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E as vozes embarcam
num silêncio aflito 
quanto mais se apartam 
mais se ouve o seu grito.

José Afonso
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De quem é uma canção? O dicionário diz ‑nos que se trata de «versos 
para serem cantados», o que desde logo parece sugerir uma dupla auto‑
ria. Quem escreve os versos não é necessariamente a mesma pessoa 
que os canta. Mas de que forma é que cantar implica a propriedade 
da canção? Há canções que escapam aos autores, mesmo quando estes 
as cantam, e que se tornam sobretudo conhecidas na voz de outros. 
E depois, talvez a verdadeira popularidade nem esteja aqui, nas vozes 
famosas, mas em todas as outras que, sem pagarem nem serem pagas 
para o fazer, levam a definição do dicionário à letra, pegam nos ver‑
sos e se põem a cantá ‑los espontaneamente1. No limite, pode dizer ‑se 
que a canção pertence à voz, mas apenas se a voz for entendida como 
a comunidade dos que cantam, uma espécie de existência coletiva. São 
muitas as metáforas que procuram dar conta desta partilha. A canção 
da terra e a canção de Lisboa, a voz do povo e a voz do dono, indi‑
cam uma pertença, mas a cantiga da rua é apropriada por quem canta. 
Como metáforas, elas dão conta de uma distribuição sonora que é 
também uma disputa pela posse da canção.

Mas nem a canção pertence à terra sem que alguém lhe dê voz, nem 
cai na rua sem que algum tipo de autoridade venha, mais cedo ou mais 
tarde, tentar controlá ‑la. Ela pode criar comunidade, como forma 
de existência coletiva, mas só o faz por um breve momento, e nunca 
completamente. É isto que a torna um objeto tão interessante, a sua 
brevidade, como quando cantamos juntos mas alguém se esquece da 
letra e quebra a relação estabelecida pelo coro. Da mesma forma que a 
voz pega na canção mas muitas vezes não a leva até ao fim, também o 
seu controlo logo se descontrola. A canção faz, mas também desfaz, 
a comunidade. A começar pela comunidade nacional. Há canções que 
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possam ter de rígido e uniformizador. Mas se a canção é um objeto 
ótimo para perceber esta relação, não o é por ser uma representação 
da realidade. Como defende Simon Frith, «a questão não é como uma 
peça de música, um texto, ‘reflete’ valores populares, mas como — 
através da performance — os produz»3. Mais do que ilustrar uma comu‑
nidade histórica ou uma estrutura social, a canção dá ‑as a ouvir.

Como fonte histórica, a canção pede ao historiador, portanto, que 
consiga mostrá ‑la em ação. Do mesmo modo que a cantiga da rua des‑
faz a comunidade nacional definida pelo Estado Novo — recriando 
outras comunidades —, ela também exprime sentimentos que não se 
encerram facilmente numa estrutura. Desde logo, porque a canção 
não se ensina, aprende ‑se, ou melhor, apropria ‑se. Ouve ‑se a cantar. 
A autoria da canção também é breve neste sentido. Rapidamente a sua 
melodia se torna a desafinação dos outros. Por isso é que ela nunca é 
apenas a canção da terra, a voz do povo. A canção é da rua num sen‑
tido que vai para lá da metáfora, circula pelas cidades misturada com 
outros ruídos. A terra e o povo são ainda aquela forma que só a rigidez 
dos hinos, a autoridade do nacionalismo, mantêm sem atrito. Da can‑
ção só se lembram alguns versos, não se acerta o tom, interrompe ‑se 
ao sinal horário. Mas as pessoas que dão a ouvir a estrutura social atra‑
vés de canções orgulham ‑se dos refrãos que sabem de cor — ou até da 
letra inteira — e fazem ‑nos acompanhar os seus dias.

Para além do quotidiano, os refrãos atravessam o tempo, percor‑
rem as vidas, e isso dá ‑lhes consistência histórica. Mesmo quando as 
letras são memorizadas, o seu sentido não se fixa. São entoadas por 
entre desafinações, esquecimentos, relampejos de memória, audições 
inesperadas. Nestes momentos, esse sentido é contingente. Elas apa‑
nham o ouvinte alegre ou triste e acompanham ‑no desta forma arbi‑
trária ao longo do seu crescimento. Jacques Attali tentou contar uma 
história musical do mundo, onde tudo teria começado nos tempos 
em que ela «foi ruído de fundo e forma de vida, hesitação e gaguez»4. 
É como se a música e o mundo tivessem tido um momento inocente, 
uma infância, depois instrumentalizado pelos sucessivos poderes, do 
cerimonial religioso e do privilégio aristocrático à racionalidade capi‑
talista. A emancipação assemelhar ‑se ‑ia, assim, a «uma nova prática 
musical entre as pessoas», onde «a música se torna o supérfluo, o inaca‑
bado, o relacional»5.

disciplinam, mesmo quando falam de alegria — «lá vamos, cantando 
e rindo» —, canções que, cantadas em uníssono, são instrumentos 
de poder. É para isto que servem os hinos, e o da nação portuguesa 
até manda pegar em armas. Mas, a cada ordem, uma desobediência, 
o nobre povo e a nação valente facilmente se transformam nas nozes podres 
e nas maçãs reinetas com que crianças de diferentes gerações se riram 
do militarismo d’A Portuguesa.

No período sobre o qual este livro se debruça, o poder em Portu‑
gal levava bem a sério a pompa do hino nacional. Mais do que o mili‑
tarismo, porém, a forte narrativa nacionalista construída pelo Estado 
Novo procurou fixar uma imagem conservadora do país, ensinando ao 
seu povo que ser português era continuar a obedecer a uma tradição 
e a uma história: a de um povo modesto e obediente, de preferência 
rural. A força do salazarismo é ainda hoje a desta narrativa que define 
a identidade e fecha a imaginação. Mas a canção corre demasiado 
depressa para tais permanências, a sua fluidez escapa à imobilidade. 
Por cada canção «típica» que procurou circunscrever a pertença a for‑
mas folclóricas e imaginários tradicionais, proliferaram muitas outras 
com ritmos e temas que nada tinham que ver com Portugal e que mui‑
tas vezes, e cada vez mais, nem sequer eram portuguesas. A canção de 
que aqui se trata é, como na famosa letra de «Cantiga da Rua», «de toda 
a gente». Ela circula, quebra a barreira entre quem compõe e quem 
canta, entre quem canta e quem ouve, sendo que quem canta e quem 
ouve nem sequer pertence necessariamente à mesma comunidade (até 
cantarem em conjunto, claro).

Na sua fluidez, a canção parece dar forma a muitos daqueles con‑
ceitos com que os historiadores têm procurado representar a relação 
entre os indivíduos e a sociedade, um dos problemas mais decisivos 
colocados ao seu trabalho. Nas suas versões mais felizes, essa rela‑
ção — entre espontaneidade e ordem, ou entre apropriação e parti‑
lha — é mantida em tensão. A contradição interna de conceitos como 
comunidade imaginada ou estrutura de sentimento parece responder parti‑
cularmente bem ao desafio apresentado pela canção: a partilha apenas 
cria comunidade se cada voz se imaginar parte de um canto coletivo; 
o canto só pode ser coletivo se partilhar uma mesma estrutura; mas 
esta só existe se sentida por cada indivíduo2. O sentimento e a imagi‑
nação flexibilizam e individualizam o que a estrutura e a comunidade 
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isto é, inventar um ritmo social, uma vibração comunitária. Essa seria 
uma história social da canção, uma narrativa desses momentos breves, 
fluidos e espontâneos, mas que, precisamente por isso, dificilmente se 
deixam arrumar num livro de história como por regra o entendemos. 
Trata‑se, antes, de uma história cultural da sociedade com uma inten‑
ção simultaneamente mais modesta e mais ambiciosa. Por um lado, em 
vez de procurar reconstituir os momentos em que as pessoas ouviram 
e cantaram canções — o que, no período histórico de que aqui fala‑
mos, podem ter acontecido em casa, na rua, em concertos, ou ao som 
da rádio, da televisão e dos discos —, o nosso limite será quase sem‑
pre o das transmissões musicais de que a sociedade se pôde apropriar, 
dando ‑lhes um sentido7. Por outro lado, porém, o enfoque nos objetos 
culturais — as canções e os discos que as tocaram, ou os programas de 
rádio e de televisão que as deram a ouvir — abrirá a nossa narrativa 
ao exercício, necessariamente especulativo, de imaginar um ouvinte 
para cada canção, uma apropriação para cada transmissão, exercício 
de imaginação que constitui a força e a fragilidade da história cultural.

Esta história equilibra ‑se assim entre a imaginação sobre o modo 
como se ouviram as canções e a historicidade das formas de circula‑
ção musical. Quanto melhor conseguirmos contextualizar este movi‑
mento, menos teremos de especular sobre a produção — a intenção 
dos autores, a pequena história escondida da criação — e sobre a audi‑
ção, de cujo conhecimento só poderíamos aproximar ‑nos através de 
uma história oral que, ainda assim, não deixaria de dizer tanto sobre o 
modo como os ouvintes recordam hoje o que sentiram, quanto sobre o 
passado da sua experiência musical.

*

Mas como circula uma canção? Procuremos num exemplo específico o 
modo como a música — neste caso, não apenas as canções, mas tam‑
bém a figura de uma intérprete — produz o seu tempo histórico, aju‑
dando a reconstituí ‑lo. Trata ‑se de um caso extraordinário e a que, por 
isso mesmo, raramente regressaremos ao longo do livro: a carreira artís‑
tica de Amália Rodrigues — a maior vedeta da canção portuguesa no 
período — e o seu impacto mundial. Em 1966, um jornalista definiu 
os concursos para a eleição da Rainha da Rádio como uma escolha da 

Na vida social, como na história do mundo, as canções podem 
acompanhar o crescimento, mas cantam ‑se muitas vezes para inter‑
romper a maturidade, para recusar a sensatez. Desenvolvem, deste 
modo, uma estranha relação com o tempo, acumulam ‑se e repetem‑
‑se, ganham densidade, e o que antes se cantou para amar ou agredir 
canta ‑se depois com nostalgia, com algum embaraço divertido, com 
alívio. A celebração da pobreza do lamento amoroso de «A Minha 
Casinha», por Milu, no filme O Costa do Castelo — «que saudades eu já 
tinha / da minha alegre casinha / tão modesta como eu» — torna ‑se, 
40 anos mais tarde, uma paródia rock pelos Xutos & Pontapés. Outras 
resistem à infantilização, procurando manter todo o seu poder, mesmo 
quando traumático: a reinvenção da música popular portuguesa, com 
que se encerrará a narrativa deste livro, foi vista por músicos como 
José Afonso e José Mário Branco enquanto arma política para trans‑
formar o curso da história.

Mas, ainda que se trate de uma bela imagem, não seria rigoroso 
dizer que as canções formam a banda sonora da sociedade, como nos 
filmes. Esta história não devia remeter para metáforas visuais. O seu 
espetáculo é um ambiente que não entra pelos olhos, mas envolve 
todo o corpo. Canta ‑se, mas também se dança. A canção não se desen‑
rola como um filme, constrói ‑se sobre um ritmo; as suas elipses são 
silêncios, e a narrativa, quando a tem, é uma atmosfera tensa entre 
sons, muitas vezes dissonantes. A diferença é a que vai do espectador 
imobilizado pelo suspense na tela à plateia que ergue a voz para parti‑
cipar no concerto. Quando o cantor se cala, deixando o público par‑
tilhar o refrão, é uma comunidade que se forma para celebrar o amor 
ou a rebeldia. Para Franco Berardi, as metáforas musicais — a vibra‑
ção, a ressonância, o ritmo — parecem exprimir de forma particular‑
mente audível um objeto que é, ao mesmo tempo, singular e coletivo. 
E é assim que se pode falar de multidões e sociedades que «entram 
em vibração» através «da ressonância»; de ritmos como relações entre 
gestos individuais e o mundo social; de comunidades que se formam 
«quando as pessoas começam a cantar a mesma canção, e a dançar a 
mesma dança»6.

Idealmente, este livro deveria ser capaz de descrever o processo 
pelo qual, mais do que «cantar a mesma canção» e «dançar a mesma 
dança», as pessoas conseguem criar coletivamente «uma nova canção», 
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ção dramáticas, ainda que habituais no dia a dia: «o povinho gosta de 
ouvir, põe ‑se à janela, aos postigos, a comentar e, nos lances emocio‑
nantes, chora, com frio na espinha». Para além de acidentes, os ver‑
sos debruçavam ‑se ainda sobre outros aspetos do quotidiano, como o 
problema da subsistência, o que, aliás, provocava por vezes «um sen‑
timento de revolta». Mas o que verdadeiramente impressionava era a 
quantidade: «só poemas do racionamento há para cima de cinquenta», 
número ainda assim superado pelos temas popularizados por Amália: 
«quase uma centena».

Amália era já uma vedeta, a sua fama inicialmente construída 
ao vivo, por retiros, depois na rádio e por aquela altura também no 
cinema — 1947 foi o ano em que protagonizou Fado, História duma 
Cantadeira e Capas Negras. À passagem para a década de 1950, a inter‑
nacionalização da sua carreira sofreu um forte impulso, que nesses 
anos a levaria a atuar em vários países europeus e americanos. Foi no 
regresso de uma dessas digressões, em 1957, que atuou numa gala no 
cinema Tivoli, para uma «plateia de ‘visons’ deslumbrantes»13. Segundo 
o repórter do SI, porém, a maior homenagem da noite não lhe fora 
dedicada pela audiência na sala, mas à saída: «o povo humilde e fiel, 
de xailes e gangas, de tamancos e de sapatos entrançados, o povo que 
ela canta em versos de angústia, estava lá». O povo sempre lá estivera, 
desde que as suas canções circulavam pela rua em trupes e «papéis». 
Dos retiros às grandes salas, a carreira de Amália apresentava todas as 
marcas da ascensão. E, no entanto, a porosidade entre os diferentes 
espaços não deixou que o público popular a esquecesse. Pelo contrá‑
rio, o estatuto de vedeta tanto lhe abriu novas audiências como refor‑
çou os laços com «o povo humilde». Mais do que a artista do povo, era 
a expressão do próprio povo que, segundo a revista, podia agora ser 
escutada na sua voz.

Por entre a rua e os palcos, a carreira da fadista foi então atraves‑
sando vários níveis, sociais e geográficos, de audição e circulação. 
O cinema também desempenhou um papel importante na definição 
da sua figura. A música, de resto, foi um tema central das primeiras 
décadas do cinema sonoro em Portugal: os dois primeiros filmes fala‑
dos, A Severa, de 1931, e A Canção de Lisboa, de 1933, evocam vários ima‑
ginários musicais, a tradição fadista e a circulação urbana de canções, 
por entre retiros e festas populares14. As canções e a sua circulação 

«melhor depois de Amália»8. Ninguém se lhe comparava, e é isso que 
nos permitirá simultaneamente utilizar o seu exemplo para mapear 
uma geografia global da circulação musical — de Portugal aos Esta‑
dos Unidos, do cinema à televisão — e fazer incidir a nossa atenção 
posterior em intérpretes mais circunscritos ao contexto da sociedade 
portuguesa.

A imagem de Amália, como ficou popularmente conhecida, permite‑
‑nos olhar, desde logo, para as cantigas da rua, aquelas que andavam 
«na boca de toda a gente», como uma revista as mostrou, em 1944, com 
fotos de ardinas e cegos a tocar para quem passava9. A este nível, neste 
momento, a música ainda não se insinuava tanto pelo quotidiano atra‑
vés da rádio e de outras tecnologias de reprodução — como mais tarde 
se tornaria habitual —, circulando pelas ruas ao som insistente de 
pedintes que tocavam e cantavam em troca de esmola. Estas figuras e 
sons estavam naturalizados na paisagem urbana, mas o ouvido atento 
do escritor José Gomes Ferreira conseguiu distinguir o som cruel da 
pobreza por entre o devaneio dos transeuntes: «Oh! A melodia das 
moedas a caírem nas caixas! Oh! A verdadeira música clássica, a verda‑
deira música contemporânea, […] a verdadeira música eterna das moe‑
das a caírem nas caixas!»10 A «música eterna» das moedas sobreviveria 
ainda em 1981, quando João Carreira Bom escreveu uma reportagem 
para o semanário Expresso sobre «os cantores do metro»: «o cego […] 
permanece junto à entrada, até que o venham buscar, e ataca, sem gran‑
des variantes uma música de outra época». O metropolitano tornara ‑se 
um ponto fixo para estas práticas musicais, mas o jornalista identificou 
ainda aqueles «que correm a cidade em grupo», cantando um repertó‑
rio mais atual — até no seu significado político — que incluía êxitos 
como «Vinho Verde», «Somos Livres» e «Avante, Camarada»11.

Ainda em 1947, outra reportagem, no Século Ilustrado (SI), descre‑
via com pormenor essas trupes nessa altura mais comuns que atra‑
vessavam a cidade pedindo esmola e noticiando tragédias recentes 
em «fado em ré ‑menor», como aquele sobre um descarrilamento que 
fizera várias mortes: «tudo isto, senhores, cantado, como calculam, aos 
arremedos de sílabas em ão e ões, que é sempre a salvação do verseja‑
dor clandestino»12. Ao passar pelas ruas, as trupes vendiam «papéis» a 
«cinco tostões» com música escrita, letras simples para interpretação 
doméstica. Também aqui, a descrição dava conta de formas de audi‑
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de Amália — um passo ainda mais complexo desta construção, quando 
a sua biografia começou a confundir ‑se com os papéis que desempe‑
nhou no cinema — se projetou para fora do sistema artístico nacional. 
Em Os Amantes do Tejo — filme francês de 1955 — é possível ver como a 
ideia de autenticidade é indissociável destas formas de mediação:

a fadista posiciona ‑se à frente dos dois músicos, usa um vestido e um 
xaile pretos, […] e canta com a cabeça inclinada para trás, os olhos 
semicerrados e os dedos das mãos entrelaçados, exibindo o pleno 
desenvolvimento do seu estilo vocal único enquanto canta «Barco 
Negro», um dos maiores sucessos da sua carreira.18

Do gesto ao tema, a cena evoca muito daquilo que normalmente enten‑
demos como o que há de mais autêntico no fado lisboeta. Aliás, tudo 
nesta cena de filme francês se aproxima muito mais dessa imagem de 
autenticidade do que as trupes cantando e vendendo «papéis». O que 
torna a imagem do filme mais poderosa do que a dos fados cantados 
pelas ruas da cidade é a máquina que a representa. Ou seja, a própria 
ideia de autenticidade só começou a fazer sentido quando, do cinema 
às casas de fado, o género entrou em circulação internacional.

A imagem de Amália e do próprio fado obedece, deste modo, 
a uma linguagem que não só não é apenas musical — é, literalmente, 
uma imagem — como não é exclusivamente portuguesa: «é impressio‑
nante como, em Fado…, o corpo de Amália se aproxima do das atrizes 
do cinema americano do mesmo período», nota ainda Tiago Baptista19. 
A linguagem que cria a imagem do fado autêntico é, portanto, levando 
o argumento ao limite, a linguagem de Hollywood, de resto visível 
noutros exemplos cinematográficos, como The Conspirators, de 1944, 
ou Lisbon, de 1956, onde o ambiente típico das casas de fado serve 
de mediação ao enredo romântico dos filmes20. A circulação musical 
desenvolvia ‑se assim em várias direções: a intérprete exprimia a voz do 
povo no palco do Tivoli; o fado autêntico era construído por uma esté‑
tica inspirada na do cinema de Hollywood. Ou seja, o fado seria tanto 
mais nacional quanto mais integrado estivesse nos circuitos artísticos 
internacionais.

Neste sentido, 1953 será um ano importante na internacionalização 
de Amália, quando esses circuitos a levaram ao Coke Time with Eddie 

continuaram depois a desempenhar um papel central na narrativa, no 
êxito e na memória de filmes como Aldeia da Roupa Branca, O Pátio das 
Cantigas, O Costa do Castelo (onde a interpretação de «Cantiga da Rua» 
contribui para o desfecho do enredo) ou A Menina da Rádio. O fado, 
como não podia deixar de ser, ocupou aqui um lugar particular e, den‑
tro deste, Amália — a começar pelos já referidos Fado e Capas Negras 
— protagonizaria a fixação da imagem cinematográfica do género 
musical.

A interação entre o cinema e a música nessas obras estabeleceu ‑se 
pela escolha de cantores para os principais papéis — em Capas Negras, 
Amália contracena com Alberto Ribeiro, popular vedeta da rádio —, 
escolha que contava com o reconhecimento público dos intérpretes 
musicais para o êxito dos filmes. Uma nota do SI sobre a presença de 
Amália na tela mostra como ambas as artes ficavam a ganhar com a 
colaboração: «dir ‑se ‑ia que os projetores dos estúdios cinematográfi‑
cos tornaram a sua beleza mais mimosa, da mesma forma que a sua voz 
se aperfeiçoou em novos requintes de rara ductilidade»15. Tiago Bap‑
tista explorou esta relação, defendendo que, se por um lado é verdade 
que só uma fadista com a dimensão de Amália poderia ter tido uma 
tão forte presença cinematográfica, deve também dizer ‑se, por outro, 
que o cinema foi instrumental na construção do mito em torno da 
sua figura16. Mais do que o talento como atriz, esta construção deu ‑se 
pelo tipo de papéis que era chamada a desempenhar. Amália fazia de 
fadista, o que, para Baptista, significa que de alguma forma se inter‑
pretava sempre a si mesma. A narrativa cinematográfica produziu um 
efeito de autenticidade, como se todas as suas personagens tivessem 
uma dimensão autobiográfica e as narrativas fossem diferentes formas 
de contar a sua ascensão17. A presença de Amália no cinema constitui 
assim um bom exemplo do papel das mediações na circulação das can‑
ções e dos seus intérpretes. A projeção da fadista parecia à primeira 
vista levá ‑la para um êxito distante das raízes populares, mas dependia 
também da sua capacidade de encarnar a expressão musical da rua de 
onde a sua música partira. Por outras palavras, o que tornava possível 
a sua transformação de fadista que vem do povo em expressão desse 
mesmo povo — «o povo que ela canta em versos de angústia» — era a 
forma como cinema e música interagiam dentro do mesmo sistema de 
popularidade. Baptista mostra também como a personagem pública 
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promoveu a versão na sua língua. Nascia assim «Avril au Portugal» — 
«pour un sentimental, l’amour existe ‑t ‑il / Ailleurs qu’au Portugal en 
avril» —, primeiro passo na internacionalização de «Coimbra» que 
levaria Amália ao programa de Eddie Fisher.

Independentemente dos méritos da composição, a variedade das 
adaptações representa uma amostra extraordinária da música popular 
na segunda metade do século xx. Pode sugerir ‑se que tão vasta apro‑
priação só foi possível devido à qualidade da «estrutura harmónica» do 
tema, nas palavras de Maria de São José Côrte ‑Real22. É assim que uma 
mesma melodia muito reconhecível pôde ser adaptada por intérpre‑
tes tão diferentes: o trompetista de jazz Louis Armstrong, que remata 
a interpretação com um «I love you Portugal»; a versão instrumental, 
com um «contagiante ambiente de dança», da orquestra do compositor 
alemão Bert Kaempfert; a interpretação romântica em francês e inglês 
da norte ‑americana Eartha Kitt; a festiva versão chachacha ‑twist do 
conjunto do porto ‑riquenho Joe Quijano; o intimismo envolvente dos 
crooners radiofónicos Bing Crosby e Vic Damone; para mencionar ape‑
nas alguns exemplos de uma lista muito mais extensa. A descrição que 
Côrte ‑Real faz da versão de Xavier Cugat, entre o chachacha, o meren‑
gue e o jazz, insiste na forma como «Coimbra» se abriu a uma enorme 
variedade de arranjos, que inclui «a preponderância do trompete, inter‑
calada com secções de ritmo latino», mas também «a improvisação ao  
piano, e os apontamentos hispânicos de referência tauromáquica nos 
sopros», «uma riqueza musical afro ‑ibero ‑americana» sublinhada por um 
ambiente vincadamente cinematográfico.

E, no entanto, o que as numerosas versões de «Coimbra» têm para 
nos dizer talvez esteja menos nas características formais da canção do 
que na própria estrutura da sua circulação. Tal como nos filmes onde 
o ambiente intimista das casas de fado serviu de cenário ao roman‑
tismo de Hollywood, o imaginário da cultura portuguesa funcionava 
aqui como um referente vazio — quase se podia dizer um pretexto 
— daquilo a que Michael Denning chamou música vernacular global, 
um vasto conjunto de formas locais — o jazz, o tango, a rumba, o fado 
— internacionalizadas pelas grandes etiquetas discográficas23. O que 
importa acrescentar, em relação ao caso específico de «Coimbra», 
é algo já há pouco sugerido: a «autenticidade» das formas musicais — 
que faz do tango a expressão de Buenos Aires, da rumba a música de 

Fisher, programa televisivo da estação norte ‑americana NBC. Além da 
possibilidade de chegar a uma audiência de dimensões inéditas, o pro‑
grama representou a sua primeira oportunidade para atuar na televi‑
são. Nessa ocasião, a fadista entrou no ar depois de uma atuação de 
Eddie Fisher e de uma curta conversa entre este e o ator Don Ame‑
che: «I’ve heard Amália was here today.»21 Quando a «number one star 
of Portugal» chega ao pé dos dois homens, vemo ‑la vestida de forma 
simples com um sorriso aberto, com que responde, em português, às 
perguntas que lhe são feitas em inglês. Ameche parece não reconhecer 
o título que Amália lhe diz que vai cantar, «Coimbra», mas Fisher escla‑
rece que se trata do tema que tocava em todas as juke boxes do país, 
«April in Portugal», a versão em inglês do original de Raul Ferrão e José 
Galhardo.

Estabelecido o ambiente informal da emissão, a intérprete é cha‑
mada ao cenário onde vai atuar: um arco em ruína sobre o que parece 
ser uma paisagem bucólica, por detrás de músicos de capa e batina. 
Amália canta a primeira estrofe em inglês, mas logo passa para os 
versos originais, familiares aos ouvintes portugueses que não viram 
o programa, mas seguramente exóticos para o telespectador norte‑
‑americano: «Coimbra do Choupal / ainda és capital / do amor em Por‑
tugal / ainda.» A certa altura, Amália caminha diante de uma arcada. As 
câmaras circulam enquanto ouvimos um excerto instrumental, dando 
novamente o plano à fadista quando esta recomeça a cantar. Tal como 
o cinema, também a linguagem televisiva norte ‑americana parecia 
adequar ‑se perfeitamente à tradição musical de um país distante, que 
naquela altura nem sequer tinha televisão.

A escolha de «Coimbra», ou «April in Portugal», ou «Avril au Portu‑
gal», não fora acidental. Exibido em Capas Negras, o tema iniciou nos 
anos 50 um percurso internacional com versões cantadas em várias 
línguas e arranjadas para diferentes géneros e estilos musicais. À par‑
tida, a letra de José Galhardo não podia ser mais identitária, com as 
suas referências ao imaginário romântico coimbrão, os amores dos 
estudantes e a tragédia de Pedro e Inês. Amália tê ‑la ‑á cantado numa 
digressão internacional integrada no Plano Marshall — o extenso 
programa de apoio com que os EUA procuraram relançar a econo‑
mia mundial financiando a reconstrução europeia no pós ‑guerra —, 
ocasião em que foi ouvida por Yvette Giraud, cantora francesa que 
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cinco tostões vendidos pelas trupes nas ruas de Lisboa e as empresas 
discográficas que globalizaram formas vernaculares como o fado. E é 
talvez ainda mais difícil imaginar a distância entre o glamour das vede‑
tas da canção e os pedintes que tocavam em troca de esmola. E, no 
entanto, como a nossa curta história procurou demonstrar, uma intér‑
prete como Amália, uma canção como «Coimbra», foram capazes de 
atravessar essa distância.

*

As canções formam constelações, mas só o conseguimos perceber 
acompanhando ‑as na sua circulação. É o que procura fazer a estrutura 
deste livro. Todos os quatro capítulos abrem com uma canção especí‑
fica. Os temas escolhidos representam alguns dos fenómenos de maior 
popularidade no período. Esta representatividade permitir ‑nos ‑á usá‑
‑los como ponto de partida do exercício proposto em cada um des‑
ses capítulos: a reconstituição das condições sociais, comunicacionais 
e políticas em que as canções foram escutadas e puderam assim fazer 
sentido naquele contexto histórico.

O pós ‑guerra em Portugal foi um período ambivalente. Por um 
lado, o país não ficou imune ao crescimento económico que percor‑
reu toda a Europa, crescimento que em Portugal foi visível na indus‑
trialização — incluindo a industrialização cultural —, na terciarização 
e na urbanização. Por outro lado, esses fenómenos de modernização 
económica e social coexistiram com a ditadura e o colonialismo, for‑
mas de poder arcaicas e ilegítimas para segmentos cada vez mais vas‑
tos da sociedade. A industrialização musical ocupou um lugar central 
no interior desta ambivalência. O desenvolvimento, lento mas regular, 
de formas de audição mediadas pela rádio, pela televisão e pelos discos 
foi naturalmente condicionado pela censura do Estado Novo e pelo 
tradicionalismo da cultura salazarista. No entanto, a própria tecnolo‑
gia daqueles meios, a sua inserção em circuitos internacionais de ima‑
gens e sons, fizeram da música um objeto particularmente permeável. 
É neste contexto que se desenvolve um novo tipo de música popular, 
urbana e industrializada. Em 1968, após a vitória de uma composição 
sua no Grande Prémio RTP da Canção, o jovem compositor Pedro 
Osório explicou de forma clara o que distinguia a música tradicional 

Cuba, ou do fado a canção nacional e de Amália a sua voz — é uma 
produção global que permitiu a ouvintes de todo o mundo escutar o 
que julgavam ser o imaginário musical — apesar de estereotipado, ou 
por isso mesmo — de todos esses locais24.

*

Mas, como a curta história que Amália nos permitiu contar também 
sugere, este processo de internacionalização tem pelo menos dois sen‑
tidos. É impossível saber o que os ouvintes sentiram ao escutar todas 
aquelas versões de «Coimbra», e menos ainda se a cultura do país de 
origem teve algum papel nessa fruição. O mais provável é que o refe‑
rente original tenha pesado menos do que o ritmo cha cha cha para 
quem dançava ao som de Joe Quijano, ou do que a toada romântica 
para quem ouvia a interpretação de Bing Crosby. A própria circula‑
ção, porém — esse acontecimento que foi haver uma canção ouvida de 
muitas formas diferentes em muitos locais distantes —, convida ‑nos 
a pensar no sentido inverso, aquele pelo qual os ouvintes portugue‑
ses também puderam tomar contacto com formas musicais estranhas 
à sua cultura. Nestas circunstâncias, uma história cultural como esta 
— da sociedade portuguesa do pós ‑guerra através da música popu‑
lar — tanto pode incluir o fado como o tango, Amália e Bing Crosby, 
ou, avançando cronologicamente, as imagens de Juliette Gréco e  
de Simone de Oliveira, o ritmo dos Beatles e do Quarteto 1111, a folk de 
Bob Dylan e de José Afonso.

O caso de Amália coloca ‑nos assim perante uma verdadeira cons‑
telação de formas de circulação e audição musical: a melodia de 
«Coimbra» foi escutada e dançada internacionalmente, mas cons‑
tituiu também um êxito junto do público português; este, por outro 
lado, pôde ouvi ‑la ao lado de outras músicas nacionais e estrangeiras, 
algumas das quais dos mesmos estilos com que se fizeram as diferen‑
tes versões do tema; finalmente, todas estas circulações percorreram 
mecanismos concretos de transmissão e audição musical, do cinema, 
do disco e da rádio, àqueles momentos mais comuns, mas também 
mais difíceis de registar, em que qualquer pessoa trauteou versos como 
«Coimbra é uma canção / de sonho e tradição» numa qualquer ocasião 
da sua vida. À primeira vista, é difícil ver a relação entre os papéis de 
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ventura de Sousa Santos29, entre o fim do mundo rural (e, menos visi‑
velmente, a ameaça do anticolonialismo ao seu estatuto imperial) de 
que se alimentava o imaginário nacionalista, por um lado, e os proces‑
sos de urbanização e industrialização que deixavam setores da socie‑
dade cada vez mais vastos expostos a influências externas, como a 
americanização cultural. Mas tanto ou mais do que esta posição geo‑
gráfica, o que sobretudo define os fenómenos musicais de que falará 
este livro é a forma como se situaram no tempo. O pós ‑guerra foi um 
período dominado pela ideia de progresso, a certeza de que, do mesmo 
modo que o presente se distanciava de um passado trágico, o futuro 
traria necessariamente um mundo mais justo e próspero. Neste sen‑
tido, é possível olhar para esses fenómenos como parte do processo 
de modernização que os contemporâneos sentiam estar a viver. Tanto 
as canções como os meios por onde se ouviram — a rádio, os discos, 
a televisão — formaram aquilo a que podemos chamar uma cultura 
emergente, a versão musical do processo histórico que supera o passado 
e procura antecipar o futuro30.

Entre as respostas dadas pela música portuguesa aos desafios 
postos pela circulação internacional de formas musicais e pela pró‑
pria evolução dos mecanismos de audição no interior da sociedade, 
cada capítulo procurará reconstituir o sentido da sua canção através 
de diferentes narrativas com alguns traços comuns: a identificação 
de sujeitos e dinâmicas sociais; a descrição da tecnologia e da socio‑
logia da audição; a classificação e a evolução dos diferentes estilos 
musicais, incluindo, por exemplo, o sistema de popularidade, os seus 
momentos marcantes e algumas das figuras e dos temas que mais se 
notabilizaram.

O primeiro capítulo propõe o tema «Vocês Sabem Lá», interpre‑
tado por Maria de Fátima Bravo, como momento ‑chave do processo 
através do qual a rádio contribuiu para definir, a partir dos anos 40, 
a identidade da música ligeira. O enquadramento histórico desta defi‑
nição passa pelos primeiros sinais de consumo e de influência cultu‑
ral norte ‑americana na sociedade portuguesa; descreve depois alguns 
traços dessa influência na cultura radiofónica da década de 1950, e em 
particular nos seus maiores fenómenos de popularidade (como os pro‑
gramas radiopublicitários e os concursos para a Rainha da Rádio); 
e avalia, finalmente, o impacto da intervenção estatal sobre a música 

do que agora se devia entender por popular. À pergunta sobre se o seu 
trabalho seguia uma «linha tradicionalmente portuguesa», respondeu: 
«há aí um equívoco: a música ‘pop’ não vem do popular. O mais que se 
pode dizer é que vai para o popular»25.

Ou seja, mais do que um género musical — cuja definição pode ser 
redutora —, a música popular é aqui vista como um campo formado 
através de um processo de popularização. Poder ‑se ‑ia dizer que as can‑
ções deste livro ajudam a compor formações discursivas que se desenvol‑
vem através da sua produção e circulação, mas a que só a apropriação 
pelo público dará inteiramente sentido26. É assim que nos interessa 
menos classificar as formas musicais tratadas nos vários capítulos em 
termos formais do que procurar acompanhar os meios por onde cir‑
cularam e os sentidos que lhes atribuiu o público nos seus hábitos de 
audição27. Neste contexto, o significado de expressões como «música 
ligeira», «ié ‑ié» ou «nova canção portuguesa» será sempre enquadrado 
pelos meios de difusão (como a rádio e a televisão), pelos sujeitos 
sociais (como a juventude) e pelos acontecimentos históricos (como 
aqueles que contribuíram para a imagem dos anos 60 como momento 
de rebeldia e transformação) pelos quais se definiram28.

Como as canções por que começámos esta introdução, essa defi‑
nição pode ter criado pertenças e identidades — das interpretações 
femininas da música ligeira às culturas juvenis em torno do rock —, mas 
ela foi fundamentalmente fluida, atravessando fronteiras, gerações e 
classes sociais. As canções de que este livro falará vivem assim numa 
tensão, tornando muitas vezes difícil distinguir o que é moderno e tra‑
dicional, ou nacional e estrangeiro. O processo de produção de formas 
musicais especificamente portuguesas — a narrativa mais constante 
de todas as que atravessam este livro — viverá, aliás, sempre nessa 
tensão, onde qualquer definição do que seja uma música portuguesa 
só será possível em relação às músicas estrangeiras que circularam ao 
seu lado. A música popular foi, neste sentido, um campo de negocia‑
ção da identidade nacional, num contexto marcado, em Portugal, pelo 
antagonismo entre a pulsão isolacionista e autoritária e a irreprimível 
internacionalização económica e social.

Traduzindo este contexto para termos mais especificamente cultu‑
rais, poder ‑se ‑ia dizer que a música popular portuguesa do pós ‑guerra 
teve de negociar a posição semiperiférica do país, como diria Boa‑
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*

O percurso das canções passará então por uma série de etapas do 
contexto político a caminho do final da ditadura, de transformações 
comunicacionais num espaço público cada vez mais imerso em ima‑
gens e sons, e da emergência de novos sujeitos sociais urbanos. Mas 
esta não é, não poderia ser, uma história política, nem social, nem 
sequer uma história da música. Enquanto história cultural, procura 
antes apreender a forma como os contemporâneos entenderam o 
presente e formaram expectativas sobre o futuro — as suas perce‑
ções, mas também os modos como estas foram articuladas em ima‑
gens e discursos. As canções foram ao mesmo tempo uma resposta 
ao contexto e um mapa para nele navegar. A fluidez daquelas perce‑
ções — como a das canções — é o que nos permitirá circular pelos 
vários espaços e acontecimentos descritos nos diferentes capítulos. 
Simultaneamente, porém, essa fluidez arriscava dispersar a narrativa, 
o que implicou duas opções metodológicas importantes para a histó‑
ria que aqui se contará: a pesquisa exaustiva de algumas revistas ilus‑
tradas e a organização da narrativa em torno das formações discursivas 
que cada canção compõe.

Num país como Portugal nos anos 40 a 70, onde os jornais circu‑
lavam em massa mas grande parte da população era ainda analfa‑
beta, e onde a eletricidade e a televisão se encontravam em expansão, 
as revistas ilustradas podem funcionar como fontes privilegiadas na 
medida em que desempenharam um papel, tanto pelo discurso como 
pela imagem, na articulação de perceções31. A combinação de texto e 
fotografia, ou o esforço editorial para acompanhar o que parecia ser o 
sentido do progresso — visível, por exemplo, na proliferação de repor‑
tagens de origem estrangeira —, abriu a cultura emergente a muitos 
que não teriam de outra forma oportunidade de entrar no seu imagi‑
nário, fosse pelo analfabetismo, pela distância dos centros urbanos, 
ou ambos. A leitura sistemática de revistas como o Século Ilustrado e a 
Flama — complementada, em diversos momentos, por títulos como a 
Plateia, a Rádio e Televisão e o Mundo da Canção — é visível ao longo da 
narrativa através de numerosas citações. Estas desempenham um papel 
central no argumento do livro, menos pela informação que oferecem do 
que pelo modo como permitem envolver a leitura na linguagem deste 

popular (bem como os seus limites), com a criação do Centro de Pre‑
paração de Artistas da Rádio da Emissora Nacional.

O segundo capítulo acompanha a evolução dessa música ligeira pela 
década de 1960, seguindo a genealogia que levou à vitória de «Desfo‑
lhada Portuguesa», por Simone de Oliveira, no Grande Prémio RTP 
da Canção de 1969. O suporte visual do espetáculo leva ‑nos a procu‑
rar sinais de transformação social, sobretudo no que diz respeito à 
emancipação feminina, noutro fenómeno de americanização cultu‑
ral, o cinema de Hollywood; e conduz ‑nos depois pela identificação 
de uma série de efeitos produzidos pela transformação audiovisual:  
o impacto da televisão na sociedade, o peso da música na populariza‑
ção da RTP e o papel dos festivais televisivos na própria transforma‑
ção daquilo que se entendia por música ligeira.

O terceiro capítulo mantém ‑se nessa década, reconstituindo as 
transformações que decorreram desde as primeiras manifestações de 
rock em Portugal até à gravação de «A Lenda de El ‑Rei D. Sebastião», 
do Quarteto 1111. O rock servirá de pretexto para procurar na figura 
da jovem rapariga urbana (fã dos Beatles) uma contraimagem do por‑
tuguês típico da narrativa nacionalista; e para identificar depois os 
discursos sobre a emergência das culturas juvenis e a sua penetração 
em Portugal, bem como sobre o papel da música e dos discos na sua 
identidade; o capítulo termina com uma tentativa de interpretação da 
evolução do rock português (através da organização de concursos e da 
profissionalização de conjuntos), à luz do contexto político dos últi‑
mos anos do Estado Novo.

O quarto capítulo, finalmente, fala da chamada nova canção por‑
tuguesa, aqui representada pelo tema «Venham mais Cinco», de José 
Afonso. O potencial político do género é situado com mais pormenor 
no contexto de radicalização dos «longos anos 60» (incluindo já o iní‑
cio da década de 70); esta radicalização leva, por sua vez, a um ques‑
tionamento mais intenso das estruturas de comunicação e, dentro  
destas, das formas de circulação musical; o papel do programa Zip ‑Zip, 
da RTP, na divulgação das novas formas musicais abrirá depois a narra‑
tiva à tensa evolução da nova canção, entre a politização da mensagem 
e a complexificação musical, evolução que conduzirá a uma renovação 
da música popular portuguesa, que contribuirá, por seu turno, para a 
abertura de novos horizontes históricos e políticos.
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período — um período que, como veremos, foi dominado pela ideia de 
que a linguagem, e a comunicação de uma forma geral, constituía uma 
dimensão decisiva da realidade. Dos sujeitos do discurso ao seu voca‑
bulário, muito do que os contemporâneos pensaram — bem como as 
formas mais ou menos inconscientes com que deram sentido ao seu 
mundo — exprime ‑se no modo como falaram, escreveram e leram.

Por outro lado, a organização dos capítulos a partir de canções espe‑
cíficas, e dos seus estilos musicais, deve muito ao trabalho com que 
várias investigadoras e investigadores (sobretudo do campo da etnomu‑
sicologia e do jornalismo musical) abriram a história da música popular 
no século xx. Em particular, as séries documentais Estranha Forma de 
Vida e A Arte Elétrica em Portugal, bem como a Enciclopédia da Música 
em Portugal no Século XX (dirigida por Salwa Castelo ‑Branco), funcio‑
nam como uma espécie de âncora para os temas mais fluidos, e para as 
análises mais especulativas, desenvolvidos nos vários capítulos. A arru‑
mação destes por categorias como «música ligeira», «ié ‑ié» ou «nova 
música portuguesa», se corre, por um lado, o risco de fixar objetos 
híbridos e de esquematizar formas plurais, permite, por outro, definir 
o espaço social (os sujeitos que cantam e ouvem, como cantam e como 
ouvem) e percorrer a evolução histórica (os momentos de legitimação 
e celebração) através dos quais cada categoria ganhou uma especifici‑
dade reconhecível pelos ouvintes contemporâneos das suas canções.

Talvez esteja aqui a melhor definição do objeto deste livro. Esta 
é, como já foi dito, uma história de circulações, que combina, entre 
muitos outros, Maria de Fátima Bravo e «Vocês Sabem Lá» com 
Simone de Oliveira e «Desfolhada Portuguesa», o Quarteto 1111 e 
«A Lenda de El ‑Rei D. Sebastião» com José Afonso e «Venham mais 
Cinco». Mais do que a história destes intérpretes e das suas obras — 
que, de outra forma, dificilmente fariam parte da mesma narrativa 
—, o que a seguir se procura reconstituir é um espaço e um tempo 
onde o significado de cada canção se definiu em relação ao de todas 
as outras.

*

Dito isto, e antes de começarmos, queria ainda deixar alguns agra‑
decimentos. Antes de mais, ao Manuel Deniz Silva, à Joana Estorni‑

o  m u n d o  d a  c a n ç ã o  n a c i o n a l



C A P Í T U L O  1

MÚSICA RADIOFÓNICA

«Vocês Sabem Lá», por Maria de Fátima Bravo (1958)
Vocês sabem lá / A saudade de alguém que está perto / É mais, é pior / 
Do que a sede que dá no deserto / É chama que a vida ateia sem dó / Na 
alma da gente, ao sentir / Que vive só // Vocês sabem lá / Que tormento 
é viver sem esperança / E ter coração / Coração que nem dorme nem 
cansa / Não há maior dor nem viver mais cruel / Que sentir o amargo 
do fel / Em vez de mel / Vocês sabem lá

Música: Nóbrega e Sousa; letra: Jerónimo Bragança1
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Para o Século Ilustrado, 1958 começou com «o maior acontecimento 
artístico português dos últimos anos»2. A revista referia ‑se então ao  
I Festival da Canção Portuguesa, que decorrera em janeiro, no cinema 
Império, em Lisboa. O festival fora uma iniciativa do Centro de Pre‑
paração de Artistas de Rádio (CPAR), organismo criado em 1947 pela 
Emissora Nacional (EN) com o objetivo de desenvolver a música ligeira 
portuguesa. Num ambiente sonoro cada vez mais permeado por esti‑
los estrangeiros, o CPAR prolongava para a música popular a polí‑
tica de aportuguesamento que o Estado Novo vinha aplicando, desde 
os anos 30, a vários campos da cultura nacional. Seguindo um modelo 
já experimentado noutros países — o Festival da Canção Italiana, em 
Sanremo, realizava ‑se desde 1951 —, o espetáculo do cinema Impé‑
rio mostrara um nível de sofisticação pouco habitual em Portugal. 
A presença de figuras ilustres, o à ‑vontade de intérpretes e apresen‑
tadores — nomes familiares de ouvintes de rádio e leitores de revistas 
—, ou o toque de modernidade dado pelo ecrã onde eram projeta‑
das as letras, tudo parecia sugerir que a canção portuguesa atingira 
já um nível comparável ao das tais músicas estrangeiras que preen‑
chiam parte substancial da programação radiofónica. O entusiasmo 
do SI, aliás, devia ‑se sobretudo ao «estilo de verdadeira artista inter‑
nacional» evidenciado por Maria de Fátima Bravo na interpretação de 
«Vocês Sabem Lá».

O festival foi, deste modo, atravessado por uma tensão. Por um 
lado, e como lembrava o título irónico do jornalista Rollo Duarte na 
sua reportagem para a Flama — «A Bem da Canção», um trocadilho 
com a conhecida fórmula burocrática do Estado Novo, «A Bem da 
Nação»3 —, o festival demonstrava que, uma década após a sua criação, 
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A ECONOMIA DA MULHER MODERNA

A Europa Ocidental do pós ‑guerra foi profundamente marcada pelos 
Estados Unidos. Isto passou tanto por aspetos tangíveis, como a 
memória recente do contributo norte ‑americano para a derrota dos 
fascismos ou o apoio à reconstrução europeia contemplado pelo Plano 
Marshall, quanto por outros menos palpáveis mas com consequên‑
cias igualmente determinantes: as circulações culturais, sobretudo no 
cinema, na música popular e na publicidade, familiarizaram os públi‑
cos europeus com o imaginário de um estilo de vida que parecia mais 
livre e aberto a novas oportunidades. A história social e cultural euro‑
peia do período é, neste sentido, frequentemente contada sob o signo 
da americanização. Mas, mais do que a imagem idealizada dos Estados 
Unidos, o que é interessante nesta ideia é o modo como cada socie‑
dade europeia se apropriou desse imaginário consoante as suas cir‑
cunstâncias específicas7.

O caso português contém, desta forma, particularidades interes‑
santes. Não tendo vivido tão diretamente como outros países os fenó‑
menos onde a influência dos Estados Unidos se fez sentir com maior 
intensidade — não participou na guerra e beneficiou apenas tardia‑
mente do Plano Marshall —, Portugal foi exposto à influência ame‑
ricana sobretudo através da cultura popular. Mas se o estilo de vida 
imaginado em filmes de Hollywood e em anúncios de marcas america‑
nas assentava na liberdade e na abertura de oportunidades, o impacto 
destes valores num país como o Portugal salazarista — governado por 
um regime autoritário no qual a pobreza era celebrada, e a estabili‑
dade, cultivada — talvez não seja imediatamente percetível.

Pode sugerir ‑se, no entanto, que é exatamente na medida desta invi‑
sibilidade — na aparente inexistência de qualquer semelhança entre 

a missão do CPAR fora coroada de êxito, e que já havia uma música 
ligeira portuguesa merecedora de atenção. Por outro lado, a legitima‑
ção deste tipo de música teria necessariamente de passar pela com‑
paração com o que se fazia lá fora. A negociação entre a identidade 
nacional e a projeção internacional — tal como «Coimbra», tam‑
bém «Vocês Sabem Lá» teria versões em espanhol, italiano e inglês 
— é um traço estrutural do nacionalismo, neste caso reforçado pela 
competição quotidiana com canções estrangeiras nas transmissões 
radiofónicas. A própria popularidade de Maria de Fátima Bravo e de 
«Vocês Sabem Lá» seria atravessada por essa tensão. À primeira audi‑
ção, a canção soa como mais uma versão do fatalismo do imaginá‑
rio fadista. O êxito da cançonetista, porém, parecia mais próximo de 
modelos de beleza («alta, esguia, loura») e de interpretação (os «gestos 
expressivos»4) reconhecidos internacionalmente. A contracapa do seu 
primeiro disco de 45 rotações destaca, aliás, a «famosa melodia ‘Vocês 
Sabem Lá’, a que podemos chamar o perfeito exemplo da canção por‑
tuguesa internacionalizada»5. As causas para o «êxito retumbante» 
devem assim ser procuradas na dinâmica própria da tensão entre o 
desenvolvimento internacional de uma música ligeira vernacular e as 
circunstâncias materiais — sociais, económicas, tecnológicas — em 
que esta se popularizou em Portugal.

Numa entrevista dada no contexto do festival, a intérprete parecia 
ter uma consciência clara de como, mais do que o tormento de viver sem 
esperança de que falava a letra da canção, a grande questão da vida — e, 
portanto, da sua carreira — era o «premente problema financeiro, por‑
que o futuro só pode ser encarado com confiança quando dispomos 
duma sólida base económica». E concluía: «eu sou pouco de sonhos 
cor ‑de ‑rosa»6. A nossa hipótese de partida, nesta reconstituição do 
sentido que «Vocês Sabem Lá» produziu em 1958, passará assim menos 
pelo fatalismo que o tema parece exprimir do que por este perfil de 
mulher moderna com que a cançonetista procurou apresentar ‑se ao 
seu público.
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o imprescindível aparelho de televisão que as cozinhas americanas não 
dispensam». Em 1955, não havia ainda televisão em Portugal, mas esta 
não era a única dificuldade de comunicação entre o anúncio e os leito‑
res: uma parte importante do território nacional não estava ainda ele‑
trificada (sem o que os eletrodomésticos não funcionariam), para além 
de que só uma franja privilegiada da sociedade (embora uma percenta‑
gem porventura maior dos leitores urbanos da revista) teria poder de 
compra para adquirir aqueles produtos. Estes problemas não impediam, 
porém, que o anúncio agisse a outro nível, menos imediato, mas nem 
por isso menos relevante, por onde o imaginário de um estilo de vida se 
insinuava nas expectativas. O único momento em que o anúncio pare‑
ceu aproximar ‑se da vida dos leitores foi quando definiu o seu alvo como 
«as mulheres portuguesas que dedicam a maior parte da sua existência à 
vida do lar». Naturalmente, o objetivo da cozinha Frigidaire era «aliviar 
as suas pesadas tarefas diárias», mas a imagem da mulher exclusivamente 
dedicada aos trabalhos domésticos já não coincidia com «a marcha de 
progresso» por que o mundo atravessava, pelo menos de acordo com os 
discursos regularmente publicados nas revistas.

o estilo de vida americano e a sociedade portuguesa — que o impacto 
da americanização terá operado de forma mais profunda. Desde logo, 
porque a distância entre a modernidade americana e o quotidiano dos 
portugueses, apesar de proporcionar imagens insólitas — como no 
«país da multidão […] que compra de olhos fechados»8 insistentemente 
mostrado na imprensa —, permitia pensar nos Estados Unidos como 
uma imagem do futuro. Numa época tão empenhada nos valores da 
modernização, isto não podia deixar de significar a promessa de que 
aquele seria também o futuro de Portugal, por muito implausível que 
isso parecesse à luz do quotidiano da maioria da população.

Percorrendo as revistas como sugestões deste horizonte, a influên‑
cia americana aparecia antes de mais como uma mudança civilizacio‑
nal: «a moda, agora, vem mais da América do que de Paris. Mais ‘nylon’ 
e menos espiritualidade»9. Onde a Europa simbolizava ainda o espí‑
rito — com a legitimidade intelectual que isso implicava —, os Esta‑
dos Unidos constituíam um mundo puramente material. Foi assim 
que um intelectual nacionalista como António Quadros lamentou o 
encerramento de um dos mais importantes cafés literários de Lisboa 
como uma espécie de colonização às avessas: «muito tememos que Lis‑
boa […] se vá aproximando do figurino, vulgar, abstracto, de qualquer 
cidade americana do Ohio ou Minnesota, com ‘snaks’, ‘drugstores’ e 
toneladas de cimento armado»10.

A cultura americana media ‑se, portanto, pelo materialismo, ou, 
mais especificamente, pelo consumo. Isto não era necessariamente 
mau. Em 1955, o SI mostrou a publicidade das cozinhas Frigidaire em 
forma de reportagem do stand da marca na Feira Popular de Lisboa. 
O formato informativo do anúncio contribuía para a criação do tom 
neutro — como se não fosse publicidade — de «um depoimento a 
favor da modernização das cozinhas portuguesas»11. O «frigorífico de 
descongelação», o fogão elétrico, a máquina de lavar e secar roupa ou a 
máquina de triturar ligada diretamente ao esgoto compunham não só 
«um conjunto de real beleza», como representavam, de acordo com o 
ar dos tempos, «um passo em frente na marcha de progresso que pre‑
sentemente o Mundo, vertiginosamente, atravessa».

Segundo a promessa da tecnologia americana, o mundo do progresso 
não só era cómodo e higiénico como abria espaço, por entre as suas 
tarefas, para o entretenimento: «resta ‑nos referir, nestas linhas gerais, 

Anúncio da marca Frigidaire no Século Ilustrado.
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