
 

 

 

Carminho 
 

Título 

“Maria” 

Novo Programa! 

 

Texto 

A nível mundial Carminho é atualmente considerada a melhor e mais inovadora fadista. A 

grande voz de Portugal está finalmente em digressão com o seu tão esperado novo álbum! 

 

O fado significa a sua vida e quase nenhuma outra cantora dá a este género musical 

português tanta força, paixão e profundidade como a CARMINHO. Depois do grande sucesso 

com o álbum Carminho Canta Jobim (2016), em que se curvou respeito e fervorosamente ao 

compositor brasileiro António Carlos (Tom) Jobim e mais uma vez provou ser uma das 

melhores intérpretes portuguesas, regressa agora com um novo álbum com muitas 

composições originais. 

 

Apesar de Carminho trazer uma lufada musical de ar fresco ao fado, a sua música mantém-

se indissociavelmente ligada ao sol, ao mar, ao amor e à saudade. É sobre a profunda ligação 

com a música que torna o álbum de estreia de Carminho, “Fado”, tão especial. Pouco depois 

do seu lançamento, foi considerada “a mais impressionante estreia de fado em décadas” 

(Time Out Magazine) e alcançou “status de platina” em Portugal em muito pouco tempo. As 

suas canções profundas são executadas com virtuosismo musical, e com a sua voz poderosa 

e cristalina, Carminho consegue expressar até as menores diferenças de dinâmica com 

refinamento, tornando-as vivas para seus ouvintes. 

 

Com o sucessor “Alma” veio o sucesso internacional: depois de uma posição número 1 nas 

paradas portuguesas, mantendo a sua posição por dois anos, e uma posição Top 5 nas 

paradas espanholas do iTunes, Carminho embarcou na sua jornada para o Brasil , onde a 

artista portuguesa foi calorosamente recebida e celebrada de forma tumultuada. 

 

Em Portugal é considerada por fãs e críticos como uma das maiores vozes do nosso tempo, 

e nos palcos internacionais ela e as suas atuações sensacionais são celebradas como 

revelações musicais. Algumas turnês na Alemanha levaram-na a salas famosas como a 

Philharmonie em Colônia, a Concert Hall em Viena e a Elbphilharmonie em Hamburgo - o que 

significa que ela alcançou o mais alto nível em salas de concerto. 

 

Citar 

“Fado como género celebra o momento, o amor, a tristeza e a vida” 

 

Comentário da imprensa 

Este “Wind-Frau” soa como um amigo corajoso e obstinado para todas as situações, mesmo 

nos tempos difíceis de crise da economia portuguesa, que levaram tantas pessoas a deixar 

o seu país” 

taz 

 

 

 



 

 

 

“Certeza Instintiva 

Soa um pouco a “Mary”, como fazer uma longa caminhada, ao longo de uma costa íngreme, 

guiada por uma voz que realmente pertence a uma igreja e para a qual os violões pavimentam 

o caminho, atraem e sustentam - até que a solte em júbilo no topo da montanha. A voz de 

Carminho, um contralto rouco, às vezes abre-se numa profundidade que mostra uma 

maturidade, muito à frente da sua idade; hoje ouve-se uma certeza instintiva em nuances que 

quase assustam.” 

taz 

 

“Carminho domina todos os registros. Um fado de sucesso soa como uma força da natureza: 

não há dúvidas sobre a autenticidade deste momento. Carminho poderia ter ficado famosa 

aos 24 anos. Mas na época ela fugiu: “Eu não tinha nada a dizer - nada para cantar com todo 

o meu coração. Então fiz uma viagem ao redor do mundo. Na Índia, em um hospício, 

experimentei uma dança entre a vida e a morte que me acordou. Quis testar os meus limites 

e percebi: não há limites. O momento, o instante é o limite, nada mais.” 
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