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Pelarigo sempre 
foi fadista mas  
só aos 61 anos 
gravou um disco 
Música. Todos diziam que era fadista mas ele 
nunca acreditou. Foi preciso ficar desempre-
gado para se dedicar realmente ao fado

António Pelarigo ri-se do rebuliço à 
sua volta. O filho mais novo trans-
formado em seu representante.  
A mulher a escolher a camisa com 
que há de tirar as fotografias. A agen-
da cheia de entrevistas. A assessora 
a dizer-lhe como há de pôr as mãos. 
“Quem havia de dizer, com esta ida-
de...”, comenta Pelarigo, que, depois 
de passar uma vida inteira entretido 
com “umas fadistices com os ami-
gos” e a fintar uma carreira como fa-
dista profissional, aos 61 anos lança 
um disco com o seu nome e prepa-
ra-se para, finalmente, se apresen-
tar ao grande público. 

Nascido numa família de pesca-
dores de Caneiras, junto ao Tejo, 
perto de Santarém, António Pelari-
go era o mais novo de seis irmãos e 
cresceu embalado pelos fados can-
tados pelo avô enquanto remenda-
va as redes ou pela mãe enquanto 
trabalhava no campo. E pelos fados 
que ouvia nas telefonias dos vizi-
nhos, num programa de discos pe-
didos aos sábados à tarde. “Aprendia 
os fados todos, sobretudo os do An-
tónio Mourão, que era o artista que 
estava na moda.”  

António começou a trabalhar 
muito novo, depois de terminada a 
4.ª classe. Aos 11 anos andava a 
guardar gado, aos 14 tornava-se ser-
ralheiro mecânico numa oficina. 
Cantorias só nos tempos livres. Os 
amigos, conhecendo-lhe o talento, 
desafiaram-no a apresentar-se pe-
rante um público numa festa na Go-
legã. Tinha 19 anos. “Foi a primeira 
vez que cantei acompanhado com 
guitarra e viola.”  

A partir daí, as oportunidades fo-
ram surgindo e António aproveita-
va-as “sempre que possível”. Gosta-
va de “ir aos fados” e ouvia inúmeros 
elogios, mas isso nunca foi suficien-
te para pensar numa carreira. “Fui 
para caixeiro-viajante, andei quase 
15 anos na viagem.” Andava de car-
ro e corria o país todo para vender 
artigos de enxoval: “Loiças, roupas 
de cama, tolhas de mesas, essas coi-
sas todas. E era bom vendedor.”  

Por essa altura, teve um convite 
mais sério. Em 1979, o fadista João 
Ferreira Rosa ouviu-o cantar e desa-
fiou-o a fazer parte do elenco do 

Embuçado, a casa de fados que es-
tava a relançar. “Ao fim de semana, 
quando vinha de viagem, ia a Lisboa 
e cantava lá. Era novo e aguentava-
-me melhor”, ri-se. Foi lá que co-
nheceu os grandes fadistas do seu 
tempo e de quem se tornou amigo, 
como Celeste Rodrigues, Teresa da 
Silva Carvalho, Carlos Zel, João Bra-
ga. Cansado de ser caixeiro-viajan-
te, houve um dia em que aceitou 
cantar no Embuçado com hora 
marcada. “Fui profissional durante 
15 dias e desisti”, conta. “Admiro 
imenso as pessoas que cantam em 
casas de fado. E nunca deixarei de 
cantar lá, mas todos os dias não”, ex-
plica. “Ter de cantar quando nos 
apetece e quando não nos apetece, 
sempre os mesmos fados, torna-se 
uma obrigação e, para mim, o fado 
tem de ser cantado com emoção. Se 
a gente faz um frete já não é a mes-
ma coisa.” 

Em vez de cantar no Embuçado, 
António foi trabalhar no campo. E 
depois voltou a ser serralheiro me-
cânico, na sua própria oficina. Con-
tinuou a cantar sempre que havia 
um convite, muitas das vezes de 
graça, e continuou a colecionar elo-
gios – Amália, quando o ouviu, ex-
clamou: “É fadista, sim senhor.” 
Chegou a assinar contrato com a Va-

lentim de Carvalho, mas deixou 
passar o prazo e nunca gravou ne-
nhum disco lá. Mais tarde, gravou 
um disco produzido com Jorge Fer-
nando para a Discossete, mas nun-
ca se esforçou para o promover.  

 “Muita gente disse-me que pas-
sei ao lado de uma grande carreira. 
Mas vou ser muito honesto: eu 
sempre soube que tinha jeito para 
cantar, mas daí a fazer uma grande 
carreira vai uma grande distância. 
Há muita gente a cantar fado que, 
infelizmente, não ganha para viver 
e tem de arranjar outras coisas para 
fazer. Eu já tinha coisas para fazer, ti-
nha mulher e três filhos e achei que 

não valia a pena.”Há uns tempos, a 
crise fechou-lhe a oficina. “O frio e a 
fome põem a lebre ao caminho, não 
é?” E foi assim que, sem trabalho, 
abraçou o desafio de José Cid, que 
queria produzir -lhe um disco: “Este 
é o disco que eu ambicionava fazer.” 
“Eu quando canto tento sempre fa-
zer diferente, não gosto de imitar 
ninguém. E também penso que 
quando gravamos um disco deve-
mos cantar coisas nossas, senão, não 
acrescentamos nada ao fado”, expli-
ca. Neste disco, Pelarigo só canta ori-
ginais: um fado tradicional com le-
tra de João Ferreira Rosa, temas de 
José Cid, Vítor Rodrigues, Paulo de 
Carvalho e até um fado de sua auto-
ria, Senhora da Paz, que escreveu há 
muitos anos e que, até aqui, só os 
mais próximos conheciam.  

O disco é apresentado hoje, às 
18.30, no Speakeasy, em Lisboa, e 
depois, dia 23, em concerto no Con-
vento de São Francisco, em Santa-
rém, num espetáculo que contará 
com José Cid e João Ferreira Rosa e 
que será filmado para um futuro 
DVD. E agora sim, António Pelarigo 
está preparado para a carreira de fa-
dista: “Eu não sou um grande artis-
ta de palco, é mais para estar na pa-
radinha, concentrado no que estou 
a cantar. Mas se me quiserem con-
tratar, aqui estou.”

MARIA JOÃO CAETANO

O fadista António Pelarigo no convento de Santarém, onde no dia 23 dá o seu primeiro espetáculo 

JÚ
LI

O 
LO

BO
 P

IM
EN

TE
L/

 G
LO

BA
L 

IM
AG

EN
S

António 
Pelarigo 
António 
Pelarigo 
Acid Records 


