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Tablao	 do	Fado
Tablao	 do	Fado
um espectáculo da

Dançar o Fado entrelaçado no Flamenco,  
um resgate em Fogo e Água da Alma Ibérica.

10 JUNHO - 18H30
PANteãO NAcIONAl | lisboa

Informações e reservas 
e-mail: amalgama.info.ins@gmail.com 
telm.: 919 580 569  |  912 248 775
 
BIlhetes
Preço: 7,50€ 
Venda de Bilhetes:  
Panteão Nacional a partir das 17H40 



TABLAO DO FADO marca a fusão essencial do fado e do flamenco, revelada de uma forma muito familiar 
e apaixonante, na linguagem da Amalgama.

Esta criação estreou, numa primeira versão, em 2003 na Taverna do Embuçado, considerada 
a Casa de Fados mais tradicional e de maior referência em Lisboa. 
Seguiram-se anos de sucesso em reposições que sofreram várias mutações. Esta criação intemporal 
volta a cena! Este ano foi integrada na programação do XXV Festival de Artes de Macau.

Eles ora são o lamento, ora a exaltação. Ora o negro, ora o fogo. A dor e felicidade mais profunda. 
São lágrimas e são sangue, são água e são fogo. 
São espera, são esperança e inocência.

São tudo e são simplicidade, o calor duradouro e a certeza do retorno, são a abundância do viajante e a sua 
verdade interior, a saudade exausta e resignada de quem anseia e a alegria de quem se cansa de estar triste.

Foi ao desejar exprimir esta “Alma Ibérica”, esperando ser fiel ao modo como deambula de boca em boca, 
de peito em peito, de guitarra em guitarra e de corpo em corpo, que nos propusemos celebrar este “nó” que 
vimos no Fado, tão docemente entrelaçado no Flamenco. Ambos são plenos de suas flamejantes verdades, 
tão coesos e íntegros nas suas expressões, tão cheios de uma raça de origem intemporal, no limiar 
das paixões humanas.

Encontrar a alma que vive de boca em boca, de peito em peito, deambulando de guitarra em guitarra 
e de corpo em corpo. Essa alma de destino flamejante, um nó fraterno e original que se dá num abraço quase 
esquecido por ser tão antigo e tão primeiro. A Amalgama propôs chegar a esse nó, uma raiz suculenta 
de onde se prova o essencial, da flor da pele ao fundo da alma.



Amalgama, uma companhia de dança

No seu significado comum é mistura de elementos diferentes formando um todo;
Na tradição alquimista é a fusão de metais pobres a serem sublimados;
Como companhia procura a essência e o cruzamento das artes numa contínua descoberta 
do corpo alma dançante.

É uma Companhia independente com a divisa de difundir a Arte numa visão holística, 
sensibilizando o público a relembrar a sua realidade mais onírica e humana.
Acreditamos que a dança a todos deva chegar, com o que de mais essencial possui, 
fazendo-se “experimentar” com uma nova consciência sobre o papel 
das artes nas nossas vidas.



“A dança é um dos meios mais livres da expressão humana e um dos mais capazes ao nível 
das transformações do indivíduo, pois funde o corpo por inteiro na procura da unidade.
uma manifestação da alma no resgate de religação ao corpo.
Pois, na verdade, tudo o que somos, sentimos e pensamos concentra-se no corpo, 
nele se expressa e por ele se liberta.”
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