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Grande rainha do Fado 

→ Classificação: Poesia popular 

→ Assunto: Quadra glosada em décimas sobre a fadista Amália Rodrigues.  

 

→ Região:  

• Distrito: Évora 

• Concelho: Montemor-o-Novo 

• Localidade: Ciborro 

 

→ Entrevistado:  

• Nome: António Relvas Inácio 

• Data de nascimento: 1931 

• Residência: Ciborro 

 

→ Vídeo:  

• Entrevista: José Barbieri 

• Data de Recolha: Maio de 2012 

• Filmagem: José Barbieri 

• Duração: 00:01:52 

 

→ Transcrição:  

• Transcritor: Ana Sofia Paiva  

• Data de Transcrição: Novembro 2012 

• Palavras: 209 

 

→ Versão literária:  

• Execução: Ana Sofia Paiva  

• Data de execução: Novembro 2012 

• Palavras: 209 
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Grande rainha do Fado 

 

Grande rainha do Fado 

Conhecida no mundo inteiro 

Na história fica gravado 

Amália, o seu nome verdadeiro 

 

Um dia de grande surpresa 

Para todos está bem à vista 

Morreu a grande fadista 

Deixou muita tristeza 

A grande mulher portuguesa 

Por ao mundo ter mostrado 

Seu nome fica gravado 

Vai ficar junto de nós 

Mas findou a sua voz 

A grande rainha do Fado 

 

Amália, grande fadista 

Uma voz que deixa pena 

Porque quando entrava em cena 

Fazia papel de artista 

No cinema ou na revista 

O seu nome era o primeiro 

Deu o exemplo verdadeiro 

De mulher simples, sem vaidade 

Com grande capacidade 

Conhecida no mundo inteiro 
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Amália, mulher tão querida 

Nos seus fados mostra bem 

Que teve desgostos também 

Ao longo da sua vida 

Foi uma noiva desprotegida 

Contava tudo no seu fado 

Teve desgostos no passado 

Na carreira da grande artista 

E até hoje é a maior artista 

Na história fica gravado 

 

Foi tão grande o sentimento 

Vivido com emoção 

Que toda a sua geração 

Assistiu nesse momento 

Foi na Rua de São Bento 

Num prédio lindo e rasteiro 

E o seu destino primeiro 

Foi Basílica da Estrela 

Aonde muitos foram vê-la 

Amália era o seu nome verdadeiro 

 

Informante: António Relvas Inácio 
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