenas o amor (2004)
Crua (2006)
Mulheres Ao Espelho (2008)
Contos de Fados (2011)
Romance(s) (2015)

Concertos e participações mais recentes e relevantes:

2013
• Concerto no Grande Auditório da Culturgest, acompanhada à guitarra por José Manuel 
Neto e à viola por Carlos Manuel Proença, com os convidados especiais Ana Moura, António 
Zambujo e Júlio Resende.
• Espetáculo “Fados de Amor Derradeiro” – CCB / Dias da Música.
• Concertos “Contos de Fados” na Catedral de Gent / Bélgica e na Igreja de Santo Estevão 
em Lisboa / 1ª edição Caixa Alfama; Cine-teatro de Castro Verde, entre outros.
• Concerto de homenagem a Júlio Pomar – Lamego, Teatro Ribeiro Conceição.
• Convidada de Camané – Coliseu Lisboa.
• Participação na Gala Carlos Zel – Casino Estoril. 

2014
• Festejou 20 anos de carreira em dois concertos no Grande Auditório da Culturgest, 
acompanhada à guitarra por José Manuel Neto e à viola por Carlos Manuel Proença, com os 
convidados especiais: Júlio Resende (piano), Ana Isabel Dias (harpa), Paulo Parreira (guitarra 
portuguesa), Rogério Ferreira (viola).
• “Contos de Fados” apresentado ao vivo no Brasil, com quatro espetáculos em São Paulo, 
na Caixa Cultural; no Festival Eurofonik em Nantes / França e no Teatro Filarmonica em 
Oviedo / Espanha.
• Concerto na 2ª edição do Festival Caixa Alfama.
• Artista convidada no disco e no espetáculo dos 50 anos de carreira de Carlos do Carmo.
• Homenageada pelo Douro Film Harvest em Santa Marta de Penaguião.

2015
• Concertos “Romance” no Teatro Municipal de Bragança, Auditório Municipal do Seixal, 
Museu do Bacalhau em Ílhavo, entre outros.
• Espetáculo especial com Jorge Palma – “Só no Bairro do Amor” no Teatro Municipal São 
Luiz – “Fados e Tudo”.
• Concerto no Coliseu do Porto / D’Bandada. 
• Concerto “Romance: Apenas O Amor” - no grande auditório do CCB acompanhada à 
guitarra por Paulo Parreira e à viola por Rogério Ferreira, com os convidados especiais, 
Camané, Dead Combo, Carlos do Carmo e Maria da Fé.
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