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Luisa Amaro em concerto no dia do nascimento de Carlos Paredes 
 

 
 
16 de Fevereiro, 19h30, Recreios da Amadora 
Entrada livre, limitada à lotação da sala 
 
 



 

 
 
 
 
Celebrar a guitarra portuguesa 
No dia do nascimento de Carlos Paredes, aquela que foi durante anos a sua 
companheira de palco, a guitarrista Luisa Amaro, apresenta-se nos Recreios da 
Amadora para mostrar que a guitarra portuguesa está mais viva que nunca. Dona de 
uma sonoridade ao mesmo tempo supreendente e reconfortante, Luisa Amaro, com a 
paixão que a caracteriza, conquistou novas paisagens para o instrumento consagrado 
por Carlos Paredes. Num cruzamento de culturas, resgatando uma portugalidade 
mourisca, Luisa Amaro oferece-nos uma arte que enleva e exalta, tranquila e entusiasta 
da vida.  
 
Luisa Amaro – guitarra portuguesa 
Gonçalo Lopes – clarinetes 
Victor Rodrigues - percussão 
 
O concerto é antecedido da inauguração da exposição “Guitarra com Génio”, dedicada 
à vida e obra de Carlos Paredes. 
 
 
O instrumento do destino 
Paolo Scarnecchia 
 
No timbre da guitarra portuguesa encarnou-se um estranho destino: desaparecida do 
resto da Europa, sobreviveu com orgulhosa tenacidade em terra lusitana até identificar 
as cordas mais íntimas e as vibrações mais subtis. A sua voz – porque de uma voz se 
trata – toca o coração desde a primeira nota; as suas ressonâncias colocam em 
movimento sentimentos que pareciam esquecidos; nela afloram emoções que as 
palavras não conseguem descrever. Há qualquer coisa de antigo e de nobre no timbre 
deste instrumento, que tem aparentemente origens humildes e que encontrou no fado o 
seu habitat ideal. 
Mas a guitarra portuguesa, se é a essência do fado, vive para além dele. Demonstraram-
no músicos que souberam exaltar o seu extraordinário potencial expressivo, revelando 
um universo sonoro original e fascinante. Luísa Amaro está entre eles. Crescida 
artisticamente com Carlos Paredes, assimilou um ilimitado interesse pelo som como 
exercício criativo de exploração do mundo. Com grande sensibilidade e extrema 
delicadeza, construiu um diálogo íntimo com as culturas musicais do Próximo Oriente. 
Percebeu a respiração das suas dimensões universais, desafiando-lhe a matéria sonora e 
interpretando-lhe a sua essência através de um trabalho de tradução elaborado sobre 
uma trama tímbrica extremamente sóbria. 
A personalidade única da guitarra portuguesa é colocada em evidência pela elegante e 
discreta presença do clarinete e da percussão, com a cumplicidade de um segundo 
instrumento de cordas, o guitolão, que é a sua natural extensão. Este instrumento, 
construído ex-novo por Gilberto Grácio, é fruto da imaginação de Carlos Paredes, que 



 

 
 
 
 
desejava ampliar o registo da guitarra portuguesa para se aventurar além dos limites 
objectivos impostos pela sua estrutura. 
Esta subtil e constante inquietude, tão intrínseca e requintadamente lusitana, reflecte-se 
no trabalho de Luísa Amaro através da evocação de um Portugal mourisco, como 
expressão de uma insinuante nostalgia. Qualquer coisa de longínquo no espaço e no 
tempo, e ao mesmo tempo tão próximo de se tornar motivo de efabulação sonora. Se a 
saudade fosse som, teria a voz do seu instrumento. 
 
 
Ouça Luisa Amaro no MySpace: 
http://www.myspace.com/luisaamaro 
 
 
Para mais informações, contacte: 
Isabel Valente 
Comunicação 
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Rua Conde de Sabugosa, 7 1ºDto 
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