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Moro no bairro da Bica 
Ao princípio da ladeira 
Numa casinha que fica 
A dois passos da Ribeira 

Moro num 1.11 andar 
Com uma janela florida 
Aonde o sol vem beijar 
As amarguras da vida 

(Excerto de um fado cantado por 
Natividade Pereira) 

É NOITE I\IA CIDADE. A luz dos candeeiros, pálida, amarela, cai sobre o largo de 
S. Paulo, vazio e silencioso em torno do seu velho chafariz. Os prédios altos e antigos 
alinham-se ao longo da rua, de vez cm quando estremecida por um eléctrico que passa, ou 
por um táxi que desliza, de faróis acesos. O passeio estreito que corre paralelo à igreja, do 
lado oposto, quase se perde entre as sombras ameaçadoras dos umbrais das portas, as 
montras apagadas e os carros estacionados. Uma brisa fresca, a cheirar a maresia, lembra 
a proximidade do Tejo, nesta noite húmida de Outubro. Vem-me à memória o fado de 
Natividade Pereira: São Paulo, bairro velhinho/ de casario altaneiro/ és um bairro ribei 
rinho I ribeirinho e marinheiro ... 

Ao fundo da rua, onde a Boavista começa direitinha ao Conde Barão, uma luz 
mortiça assinala uma esquadra, quase defronte ao arco do elevador da Bica. Anoiteceu há 
pouco tempo, mas já os dois elevadores descansam, lá no cimo da Bica Duarte Belo, ao 
Calhariz. Há pouco movimento a esta hora. A Caneca, cervejaria a seguir ao elevador, tem 
as luzes acesas e gente lá dentro, mas não muita; o ambiente já está fraco, tal como na 
Vaquinha, designação local da Popular da Bica, actua1 leitaria e antiga vacaria, quase 
encostada ao cantinho que se esconde debaixo da Calçada Salvador Correia de Sá, que 
nasce ali mesmo para subir numa curva acentuada, em direcção a Santa Catarina. 

Sai um grupinho de jovens da Caneca, conversando e brincando. Caminham pela 
rua de S. Paulo e de súbito desaparecem: agora sobem as escadinhas que caem perpendi 
culares a S. Paulo e que são a coluna vertebral do bairro da Bica. Páro no seu início e olho 
a placa: Calçada da Bica Grande. Respiro fundo, a tomar fôlego, e começo a longa subida. 
Transponho os primeiros degraus solitários, limiar do bairro, sentindo o anonimato que 
trazia comigo a desaparecer, numa vertigem, à medida que me vou aproximando das 
primeiras janelas, das primeiras portas abertas. O ruído de fundo da cidade desaparece, 
graduaLnente; reparo pela enésima vez na linda placa de metal que, em fundo vermelho- 
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-escuro, anuncia Barbearia A 
Marítima, pendurada logo a seguir 
à entrada para o Pátio do Broas; 
olho lá para o cimo e vejo a rapazi 
ada do Marítimo cá fora; à espera 
do baile, na esquina com o Beco, e 
deixo-me inundar pelos pequenos e 
variados barulhos doméstico 
loiças, risos, vozes, choro de 
bebés, a telenovela - o cheirinho 
a comida, o envolvimento acolhe 
dor da luz ténue coada pelos corti 
nados dos janelicos abertos da 
portas ... Entro na Bica e dou as 
boas-noites. 

A casa da Milú fica nestas 
escadinhas, do lado esquerdo para 
quem sobe, logo ao princípio, 
passando a Travessa da Bica 
Grande. É o número treze. Só lá 
vai quem sabe, nada anuncia o que 
e passa lá dentro, nem sequer se 
vislumbra uma indicação do seu 
nome: A Guitarra da Bica. A refe- 
rência para os que não conhecem 
este lugar é o elevador da Bica, 

que toda a gente sabe onde é. Para quem vem do Calhariz tem de descer, para quem vem 
de S. Paulo, tem de subir um poucochinho. A Bica fica num vale muito íngreme, a afun 
dar-se entre o alto de Santa Catarina (a Oeste) e o alto das Chagas (a Leste), correndo ao 
longo da linha do elevador, entalada entre curtas escadinhas perpendiculares, e duma 
longa calçada em degraus - as escadinhas da Bica Grande. Bairro Alto, Santa Catarina, 
Chagas, Conde Barão, são nomes de lugares que rodeiam a Bica e remetem o nosso imagi 
nário para esta parte ocidental da cidade, mais recente do que o berço de Lisboa que 
ocupa as colinas do Castelo de S. Jorge com os seus nomes mágicos - Alfama, .Mouraria, 
Castelo, Graça-, mas mais antiga do que a nossa memória consegue abarcar ... 

À semelhança de outros bairros ribeirinhos, a Bica caracteriza-se por uma forte 
herança marítima. Muitos dos seus habitantes ainda hoje mantêm ocupações relacionadas 
com as actividades de porto, de pesca, de conservação do pescado, e com os grandes 
mercados abastecedores existentes nas suas proximidades (de peixe, de produtos hortíco 
las, de fruta, de flores). Apesar de o leque de novas profissões aumentar cada vez mais, 
esta vocação marítima e comercial continua a inspirar a actual imagem do bairro, tanto 
para os seus habitantes como para os lisboetas em geral. Não são só os seus elementos mais 
idosos que contribuem para esta permanência cultural, com as suas minuciosas memória 
de um tempo em que ali era só gente do mar, marítima, desde pescadores, apanhadores de 



pezxe, compradores de peixe, embarcados, varinas; também os jovens, descendentes ou 
afins de famílias com raízes mais antigas, prolongam um tipo de socialização, de vivência 
quotidiana e de representação do bairro em continuidade com este passado, nomeadamente, 
através da valorização e recriação de certas tradições bairristas, como eles dizem. 

Ainda é cedo, os fados só começam lá para as dez e meia, a porta aberta jorra alguma 
luz para as escadinhas, umas poucas pessoas conversam ali perto. É sexta-feira. Lá dentro, 
a televisão ocupa a atenção de um ou outro sentado à mesa redonda, ao pé do telefone, ou 
encostado ao balcão. São pessoas ali da rua, familiares, amigos que ali vão de fugida, beber 
uma bica, uma cervejinha, dar dois dedos de conversa à Adelaide. O João, o seu mai 
velho, entra e sai, num vaivém entre a tasca e a sua casa que fica defronte; o seu filho, 
Raúl, de cinco anos, quer ficar com a avó, brinca entre as cadeiras e mesas, sabe que o pai 
irá ajudar a avó ao longo da noite, nas horas de maior movimento ... A tasca quase faz parte 
da sua casa, ali tão perto, a dois passos da avó e dos tios, que vivem todos juntos lá mais 
para cima do bairro, na Travessa da Laranjeira. As mesas já estão postas e numeradas, 
algumas reservadas, mas ainda vazias. Ao fundo, na minúscula cozinha que ocupa o canto 
esquerdo, alumiada fracamente por uma lâmpada, a Milú, de avental, dá um último toque 
nos tachos e frigideiras, que são o reino da Filipa até que chegue o momento de, também 
esta, mudar de roupa e entrar a cantar, com a sua voz tão fresca, os três fados da praxe ... 

O espaço da Guitarra da Bica é amplo, quando vazio, ou quando, pela tardinha, 
alguns poucos homens ocupam uma ou duas mesas e ali se entretêm a jogar dominó. Nestas 
alturas, parece uma simples taberna, como há tantas por essa Lisboa fora, de paredes de 
mármore claro, até meio, com uma lista negra a separar da restante cobertura de azulejos 

Milú Ferreira a cantar, em dueto, 
no seu estabelecimento: A Gwtorro 
da Bica, Lisboa. 1991 Fotograíia de 
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até ao tecto. Nas noites de sexta e sábado, no entanto, 
esta simples taberna transforma-se, e o seu espaço torna 
-se muito apertado e escasso, de tão ocupado que fica. 
A dezena de mesas quadradas dispersas pela casa, a 
cerca de cinco mesas corridas, e a mesa redonda, que se 
encontra ao lado do telefone, perto do balcão, são insu 
ficientes para todos os que lá acorrem semanalmente e 
acabam por se encostar ao fundo, entre o frigorífico e a 
casa-de-banho, por se apertar em cadeiras dispersa 
pelos espaços vazios da casa ou por se acotovelar à 
porta, os menos felizes, ouvindo fado ao ar livre ... 
Nestes momentos, o restaurante da Milú parece um 
balão prestes a rebentar, e o fumo, a música e as luzes 
veladas que de lá saem ainda atraem mais quem passa, 
pelo contraste com a solidão das escadas nuas da 
calçada. 

Na janela em frente, a Joaquina já está no seu 
posto de observação. É ela quem toma conta da casa 
durante o dia, ajuda a Milú nas compras, na cozinha, 
nas limpezas. Em troca a Milú ajuda-a nas despesa 
familiares, dá-lhe almoços, jantares; de noite fica ali, à 
janela, a viver a vida da rua, de quem passa, de quem 
entra e sai, a ouvir os fados, a espreitar o ambiente, mas 
sempre de dentro de sua casa. Joaquina nasceu no 
bairr o há quase meio século, no último andar da última 
casa do Beco dos Aciprestes, tal como os seus seis 

irmãos, tal como os seus pais. É uma filha da Bica, foi criada nesta mesma casa onde agora 
vive, de sua madrinha, sempre conheceu o n," 13 como taberna. 

Lembra-se de quando ela era só «copos e dominó» - nem café havia - pertencia a 
uns galegos, uma grande farrúlia de galegos que morava ali na Calçada, no 14, quarto 
andar, a família do Manuel Aguilar, cujo compadre explorava aquilo. A tasca estava 
sempre aberta, quem frequentava eram os velhotes aqui da rua, sócios do Marítimo, o 
meu pai, que era negociante de peixe e um dos fundadores do clube, também lá ia jogar 
dominó. O armazém defronte, que hoje ainda lhe pertence no aluguer, era uma carvoaria 
que vendia bolas de carvão, lixívia, petróleo. Ainda me lembro de ver os camiões do petró 
leo a descarregá-lo com mangueiras aqui para cima. Depois os galegos passaram a casa, e 
os que a exploravam não ficaram muito tempo. Muitos moravam ali nas escadinhas. 
O Zé Algarvio, do n.º 23, o Carlos Barbas, morador na rua de S. Paulo e encarregado do 
cacau da Ribeira, que a passou ao seu compadre Manel Estivador, do n.2 35, que aguentou 
a casa cerca de doze anos, entre 1970-82, o Armando, do n.º 11 , que se seguiu e lhe fez 
obras, dando-lhe a feição que ainda hoje mantém. 

Nesta época davam refeições, e a casa tinha uma clientela certa. A freqtLência era 
muito estivadores - colegas do meu marido - , pessoal da Ribeira - que era tudo a 
mesma coisa - e pessoal do sindicato'. E também pescadores, muitos ela Nazaré. 



Passavam por aqui muitas nazarenas, vestidas à, sua maneira, quando vinham esperar os 
maridos que iam para o mar, para a pesca graúda - garoupa, marisco, e assim - por 
dois, três meses. Alugavam quartos ali na casa da Francisca, ficavam por alguns dias e 
também vinham aqui comer, lembra a mulher do Manel Estivador, D. Rosalina. Ao jantar, 
a casa também era frequentada por essas senhoras que faziam vida nocturna, com os seus 
«homens», como elas diziam ... , donos dos bares do Cais-do-Sodré, com as suas senhoras, 
em que essa frequência trouxesse qualquer tipo de problema, para além da má-língua da 
vizinhança. Era uma casa de pasto, sempre no nome da antiga firma galega, cujo negócio 
se apoiava na comensalidade dos trabalhadores das proximidades da Bica, embora os seus 
moradores também a ela recorressem de vez em quando, indo buscar comida para fora e 
beber o seu cafezinho. Nesses anos 70 era a tasca do Manel Estivador, estava sempre 
aberta, das seis da manhã à meia-noite, fins-de-semana e tudo, mas nunca deu fados. 

O bairro tinha os seus fadistas e os seus fados, e embora não existissem casas de fado 
no seu pequeno território, elas povoavam as redondezas e o seu quotidiano. Houve em 
tempos aquela Verbena da Poeira, a Santa Catarina, que dava fados diariamente, no 
Verão, onde a 1\ atividade Pereira se estreou a cantar, lá pelos anos 30, com vinte anos, 
acompanhada da sua amiga Márcia Condessa, num concurso de fado entre bairros, organi 
zado pelo semanário A Canção do Sul. Neste 
tempos passados, o grande meio de difusão era a 
rádio, como o Rádio Graça, ou o Rádio Clube 
Português. A Natividade ia quase todos os meses 
aos estúdios deste último, na Parede, cantar em 
directo. Sempre que isso acontecia, só se ouvia 
lá na Bica: ó menina Natividade, vai à rádio? e 
punha-se tudo, quem tinha rádio, a ouvir. 
Os concursos entre bairros ou colectividades, 
que já no tempo da sua infância eram frequen 
tes, funcionavam como um incentivo para a 
revelação de novas vozes, tendo ela ganho um 
deles, no Coliseu dos Recreios, para grande 
orgulho da sua Bica. 

Ali mesmo à beira havia o Bairro Alto 
com o seu Café Luso, entre outros locais, onde 
nos anos 40 a pequenita Maria de Lurdes, ali 
nascida, ia espreitar a Amália a cantar, por jeito 
do porteiro que era seu tio ... Havia o Café Mon 
dego, na Rua da Barroca, onde anos mais tarde, 
sob o nome de Salvaterra, se estreou a jovem 
Maria de Lurdes, também num concurso de 
fadistas. Havia o Retiro da Severa, na Rua 
António Maria Cardoso, onde começou a sua 
carreira precoce, em cima dum banquinho, o 
«miúdo da Bica», o Fernando Farinha; e onde 
cantava a Natividade Pereira quando a vieram 
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chamar, com a triste notícia da morte da mãe, a 
tia Rosa .... Mora nas Chagas, junto à Bica, 
uma velhinha I A tia Rosa toda encanto, 
amor, ternura I Jurou a Deus morrer ali nessa 
casinha ... Mais recentemente, nos anos 70, 80, 
também houve fado em algumas colectividades 
da Bica, celebrizando o Grupo Excursionista 
Vai-Tu, na Bica Duarte Belo, com as suas 
sessões de fado, e enchendo os serões de sábado 
do Grupo Desportivo Zip-Zip , na Rua dos 
Cordoeiros. Nesta rua ainda hoje mora Alcídia 
Rodrigues que, nos seus oitenta e um anos lúci 
dos e cheios de vivacidade - dois anos mais 
nova que Natividade Pereira não tendo 
chegado, tal como ela, a editar discos apesar da 
sua popularidade-, acrescenta às suas recor 
dações mais velhinhas aquele café da Rua de 

São Paulo que, como muitos outros cafés nestes tempos passados, dava fados com cantadores 
contratados, e aceitava participação de jovens ainda inexperientes, mas já com o bichinho do 
fado no sangue e relembra outros nomes do fado ali nascidos, como Manuel de Almeida, ou 
que ali viveram, como Lucília do Carmo ou Fernanda Maria ... 

O fado chegou ao n." 13 da Calçada da Bica Grande no princípio dos anos 80, pela 
mão do dono de então, que assim decidiu após ter visto a Milú a cantar no Jardim, restau 
rante então existente no Calhariz. Após uma brevíssima associação com o patrão da 
fadista, que terminou ao fim de poucos dias, e duma atribulada primeira actuação, a Milú 
estabeleceu-se na Bica, trazendo consigo os guitarristas e o Luís Costa, actual apresenta 
dor dos fados na Guitarra da Bica . 

... Eu compareci sozinha naquela primeira semana ( os outros fadistas contratados não 
compareceram). Ei, estava sozinha a fazer a noite e já tinha dito a um rapaz que me chama 
«mana»: «ó Manel, a gente, Sábado, já estamos lá em baixo na Bica, tu depois aparece lá que é 
para me dares uma ajuda». E quando ele me aparece - já eu tinha cantado umas quatro 
vezes-, eu digo assim «ai Manel, estou enrascada, faltaram-me os outros colegas, deve ter 
acontecido qualquer coisa. Estou afazer a noite sozinha, não me digas que eu vou enganar os 
clientes até às três da manhã assim desta maneira só a cantar. Diz ele assimc-Espera aí, mana, 
qiie eu já vou resolver a coisa!» Vai-me a Alfama e traz-me os meus colegas de lá, que estavam 
a trabalhar no Dragão de Alfama. E então ... safaram-me a noite. 

Desde o início, era ela quem «tratava» das sessões de fado, pois o novo patrão, 
apesar de sempre presente, logo confessou a sua ignorância no respeitante aos códigos e 
práticas próprios do mundo do fado: a Milú contratava os músicos e os colegas fadistas, 
organizava as sessões, e cantava os seus fados humorísticos em amena brincadeira com os 
clientes, pela noite fora, enquanto «ajudava» às mesas. O Luís Costa era, como ainda hoje 
é, o seu fiel e dedicado acompanhante. 

~o seguimento de cada vez mais prolongadas ausências do patrão, que aos poucos 
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um ano, a fechou, num estado de endividamento total: rendas, abastecimentos, gás, luz, 

telefone, etc. Em finais de 1990, a Milú estava retirada por problemas de saúde e a casa a 

naufragar. Em Fevereiro do ano seguinte, a ~ilú reabria a casa, sob sua gerência, após 

negociações com o patrão ausente - apesar do aluguer sempre ter permanecido em nome 

da antiga firma dos galegos. Um vizinho do bairro, fadista amador, freguês e amigo da 

Milú, já a tinha baptizado: A Guitarra da Bica. Todas as despesas da casa passaram a ser 

da sua responsabilidade, tendo como contrapartida o usufruto dos lucros conseguidos. 

Fornecimentos, licenças várias - licença de porta aberta das oito à meia-noite, para o 
fado até às duas e meia da noite, licença de dominó -, renda, água, luz, gás e telefone, 
pessoal da cozinha e das mesas, músicos, foram algumas das despesas permanentes que a 
Milú passou a suportar; o prazer de ter uma casa aberta, sempre cheia e animada, onde o 
convívio, as refeições, os petiscos, e, sobretudo, o ambiente acolhedor e familiar criado 
pelo fado e pelos seus amigos, constituiu, a partir de então, a sua razão de ser, a sua 
opção de vida. 

A Maria de Lurdes nasceu em 1935, um ano depois da Natividade se ter estreado no 
fado. Filha de pais minhotos, viveu toda a sua infância no bairro onde nasceu - Bairro 
Alto - e aí frequentou a escola, a catequese, os escuteiros e começou a aprender o ofício 
de costureira de calças, com nove anos de idade. Passou pela casa de várias mestras, na 
Bica, no Bairro Alto, em Santa Catarina. As primeiras foram na Bica, na Travessa do 
Sequeiro e depois na da Laranjeira, na parte alta da Bica. Num lado aprendi calças, 
noutro coletes e noutro casacos, e assim se fez costureira de calças, de coletes, de casacos , 
profissão que a iria acompanhar pela vida fora. la mudando de sítio, conforme pagavam 
mais: saia de onde me pagavam 1$50, para ir receber 2$00; saía para 2$50, depois para 
5$00 ... e assim por diante, sempre pedindo autorização à mãe. 

Desde pequena que ela gostava de fazer divertir as pessoas, de representar, de 
cantar. Tinha três irmãos, e o do meio, o mais próximo dela, partilhava com ela esse gosto 
pelas artes dramáticas. ( ... )Lá no nosso sítio éramos tão cómicos, tanto ele como eu, que 
tínhamos a alcunha dos Charlô e a Charlofa, por causa das coisas que fazíamos. Eu era a 
Charlofa, e o meu irmão era o Charlô. Fazíamos teatro na igreja da Encarnação, nos 
Escuteiros, e os papéis cómicos eram sempre para nós. Também na escola dos Calafates, 
onde ela andou, era chamada e incentivada pela professor a para fazer todo o tipo de 
papéis cómicos, que faziam parte dos momentos festivos. Sempre que podia, gostava de ir 
espreitar ao Café Luso, onde o tio era porteiro, que davam fados à noite, diariamente e 
matinés de Domingo, e ficava sentada no estrado, cá fora, a ouvir e a aprender os nomes 
das músicas, o Jorginho, o Tamanquinhas, o Mouraria Estilizado, o Alexandrino Antigo ... 

A primeira vez que cantou fado a sério, em público, foi aos catorze anos, num 
concurso, a Primavera do Fado, no Salvaterra, na Rua da Barroca, Quem organizou este 
concurso foi o poeta Francisco Radamante, o Moita Girão, e o Conde Soveral ... foi a 
Cidalisa do Carmo, que morava no 14, e o Manuel Fernandes, que morava no 28 - eu 
morava no 18 -, que me levaram lá ao Salvaterra para concorrer. Por acaso quem foi a 
minha madrinha nessa altura foi a Cidalisa do Carmo. Fui eu, foi a Natércia 
da Conceição, foi a Odete Maria, fomos as três, e quem ganhou o 1. 2 prémio nessa altura 
foi a Natércia da Conceição. Depois, daí para cá, comecei a ir para qualquer lado até que 
me casei e retirei. 



'1apa da Bica 
1 Elevador da B ca 
2 Cerveiana A Caneca 
3 Paste ara A 0opular da Bica 
'- Baroeana A Maritina 
SA E'ltraca para o Pá~o co Broas 
5 °átio do Biroas 
6 Maríbmo L sboa Oube 
7 Grupo Excu-s o nista Vai-Tu 
8 Grupo Desportivo Zo-Zip 
• Guitarra éa B1ca 

Casou-se com dezasseis anos, com um marinheiro que conheceu no Bairro Alto, 
quando ia para o seu trabalho de costureira de alfaiate. Passou tempos muito difíceis, em 
que o trabalho de costureira faltava, e era ela o sustento de parte da família e do marido 
que, tuberculoso, não podia trabalhar. Chegou a andar a vender fruta pela ruas do Bairro 
Alto, em momentos de maior necessidade, que recorda comovidamente. Enviuvou aos 
dezanove anos. A partir daí, começaram a puxar por mim, para ir para os fados, eu 



gostava muito de ir ao Luso, comecei a ir ao Luso, com o Filipe Pinto que era meu vizi 
nho, com o Zé Inácio, depois começaram: « Tu tens muito jeito para cantar» e então o 
poeta Francisco Radamonte é que me fez urnas letras, que eram da mulher dele, da Maria 
da Luz, e eu comecei a cantar. Começou a ter repertório, de letras que lhe ofereciam, 
adaptadas ao seu estilo sério-cómico, como ela própria define. Depois de ter andado por 
festas, por algumas casas onde foi conhecendo fadistas e a andar no meio da gíria, acabou 
por frequenlar a colectividade Santos Futebol Club (à Estrela) que dava fados, e foi aí que 
começou verdadeiramente a sua carreira. 

A partir daqui, é a integração progressiva nas redes de sociabilidade fadista. 
A aprendizagem de qualquer cantador faz-se percorrendo os vários locais onde há sessões de 
fado, cantando aqui e ali. Sempre acompanhado de colegas, entre músicos e cantadores, é colecti 
vamente que vai treinando as suas capacidades e melhorando as suas performances. Ao longo 
deste processo, que no fundo nunca acaba, vai construindo amizades, alargando os seus 
conhecimentos, enriquecendo o seu repertório, e assim se vai individualizando como fadista. 

É no Santos Futebol Club que Mil.ó é baptizada com o seu nome artístico - Milú 
Ferreira - pelo apresentador de então, e esta nova identidade marca a sua passagem defi 
nitiva para o mundo do fado, esse universo cultural feilo de regras, condutas e valores 
próprios, altamente codificado e com um certo grau de fechamento, onde só os iniciados na 
arte de representar, cantando temas e emoções muito peculiares, são admitidos. Começou 
a andar no ambiente do fado, como ela própria diz, com amigos e conhecidos que se visita 
vam em vários locais e situações de fado. Sem nunca se ter profissionalizado completa 
mente, aceitava contratos em diferentes casas por períodos de tempo prolongados, mas 
também por apenas algumas noites. A Mil.ó percorreu todos os sítios de fado, em Lisboa e 
arredores, à semelhança de qualquer iniciado no fado: Bairro Alto, Madragoa, Alfama, 
Ajuda, Queluz, Alcântara, Cova do Vapor (na Outra Banda) -, tendo-se demorado mais 
tempo numas casas, por vezes anos, noutras menos, conforme os contratos e os seus gostos. 
Convites para festas de caridade e para colectividades foram duas situações de fado que 
ela nunca recusou, participando sempre gratuitamente. E assim foi construindo a sua rede 
de amigos, foi conhecendo colegas, cantadores e músicos - tendo conhecido o seu actual 
marido, então tocador de viola, numa colectividade da Bica-, até que surgiu a oportuni 
dade de se sedentarizar na Bica Grande e assim o fez. Bairro este que, aliás, lhe era inti 
mamente familiar, já que parte da sua infância foi passada nas ruas da Bica, com as cole 
gas de escola, e em casa de várias mestras de costura. Hoje está reformada da costura e 
mantém a sua casa aberta só para distracção, para conviver, para ter aquelas amizades, 
aqueles bocadinhos, aqueles momentos de fado ... dar trabalho àqueles que eu vejo que de 
facto são pobres e que têm necessidade de trabalhar. 

No entanto, gosta de separar o domínio da sua privacidade doméstica do domínio 
público do seu restaurante. Na rua onde vive, a Santa Catarina, ela é conhecida pela 
D. Lurdes, que gosta de andar prática, de bata e de chinelos, e durante muito tempo nem 
as vizinhas sabiam que ela era a Milú dos fados. O restaurante é o seu território profissio 
nal, o palco da sua vida pública, que pertence a urna ordem diferente da realidade domés 
tica da casa e nem ao próprio marido, guitarrista, lhe é permitido ali entrar ... 

Dez da noite, e a Guitarra da Bica começa a animar-se. Nas escadinhas já se ouve 
ruído de vozes, afinação de «guitarras», barulho de pratos e travessas, palavras e risos. 



Um dos cantadores a consultar 
o seu 'ugar na lista em que 
o apresemador vai anotando tocas 
os nomes dos frequentadores 
da Gwwrro que rão cantar nessa 
r-oite, Lsboa, 199 3. Fotografia 
de Luís Pavão. 

O Luís Costa, no seu fatinho justo, conversa à porta debaixo do minúsculo telheiro que 
impede que em dias de chuva a casa fique alagada. Tem na mão um papelinho já bastante 
manuseado, onde vai apontando, a lápis, o nome dos fadistas que vão actuar nesta noite. 
Já dentro da casa, vai falando com este e com aquele, sentando-se de vez em quando, num 
canto solitário e acrescentando, em letra de imprensa, com certo custo, mais um nome à 
lista dos artistas. 

Já passa das dez e meia quando a televisão é apagada, apesar do jogo de futebol que 
está a ser transmitido. É o Luís Costa quem a apaga, pedindo licença a um casal de jovens 
que está sentado na última mesa corrida, ao pé da porta, mesmo debaixo do aparelho. 

Quase todas as mesas estão ocupadas, a Adelaide já anda num rodopio a servir baca 
lhau assado, bitoque, chouriço a arder em álcool, vinho, cerveja, sangria ... A Adelaide 
sempre tem ajudado a Milú, quase desde o princípio, primeiro na cozinha, mais tarde nas 
mesas. O seu conhecimento vem de longe, de Santa Catarina. Ela nasceu lá e ali passou a 
sua juventude, perto da casa onde a Milú vive bá trinta anos. São amigas e sabem que 
podem contar uma com a outra. Não admite brincadeiras e zela pelo respeito da casa, 
sobretudo quando a patroa se tem de ausentar. Acumula este trabalho com o seu emprego 
diário e o seu filho mais velho costuma ajudá-la pela noite dentro. 

A Milú, lá ao fundo na cozinha, vai colocando as travessas em cima do meio-balcão 
que a separa da sala. O «guitarra» afina o seu instrumento, o «viola» despede-se da mesa 
onde conversava animadamente com alguns amigos e a mulher, também fadista, o «viola 
baixo» dá uma últimas fumaças à porta, e todos tomam o seu lugar. 

O empregado que ajuda no balcão apaga o interruptor e a casa fica mergulhada 
numa penumbra, habitual dos ambientes de fado, apenas quebrada por algumas zonas de 



vermelhos e verdes, saídas de alguns petromax electrificados, suspensos na parede à volta 
do cantinho do fado. Um xaile, fotografias de fadistas em palco, desenhos rabiscados em 
papel, cartazes a anunciar festas de beneficência, inúmeros galhardetes de colectividades 
expostos aqui e ali, são alguns dos objectos que ali estão, ofertas de quem por ali passa, 
testemunhos da história de alguns breves anos de casa. Os três músicos compõem um semi 
círculo neste cantinho, sentados de frente para o público; os cantadores dispõem-se, de pé, 
normalmente à frente deles, embora haja alguns, raros, que se colocam atrás deles. 
A enorme cabeça de touro2 embalsamada, incrustada na parede do fundo, em relação a 
quem entra, parece mais ameaçadora, mergulhada nesta sem.i-obscuridade. 

As cordas começam a trinar, baixinho e ouve-se a voz rouca, de ex-locutor de rádio, 
do apresentador: 

Ora meus amigos, senhores e senhoras, a todos muito boa-noite. Benoindos a este 
cantinho fadista onde o fado é mais fado, o mesmo é dizer a vossa Guitarra da Bica, que 
vos apresenta fados sextas e sábados, sempre a partir das 22.30 até às 3 e mais qualquer 
coisa, da madrugada. Para já, meus amigos, passo a apresentar os nossos guitarristas, 
José António à guitarra, Laureano Braga à viola, o mais doce viola baixo, António 
Santos. A responsabilidade desta 
casa sempre a cargo da nossa 
querida Milú Ferreira. E a apre 
sentação desta cara bonita, deste 
vosso amigo Luís Costa. Ora 
senhores e senhoras, meus amigos, 
como sempre o apresentador é que 
começa. E então, meus amigos ... 

. . . Abre a sessão, com os seus 
fados habituais, «clássicos» que 
toda a gente conhece e aplaude. 
Quase no final de cada fado, há 
sempre quatro versos que são 
acompanhados pelo coro improvi 
sado dos clientes, cantando a letra 
ou apenas cantarolando; seguida 
mente, o fadista termina num 
arranque com os últimos quatro 
versos, interrompido no final pelas 
palmas, calorosas, acompanhadas 
de felicitações. 

Estes coros ajudam a criar 
um ambiente acolhedor de reco 
nhecimento entre todos. Os peda 
ços de letras que se partilham ou 
apenas as melodias cantaroladas, 
normalmente do refrão, são um 
dos aspectos mais marcantes destas 

Lista manuscrita da sequência 
dos cantadores numa sessão 
de fado amador, Clube Recreativo 
As Estrelas (Fonte Santa), 1993, 
Lsboa. Papel. 17,6 x 7,6. col part. 
(cat 86) 



sessões de fado. O diálogo que se estabelece entre os ouvintes e o cantador atinge o seu 

ponto alto neste momento em que todos participam, repetindo infinitamente como se fosse 

a primeira vez, os mesmos versos, os mesmos lalalás, pontuados com as mesmas gargalha 
das nos momentos certos, a mesma expressão de sofrimento, nalguns casos acompanhado 
de lágrimas, pelo final trágico de uma história. 

Pela porta aberta, vê-se um grupo que espera, pacientemente, que ele termine a sua 
actuação, para obter licença de entrada. Quem vai aos fados tem de conhecer algumas da 
regras que são lei nestes espaços: uma delas é não interromper um cantador, não se 
devendo registar na sala qualquer movimento para além da inevitável deambulação de 
quem serve às mesas. E o silêncio, essa regra de ouro, é a mais importante, e a mais difícil 
de respeitar, num restaurante onde os grupos de amigos se acotovelam nas poucas mesas 
demasiado próximas. Durante os curtíssimos minutos que dura o canto, antecedido pelo 
prelúdio das guitarras, a atenção de todos os presentes deve estar presa no actor. 
A emoção que atravessa a voz e a postura do cantador transmite-se, por contágio, aos 
ouvintes que o acompanham em todos os pormenores, e é neste momento, quase religioso, 
de comunicação, criada uma ligação sensitiva entre todos os participantes - é tão fadista 
quem canta como quem ouve - que se vive a partilha de uma narrativa, de um senti 
mento, numa espécie de comunhão entre todos. A desatenção e o ruído são altamente 
perturbadores desta re-ligação , e por isso mesmo interditos. 

O ambiente começa a animar-se mais e mais. No meio das vozes ouve-se o apresenta 
dor: Meus caros amigos, silêncio aí à porta, por favor! Ora meus amigos mais cim aponta 
mento de fado e, desta vez, peço a Vossa atenção para uma voz dife.rente, o fado humorís 
tico de ... Serafim Pereira! É a vez de um velhote, nascido no Casal Ventoso e reformado 
da estiva, sempre presente nestes serões, cantar os seus fados cómicos. Sobre fados conhe 
cidos - Bairro Alto, Júlia Florista - ele modifica as letras, transformando os texto 
noutros de um certo humor ao mesmo tempo picaresco e obsceno, recheados de alguns 
palavrões que sempre provocam hilariedade. A sua actuação é sempre acompanhada de 
muitos risos, o que também sucede com mais dois ou três cantadores que normalmente ali 
se exibem. Serafim Pereira orgulha-se de ser ele o autor das letras dos seus fados - ele 
que nunca andou na escola e nem sabe escrever! 

Seguem-se mais dois fadistas e, antes de terminar a primeira parte, o apresentador 
anuncia, com voz triunfante: Ora meus amigos, é tempo da responsável desta casa ... : a 
voz e a presença desta nossa grande amiga, Milú Ferreira! 

Frequentemente, a }lilú não canta logo na primeira parte, que termina perto da meia 
-noite. Às vezes nem sequer se encontra no restaurante, se se dá o caso de lhe pedirem - de 
a «convocarem», de facto - a actuar nalgum outro local, restaurante ou colectividade, 
muitas vezes nos arredores de Lisboa. Da mesma forma que os cerca de 15-20 cantadores 
que aparecem por cada noite de fados, ou por outra, vão aparecendo, uns à meia-noite, 
outros à uma, outros mais cedo, dizendo: Milú, eu hoje tenho de ir trabalhar, pego às 
tantas ... , também ela está sempre disponível para ir abrilhantar outros lugares. 

Hoje ela actua mais cedo, porque ainda tem de ir cantar a uma colectividade em 
Benfica, levando com ela mais três cantadores, e ainda tem de regressar muito antes do 
fecho. Começa com um fado sêrio , tem tempo para os seus habituais fados ligeiros, jocosos, 
que todos pedem logo de início. 



Volta atrás vida vivida 
Para eu tornar a ver 
Aquela vida perdida 
Que nunca soube viver(. .. ) 

~a sua indumentária de fadista, sapato de 
salto bem alto, vestido negro com brilhantes na 
frente, xaile vermelho-escuro traçado sobre um 
ombro, a Milú impõe respeito; mulher baixa e 
gorducha, sempre muito direita e de queixo 
levantado, apresenta uma figura imponente, de 
rosto franco, cabelo bem arranjado, preso atrás 
por um grande travessão, numa elegância feita de 
vivacidade, apesar dos seus quase sessenta anos. 
Só deixa que uma pessoa a penteie, a sua cabelei 
reira Rosa, no salão que frequenta há mais de 
trinta anos, na Trindade. Lrna vez por semana 
confia--lhe o seu farto cabelo comprido, louro, e 
deixa que a Rosa decida sobre o penteado, 
normalmente todo puxado para cima, ao alto. 

Xaile verde, verde malva 
Sacudida e toda airosa 
Ainda mai rompia a alva 
Saía de casa a Rosa 

Com o esvoaçar do seu xaile 
Trazia o povo intrigado 
E a pobre Rosa afinal 
Ia à missa e ao mercado( ... ) 

Guitarra da Bica, Lisboa. 1993. 
Fotografia de Luís Pavão. 

De voz rouca e grave, toda ela impõe respeito, mesmo quando canta, cheia de 
graça e garridice, a «Malva Rosa», ou as «Vinte e cinco», revirando os olhos, mas, 
sobretudo, quando tem de interferir para impor a ordem e interpela, com um ar de 
poucos amigos que não admite resposta, algum abusador mais ou menos alcoolizado. 
Não raras vezes a Milú tem usado a sua força física para manter a ordem, e orgulha-se 
de nunca ter chamado a polícia. Ela é rainha e senhora naquele espaço e, da mesma 
forma que é generosa para quem tem necessidade, oferecendo comida e bebida sem 
exigir qualquer retribuição, também sabe ser severa e intransigente, a ponto de não 
admitir faltas de respeito na sua casa. Não raras vezes tem dado o seu murro certeiro, a 
sua cabeçada, tem arrastado e atirado homens para a rua, até já desarmou indivíduos 
antes de se engalfinharem ... 

Intercala sempre os fados com piadas, brincadeiras com os clientes, com ela 
própria. Sempre adorou a Hermínia Silva, e embora nunca a tivesse visto ao vivo, o seu 



estilo assemelha-se-lhe bastante, bem como a sua figura castiça e brejeira. Quando as 

palmas e os risos acalmam, a Milú satisfaz os pedidos insistentes: 

Agora estou mesmo convencida que sou boa! ... Ora então, satisfazendo os pedidos 
que me são feitos ... lá vai as vinte e cinco, filha. As vinte e cinco é comigo. Eles lá sabem, 
eles até gostam. Quando eu dou as 25 ficam todos contentinhos ! 

Só sei que quando tu voltas para casa 
Vens mal, só me provocas; queres bater 
Olha, se me pões o sangue em brasa 
Levas com o rolo da massa, podes crer ... 
Se me bateres dentro do nosso quarto 
Fica sabendo, amor, que não me.fico 
Cacetadas, eu dou-te vinte e quatro, 
Ou talvez dê mais de vinte e cinco 

( Olha os coiros!!) 

Os coros pontuam o refrão, fazendo quiquiriquiqui! e aiaiaiaiaiaia! no final de cada 
verso. Milú espicaça-os com a sua frase habitual: Olha os coiros! Termina a sua actuação 
com uma desgarrada com um dos clientes e amigos da casa, escrita de propósito para eles. 

Eu gostava de cantar 
A desgarrada pró pagode 
E passo a desafiar 
Um cantador com bigode 

Levanta-se de uma das mesas um homem de bigode, de voz potente: 

Não me julgues papa-açorda 
Estou aqui para dar nas vistas 
Que direito tens ó gorda 
De provocares os fadistas(. .. ) 

Muitas palmas, risos, comentários para o ar. É a vez, agora, do Armindo Ferreira 
cantar, amigo e habituê da Guitarra da Bica. A sua voz é boa, canta muito bem, apesar de 
se ter estreado há pouco tempo, neste mesmo sítio, pela mão da lVIilú, não completaram 
ainda quatro anos. De origem alentejana, vive na Outra Banda, mas trabalha perto da 
Bica, e costuma sair do emprego direitinho para ali. Mal ele termina os seus três fados, 
calorosamente acompanhados com coros e aplaudidos, acendem-se as luzes. É o primeiro 
intervalo, dos três ou quatro que vão pontuar as «partes» de fado, até o serão terminar já 
lá para as quatro da madrugada ... Nos intervalos, tudo se mexe, fala, grita, as pessoas 
saem das suas mesas e vão cumprimentar os amigos, entram mais grupos que, paciente 
mente esperavam à porta, muitos saem para o ar fresco da noite, puro, em comparação 
com o denso ambiente, verdadeiramente irrespirável dos fumos de tabaco, dos cozinha- 



dos, dos chouriços a arder em álcool, que a todo o momento cruzam a sala ... Os músicos 

desentorpecem as pernas cá fora, fumam um cigarro, descontraem as mãos e o corpo. 

Quando se apagam as luzes, tudo volta aos seus lugares e a sessão prossegue. 

Mesmo quem desconhece o submundo cultural do fado e o procura, como diversão e 

espectáculo com um certo grau de exotismo, é de imediato tocado pela ·densidade do ambi 

ente, social e físico, e sabe, intuitivamente, que entrou num universo altamente codificado, 

adquirindo uma posição de submissão e de aprendizagem perante atitudes e significações 

de certa forma opacas. Os forasteiros, e muito especialmente os turistas, que participam 

destas noites de fado, são um bom exemplo desta atitude. Entre o maravilhado e incrédulo, 

numa descrição comedida, com expressão atenta e alerta, eles destacam-se dos restantes 

clientes, mais ou menos habitués e tornam-se, frequentemente, presas apetitosas da ironia 
e da brejeirice de algum fadista mais descarado que, através de um gozo sem piedade 
marca a sua condição de «estrangeiro» em território alheio. 

Desde os primeiros fados que abrem a sessão, pela voz do apresentador, até aos últi 
mos que a fecham, pela voz da Milú, há um crescendo de intensidade, não só na afluência 
que vai sendo maior, culminando por vezes com a chegada de alguns boémios do Bairro 
Alto que, descendo dos seus bares já fechados, ali vão ancorar, como da própria embria 
guez da noitada, da música, do fumo, do álcool e do cansaço que, enquadrado neste conví 
vio ritualizado vai aumentando pela madrugada fora. 

Os fados acabam quando têm de acabar, sempre mais tarde do que o previsto. Ficam 
alguns amigos mais próximos, a dar uma ajudinha ao pessoal da cozinha e das mesas; para 
estes, não só é o momento das azâfamas, das arrumações e limpezas, como é, sobretudo a 
altura em que, finalmente, podem comer, relaxadamente, uma refeição como deve de ser, 
antes de regressarem a suas casas para um curto descanso matinal. Muitas vezes já o sol 
vai alto quando a porta de ferro se fecha sobre uma taberna desoladoramente vazia e o 
n. º 13 cai no esquecimento de uma rua que começa a acordar e a agitar-se. 

Gestualidaoe: as mãos. Amadora 
no Ginásw Clube de A/fama, Lisboa, 
1993. Fotografia de Luís Pavão. 



Gestualidade: expressão facial. 
Amador na Mascole da Atalaia. 
Lisboa. 1993. Fotogra'ia de Luís 
Pavão. 

A casa da Milú foi fechada. Como todas as casas de fado o seu destino é incerto, e as 
essões que ali nasceram, cr iaram raízes e morreram abruptamente, talvez não mai 
ressuscitem, pelo menos da mesma maneira que existiram durante mais de uma década. 
É muito comum as chamadas casas de «fado vadio» terem um tempo limitado de vida, 
umas vezes por culpa dos seus donos, de vida incerta e atribulada, outras por culpa de 
processos legais e jurídicos alheios a quem explora a casa, frequentemente demasiado 
distante do inicial locatário - como sucedeu com a casa da Milú. Independenlemente das 
culpas que nunca se sabe bem a quem pertencem, estes lugares aglutinadores de sociabili 
dades nómadas, nunca se aguentam muito tempo abertos, o que reforça a precariedade do 
seu destino, assente num tempo e num espaço incertos. 

Como prática dispersa, o fado é um «gosto», uma «paixão» que estrutura redes de 
indivíduos, dando origem a grupos mais ou menos alargados de colegas-amigos que se rela 
cionam segundo códigos de solidariedade bastante rigorosos. Estas sociabilidades organiza 
das em redes são um dos elementos mais estáveis deste «mundo fadista», pois, se é certo 
que os locais vão nascendo e morrendo, a verdade é que estas redes se vão sempre enrique 
cendo com novos elementos. 

Como tema presente na imagem de Lisboa e um elemento forte na definição da sua 
identidade, o fado constitui uma das dimensões sociais e culturais que, de certo modo 
representa e tipifica o ethos e a urbanidade particular de Lisboa. 

GRAÇA Í:"IDIAS CORDEIRO 

indica Lo dos Estivadores, então na Rua do Alecrim. 

2 Esta cabeça ele touro ali está desde o tempo dos galegos.~- talvez mesmo antes, fazendo parte cio património da casa. 




