
Senhor Embaixador, Senhora Embaixatriz, 

Dr. António Costa, 

Dra. Maria Cavaco Silva, 

Querida família e amigos, 

 

É com muita comoção que hoje recebo pela primeira vez uma 
condecoração. 

Vem do Estado Francês pelas mãos do Senhor Embaixador 
Blarel, como reconhecimento de um percurso que tenho feito 
ao longo de 13 anos a cantar Fado, a canção, a música que 
representa o meu país.  

O meu início foi totalmente acidental. Nunca me preparei nem 
nunca ambicionei uma carreira que cresceu baseada em 
verdade e em paixão. Paixão por esta música que me 
transporta sempre para as suas origens, e que ainda hoje me 
surpreende, pelos seus intervenientes, com quem aprendo 
todos os dias uma nova história sobre o Fado, novos e antigos 
caminhos na interpretação, inspirações que me impelem cada 
vez mais para seguir este rumo. Paixão pela poesia, pelos 
poetas, donos da capacidade única de dizer o que a vida nos 
traz no campo das emoções. E com tudo isto cantar, contar o 
que nos diz o coração em momentos tão diversos da nossa 
vida.  

No dia em que o meu querido amigo e companheiro desta 
aventura em que mergulhei, João Veiga, me ouviu e me roubou 
do destino que eu tinha escolhido, eu acreditava que esta seria 
apenas uma história breve da minha vida para mais tarde 
contar a filhos ou a netos. Não tardou muito para que 
recebesse um telefonema do meu muito querido João Braga, 
que não me conhecia, mas ouvira falar de mim, para que um 



convite importante fosse mais uma pequena história a 
acontecer. Aceitei, e aquele destino mudou naquele instante.  

Deixei que tudo fosse acontecendo, porque sempre soube que 
a vida nos traz oportunidades irrepetíveis para sermos felizes. 

Porque o Fado me tornou feliz, porque através dele e da poesia 
percebi melhor o mundo e o que move cada indivíduo, deixei-
me levar, sentindo que cada espectáculo era momento de 
partilha de emoções. O público ajudou-me a perceber que nós 
artistas temos a capacidade de tocar profundamente nas almas 
e até de transformar toda uma vida. 

Entendi ainda que o mundo estava sedento de Fado 
novamente, que esta música ultrapassava todas as barreiras 
linguísticas e que, cantado com toda a verdade, era recebido 
com muita clareza. 

Cheguei a pensar que este era um fenómeno que poderia 
passar de moda. Enganei-me, e sei hoje que neste mundo que 
não nos dá tempo para sentir, todos e cada um precisamos da 
arte e da cultura para nos conhecermos melhor, para nos 
apaixonarmos e amarmos sempre e intensamente o outro. 

Esta é uma história de amor, que tem como grandes 
protagonistas o Fado, a poesia, o público, e deixem-me 
particularizar, o público francês, e eu. 

Desde o início da minha viagem que França me acarinha, me 
procura e me inspira. Não percebia porquê, mas a reacção 
intensa e apaixonada no final de cada espectáculo e o contacto 
directo com o público fez-me saber que, após uma primeira 
experiência com o fado, procuram saber mais, saber tudo sobre 
a história, e chegam a aprender a nossa língua para assim 
terem a plenitude do sentir fadista. Saem com o impulso de 
visitar Portugal, de virem a Lisboa para estarem junto da raiz da 
nossa  música.  



São muitas as vezes que estou longe de casa, longe da família 
mas, nos muitos concertos que dou em França, o público 
francês faz-me sentir acompanhada. Actuar em França também 
é, de certa maneira, regressar  a casa. É o país que melhor me 
acolhe, na minha arte, no carinho com que me acolhe, na 
alegria e no respeito com que tem acompanhado o meu 
percurso artístico, e que esta condecoração, a minha primeira, 
é disso testemunho.  

França namora com o Fado há muito tempo. Começou a 
namorar Amália e adoptou-a. Desde logo aprendeu que este 
bocadinho de terra na Europa teria muito para lhe oferecer. 
Assim é ainda hoje. 

O Fado é o único valor cultural a falar português e que 
identifica o país. 

E eu, orgulho-me de fazer parte desta história, com o 
compromisso inteiro de dar sempre o melhor de mim. 

Esta condecoração responsabiliza-me ainda mais. 

Na minha humilde condição de artista e de mulher do mundo, 
agradeço a todos os que têm feito parte de todo este caminho: 
família, amigos, músicos, técnicos, agentes, empresários (faço 
aqui uma referência especial ao meu querido empresário em 
França, José Renato, meu dedicado companheiro).  

Finalmente, deixo a minha profunda e eterna gratidão ao 
Estado Francês por me observar tão atentamente e me fazer 
hoje Chevalier da Ordem das Artes e Letras. 

 

20 de Dezembro de 2013 

        Katia Guerreiro 

 

 


