Cultura

Emanuel Moura em palco | 12 de maio | 21h45 |

‘Silêncio porque se vai cantar o Fado” na Malaposta
O Centro Cultural da Malaposta vai transformar-se numa ‘Casa de Fado’ quando Emanuel
Moura subir ao palco do Café-Teatro, no próximo dia 12 de maio, a partir das 21h45,
acompanhado à guitarra portuguesa por João Coelho e na viola de fado estará Bernardo
Saldanha.
Emanuel Moura é um fadista como poucos existem. Historiador de formação, nunca se
dedicou verdadeiramente à História. Nasceu com o dom de grande comunicador e é senhor de
um sentido de humor muito especial. Também ele letrista, agarra-se ao fado mais tradicional e
castiço e dá-lhe o seu toque irreverente e bem disposto.
Começou por cantar em 2007 entre as velhas ruelas de Coimbra, cidade que o acolheu nos
estudos. Em 2011 lançou o seu primeiro single original “Alice da Fadistice” e em 2012 “Tens
calor no sim senhor”. Conta com uma participação no projeto “A MÚSICA PORTUGUESA A
GOSTAR DELA PRÓPRIA”, tendo gravado três temas originais em Alfama, e várias presenças na
TV, nomeadamente, na SIC e CMTV.

Em 2015 inicia a gravação do seu primeiro trabalho discográfico intitulado “Fado mal criado”.
Um conjunto de fados tradicionais quase desaparecidos da nossa memória coletiva e duas
letras originais adaptadas. Uma gravação feita ao vivo na sua própria Casa de Fado, entre
amigos e colegas das noites boémias, onde é possível ouvir as gargalhadas, as palmas e até o
tilintar dos copos de vinho. Uma verdadeira cápsula do tempo registada em áudio. Boa
disposição e uma forma diferente de olhar o nosso Património Imaterial.

Em 2016, fez apresentações internacionais no Golfo de Saint Tropez - França, em La CroixValmer e Cavalaire-sur-Mer, na China, nas comemorações do Dia de Portugal organizadas pelo

Cônsul-Geral de Portugal em Xangai com o apoio do Instituto Camões e ainda em Moudon,
Payerne e Yverdon – Suíça.
Em 2017, prepara um novo álbum "Músicas fofinhas só pra chatear" que já se encontra em
gravação.
O espetáculo, com duração de 70 minutos, tem o valor de 7,50€.
Odivelas, 04 de maio de 2017
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