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EDITORIAL

Há cinquenta anos, no prólogo do primeiro livro dedicado  
a António Fragoso e à sua obra musical (António Fragoso:  
um génio feito saudade, Rio de Janeiro, 1968), Leonardo Jorge 
recordava uma conversa com Pedro de Freitas Branco, após 
um concerto da Orquestra Sinfónica Brasileira que o grande 
maestro regera no Teatro Municipal do Rio de Janeiro:

«Falámos, longamente, da música em Portugal.  
E, como não podia deixar de ser (...), falei-lhe de 
António Fragoso. O maestro, que até aí se expressara 
cansadamente, embora com a serenidade e a concisão 
próprias do seu espírito, animou-se e vibrou,  
obediente à batuta invisível de uma emoção mais alta.  
A sua voz mudou de tom e de andamento: de adágio, 
passou a alegro.

Não posso hoje recordar as suas palavras; mas gravei no 
meu coração (...) a totalidade do seu pensamento 
consagrador: – António Fragoso tinha a envergadura 
necessária para se tornar o maior compositor português 
de todos os tempos. Era um músico intelectual. A sua 
vincada personalidade impunha-o tanto à nossa admira-
ção, como o seu génio de compositor. Espírito brilhante, 
de uma singular penetração, deixou-nos, no pouco que 
nos deixou, a amostra gloriosa daquilo que realizaria se 
tivesse tido tempo de realizar. Mas que quer você ? Vinte e um 
anos de vida não chegam para nada. E morrer aos vinte e um anos 
é quase não ter vivido.»

Hoje, em 2018, celebramos um ano que merece justamente 
ser lembrado como o Ano de António Fragoso. A Associação 
com o seu nome – particularmente através do entusiasmo  
de Eduardo Fragoso Soares, sobrinho do compositor  
– promoveu um extenso programa de concertos e eventos  
em torno da obra fragosiana, ao longo do ano onde  
se assinala um século sobre a sua morte precoce, vítima da 
epidemia de gripe pneumónica, à semelhança de três irmãos 
seus, do pintor Amadeo de Souza-Cardoso e do violoncelista 
e compositor David de Souza. Não raro, a agenda pauta-se 
pelo anuir, como que pro forma, à passagem por esta  
efeméride ou aqueloutra data redonda. Não estas:  
o programa In Memoriam de António Fragoso fez  
por merecer o epíteto de comemoração.

Fê-lo pelo tom jubiloso, mas essencialmente pela 
capacidade de co-memorar – de trazer à memória, de o fazer 
em conjunto, convívio, comunhão. Há não muito tempo, 
António Fragoso seria uma “figura de culto”. Diz -nos  
o compositor Sérgio Azevedo, no artigo que assina neste 
número, que o “[seu] desconhecimento da obra de Fragoso 
era (…) quase total”, assim como o dos seus colegas.  
A entrevista que nos concedeu Eduardo Fragoso mostra,  

na primeira pessoa, o indispensável trabalho de amor  
do qual tantas vezes depende a sobrevivência do nosso 
património cultural. A ligação entre memória pessoal  
e memória colectiva é ténue, e mais frágil ainda nos parecerá 
nos momentos difíceis dos tempos de hoje, neste universo 
que continuamente acelera e se expande. É exemplar este 
percurso, enquanto modelo de acção ou relação com  
o património e os seus agentes, e acalenta, por isso, traçar 
os passos desse percurso, do início: antes da pompa dos 
trabalhos deste ano, Fragoso foi co-memorado (um verbo 
activo, este de trazer à lembrança) entre os seus familiares  
e defensores, de forma orgânica e a uma escala não indivi-
dual, mas conjunta. António Fragoso será lembrado 
justamente porque foi lembrado.

Assinalamos também neste número uma outra partida 
demasiado cedo: foi com profunda consternação que nos 
vimos separados de José Luís Ferreira, falecido no passado 
mês de Fevereiro. Para além de um compositor importante 
no meio musical português e de um professor querido pelos 
seus alunos e colegas na Escola Superior de Música de 
Lisboa, José Luís Ferreira era um de nós e contribuiu com  
o entusiasmo, a criatividade e a generosidade que lhe eram 
característicos para uma miríade de actividades do MPMP  
ao longo da última década. 

Choramos a perda abrupta de um amigo, de cuja 
companhia, há escassos meses, nos não poderíamos 
imaginar privados. Senhor de um sentido de humor inaba- 
lável como ele era – e incapaz de abdicar do rir perante  
o que desse e/ou viesse –, estamos certos de que teria achado 
alguma graça a caber-lhe o fado de ser homenageado ao lado 
de um compositor célebre por morrer bem antes do seu 
tempo. Compor não é actividade que se tenha por arriscada 
ou de desgaste rápido. Vera Stravinsky acreditava que Igor 
compusera a sua última obra de fôlego, Requiem Canticles, 
maioritariamente para si próprio; porém, a ser verdade, 
entre a data da composição e a arrematante execução nas 
suas próprias exéquias distaram cinco anos. O “silêncio” 
artístico a que se remeteu Sibelius até ao fim da vida, 
durante o qual o compositor batalhou contra o alcoolismo 
de toda a idade adulta, durou três décadas. De entre os 
compositores que já adornaram a capa desta revista, aquela 
que mais nova faleceu foi Constança Capdeville, aos 55 anos. 
Imaginamos, Zé Luís, que, se soubesses que irias ser 
lembrado justamente a par de um compositor de cuja vida  
o ponto mais saliente aparenta ter sido sempre a morte, 
fosses achar alguma graça. E quem nos dera poder confir-
mar a nossa suspeita! … 
Luís Salgueiro e José Carlos Araújo
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A vida começa  
aos cento e vinte e um
MARTIM SOUSA TAVARES TEXTO

Em 2018, assistimos às celebrações de dois centenários na 
música: um, de peso mundial e com uma lamentavelmente 
tímida representação em Portugal, o outro, de cariz nacional 
e com modesta, mas auspiciosa, representação no estrangei-
ro. A diferença é que o primeiro, de Leonard Bernstein,  
se assinala sobre o ano do seu nascimento, enquanto  
o de Fragoso se assinala sobre a data da morte.

Curioso conceito este, o de celebrar a morte de alguém 
que se deseja homenagear. Mas Fragoso não é um caso 
qualquer, e há, a meu ver, duas razões para que este  
aparatoso centenário tenha sido em 2018, sobre a sua morte,  
e não em 1997, sobre o seu nascimento. A primeira razão  
é que a Associação António Fragoso, força motriz por trás 
desta efeméride, ainda não estava pronta para a tarefa em 
1997, e ninguém mais havia que tomasse tão a peito o zelo 
pela memória e legado deste compositor. A segunda razão, 
quiçá mais importante ainda, é que, mesmo à distância de 
cem anos volvidos, o evento mais marcante e incontornável 
da biografia de António Fragoso continua a ser a sua morte. 
É o elemento que todos parecem conhecer, e que continua  
a provocar uma comoção generalizada, como se fosse aquilo 
que verdadeiramente o torna um compositor a assinalar.

A figura de Fragoso é um estandarte feito à medida para 
a mitologia nacional sebastiânico-fatalista, que também já era 
o Portugal de 1918. Há uma linha que atravessa o nosso fim 
de século, quando o ultra-romantismo, na Europa tornado 
decadentismo e em Portugal derrotismo, faz gosto de uma 
certa debilidade e aptidão para a desgraça. Em mais lado 
nenhum vemos agrupada uma elite intelectual sob o chapéu 
de vencidos da vida, e basta ler o que escreve António Nobre, 
cansado e vergado ao peso dos seus vinte e dois anos  
de velhice, em 1889:

Falhei na Vida. Zut! Ideaes caidos!
Torres por terra! As árvores sem ramos!
Ó meus amigos! Todos nós falhamos…
Nada nos resta. Somos uns perdidos.

Choremos, abracemo-nos, unidos!
Que fazer? Porque não nos suicidamos?
Jezus! Jezus! Resignação… Formamos
No mundo, o Claustro-pleno dos Vencidos.

Este penchant pela derrota, conservador e inerte, também é, 
claro, um alvo gordo para outros criadores inconformistas, 
desde a sátira queirosiana à atitude altiva dos modernistas, 
mas o ambiente lá estava, e calou longamente sobre Portu-
gal. Arrisco dizer que ainda não nos livrámos de todo dessa 
névoa, e falhámos a campanha para mediterranizar a música 
[leia-se arte / pensamento], que pedia Nietzsche faz agora 
cento e trinta anos, cansado que estava de tanta bruma  
à sua volta. Falhámos a vida, menino!

Fragoso, embora não tivesse vocação revolucionária,  
não era assim cabisbaixo, e certamente lhe custaria ver-se 
associado post mortem a estas cores pesadas, a que ainda  
hoje o vemos muitas vezes votado, como peão de um des- 
tino contra o qual nada pôde. Até estranho que ninguém  
se tenha lembrado de escrever o Fado Fragoso em Coimbra.  
Terá sido apenas por falta de conhecimento?

Estamos em dívida para com o compositor, e devemos 
virar a página já faz tempo. Como confirmaria La Palice, 
Fragoso, antes de morrer, estava vivo. E foi vivo, e não  
ao morrer, que fez as únicas coisas que lhe podem garantir  
um lugar na história.

O primeiro obstáculo que nos salta ao caminho na apre- 
ciação da obra fragosiana é que não podemos afirmar que 
conhecemos a sua música. Fragoso não compôs como se 
devesse morrer aos vinte e um anos, com urgência e sofre-
guidão, e a sua obra é pequena, fragmentária, e principal-
mente feita de miniaturas, onde se misturam as obras de 
criação espontânea com os exercícios académicos e tentati-
vas de avanço por terrenos ainda verdes. Vejamos o caso  
de Giovanni Battista Pergolesi, que ocupa talvez o segundo 
lugar no pódio da fatalidade, expirando aos vinte e seis anos 
em 1736: ninguém pode afirmar sobre ele aquilo que acabei 
de dizer sobre Fragoso. Pergolesi, quando morreu, era um 
compositor adulto e profissional, dominando todos os 
géneros que se impunham a um compositor activo em  
Itália no período barroco. 

Os casos de Mozart (falecido aos trinta e cinco anos), 
Schubert (falecido aos trinta e um) e Mendelssohn  
(trinta e oito) são outros exemplos de compositores que, 
embora agindo em contextos profissionais e sociais  
completamente diferentes, compuseram de forma fértil, 
segura e ininterrupta desde muitíssimo cedo, e que, se 
tivessem morrido antes da casa dos trinta, também nos 
deixariam legados notáveis.
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Para azar de Fragoso, no início do século xx havia um 
programa de conservatório a seguir por vários anos com 
vista à obtenção de um diploma em piano, com férias de 
Verão incluídas, o que significava parar para descansar  
por três meses de seguida todos os anos enquanto era aluno, 
e nunca precisou do seu trabalho para garantir a subsistên-
cia. Em suma, teve o privilégio de poder chegar à idade 
adulta mais tarde. De facto, Fragoso levou a vida com o seu 
ritmo próprio, aprendendo e absorvendo claramente o mais 
que podia e a passo acelerado, extraordinariamente curioso 
e maduro para a sua idade, mas ainda apalpando terreno  
e provando os muitos frutos que havia à sua volta. 

Por vezes vemo-lo mais saudosista, outras mais  
moderno. Aqui interessa-se por um sentimento nacionalista  
e bucólico, mas logo no dia seguinte lhe chegam as sauda-
des da vida cosmopolita que o esperava em Lisboa, com 
sonhos, de resto legítimos e até necessários, de deixar 
Portugal em direcção a Paris. Tanto se comove com  
os cantos que ouve na sua aldeia, como anseia por ouvir  
o tal Stravinsky, de quem muito se fala pela Europa…

Fragoso é assim mesmo: vário, disperso, permanente-
mente apaixonado, heterogéneo e permeável. Cabe-nos ser 
francos e admitir que no seu catálogo nem todas as entradas 
são obras-primas, e não estão todas ao mesmo nível.  
É necessário ultrapassar a comoção para ouvir com cla- 
ridade. Como nota Paulo Ferreira de Castro a partir de  
Dahlhaus, a objectividade é impossível: saberemos  
sempre pelo menos o suficiente para impedir uma audição  
puramente baseada em princípios de fruição estética,  
e saberemos sempre que estamos perante uma das primei-
ras, mas também das últimas, composições de Fragoso.

É importante que se atinja um consenso, hierárquico até, 
sobre quais são as poucas obras, representativas e essenciais, 
que verdadeiramente importa exaltar e difundir, mesmo que 
sejam apenas duas ou três. Este consenso, a existir, não será 
fruto de reflexão ou discussão, mas virá com o tempo, com  
a participação da obra fragosiana na vida de muitas pessoas. 
Acredito que Fragoso ficará mais bem servido desta forma  
do que tentando incluir toda a sua produção por atacado na 
dieta do público português, coisa possível apenas em 2018, 
porque o centenário da sua morte atingiu altos patamares  
de atenção e representação institucionais.

Dá-se o caso com este compositor de não haver uma 
única nota sua que tenha caído em esquecimento ou que  
se tenha perdido com o tempo. Desde a sua morte, família  
e amigos houve que zelassem por ele, num caso absoluta-
mente único na história da música em Portugal, e por 
ocasião do centenário, e graças ao esforço tocante da AAF, 
toda essa música estará disponível para a posteridade, tanto 
gravada como publicada e disponível para quaisquer 
intérpretes que por ela se interessem. Longe vão os tempos 
em que achei que era uma miragem encontrar uma edição 
usada da Petite Suite à venda num escaparate da Companhia 
Nacional de Música ao Chiado…

Dado este passo, que urgia e cabia à AAF, acredito que 

está cumprido o fundamental da sua missão, e podem 
deixar que o tempo faça o que lhe compete. Intérpretes  
e público irão querer o melhor do que Fragoso nos deixou,  
e aqueles que mais o amarem terão sempre curiosidade pelo 
resto. Não deve haver inseguranças por parte de ninguém: 
falamos de um compositor de génio, que terá o lugar que 
merece nas salas de concerto.

Esta história podia acabar aqui, com tudo pronto para  
o futuro, mas a verdade é que não. Também há presente: 
através do ímpeto de Eduardo Fragoso, sobrinho do compo-
sitor e presidente da AAF, continuam a chegar-nos sons 
fragosianos aos ouvidos, porque está em curso uma estra- 
tégia de revalorização do catálogo do seu tio, através da 
encomenda de orquestrações e composições rapsódicas 
sobre materiais originais. O próprio autor destas linhas se 
viu na disposição espontânea de orquestrar um Nocturno, 
mas outros houve que aceitaram a tarefa de, das miniaturas, 
fazer obras de grande escala. Eduardo Fragoso é nisto, sem 
tirar nem pôr, o Diabelli da Pocariça, e o repto que lançou 
pode vir a dar frutos notáveis, mas isso também só o tempo 
dirá. Certo estou que nenhuma orquestração poderá fazer 
jus à versão original, nem que a beleza de uma canção de 
dois minutos para canto e piano se veja aumentada por 
passar a coro e orquestra. Fragoso será sempre superior  
a tudo isso, tal como, no fim de contas, qualquer original  
de Bach é melhor do que os seus milhares de arranjos.  
Mas é bonito, reconheço-o abertamente, ver acontecer  
esta celebração em torno de um compositor, por demais 
com obra tão reduzida. Tomara que se tivesse feito metade 
disto por outros compositores portugueses, mas mais 
nenhum teve esta sorte. Só quem viu centenas de pessoas 
sentadas noite adentro, expostas ao frio e ao vento em pleno 
Largo António Fragoso na Pocariça, escutando com devoção 
a música que saía das janelas abertas, numa recriação 
assinalável dos serões musicais que António Fragoso  
aí comandava, pode ter uma ideia do que é a verdadeira 
celebração de um compositor, incorporando-o na vida das 
pessoas e fazendo da sua obra mais presente do que nunca. 
Apraz-me ainda dar conta do facto de esse evento não ter 
sido exclusivamente preenchido por música de Fragoso, 
como de resto não o eram os serões em que o próprio se 
sen-tava ao piano. Pois é assim mesmo, em contexto e não 
em exclusividade, de forma natural e não imposta, que se 
deve celebrar Fragoso. Ouvindo-o no meio de outros, a esse 
compositor que escrevia debaixo dos bustos de Beethoven, 
Schumann e Grieg, e de quem são tão claras por vezes as 
influências de X ou Y.

Uma coisa é certa: se em matéria fragosiana ficássemos 
por aqui, já era muito. Mais do que o estudo da vida e obra, 
interessa-me a vida da obra, e, nesse capítulo, António 
Fragoso tem uma estrada, larga e viçosa, aberta diante de si. 
Mais promissora, pese a sua obra reduzida, do que a de 
muitos venerandos mestres que a história não consagrou ou 
que não soubemos preservar. Antevejo, pois, e desejo, longa 
vida à curta vida de António Fragoso!
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INÊS ANDRADE TEXTO

António de Lima Fragoso, dotado compositor, pianista  
e escritor português, viveu com a determinação de ser  
um artista do seu tempo. Nascido na aldeia da Pocariça, 
concelho de Cantanhede, em 1897, no seio de uma família  
da burguesia, Fragoso teve certamente a oportunidade de 
crescer rodeado de estímulos intelectuais e artísticos.

Os estudos musicais começaram ao mesmo tempo que  
os académicos, aos seis anos. Um dos seus tios, António  
dos Santos Tovim, médico de profissão, encarregou-se de  
lhe despertar a sensibilidade para a arte e ministrou-lhe as 
primeiras lições de piano e solfejo. Embora não fosse músico 
profissional, é certo que o Dr. António Tovim se superou na 
sua missão de motivar o jovem Fragoso para a música. 
Concluída a instrução primária com distinção, Fragoso 
mudou-se para o Porto, onde frequentou o Curso Geral dos 
Liceus e foi recebido na classe de piano de Ernesto Maia.

Foi no Porto que a personalidade artística de António 
Fragoso começou a desenvolver-se. Certamente bem guiado 
por Ernesto Maia – professor conceituado, que tinha 
estudado um inovador método de pedagogia do piano  
em Paris, com Marie Jaëll –, Fragoso fez rápidos progressos 
ao piano e apresentou as suas primeiras audições públicas.  
No repertório que trabalhou nesta época encontram-se 
obras de Handel, Beethoven, Mendelssohn e Chopin.  
Apesar do sucesso académico e de um rápido crescimento 
artístico, os anos no Porto não foram particularmente  
felizes para o jovem António Fragoso. A sua extraordinária 
capacidade intelectual levou-o a ter dificuldade em cultivar 
amizades: achava os colegas da sua idade muito infantis  
e sentia que os adultos não o levavam a sério. Além disso, 
eram imensas as saudades que tinha da sua aldeia, onde 
tanto gostava de mergulhar nos seus pensamentos enquanto 
caminhava pelos prados, ouvindo o assobiar do vento  
e o sussurrar das correntes de água. 

Talvez tenham sido as saudades e solidão que o levaram, 
aos doze anos, a criar as suas primeiras obras. Em Novem-
bro de 1909, Fragoso enviou o primeiro conto ao seu pai, 
Viriato Fragoso, e nesse mesmo ano começou a escrever 

cinco canções intituladas Toadas da minha aldeia, que só 
terminou três anos mais tarde. Escritas sobre textos de 
poetas portugueses, como Guerra Junqueiro e Júlio Diniz, 
estas canções a uma e duas vozes evocam metaforicamente  
a aldeia da Pocariça, através da descrição de paisagens 
bucólicas, temas religiosos e sentimentos saudosistas.  
O primeiro número deste conjunto, escrito sobre o poema 
Cantigas da nossa terra, de Vicente Arnoso, foi provavelmente  
a primeira obra que Fragoso apresentou ao público, na 
Pocariça, cantada por senhoras da aldeia. Pode ler-se a 
dedicatória do compositor na edição impressa pela Valentim 
de Carvalho em 1916: “Às senhoras que primeiro a cantaram 
a 1 de Janeiro de 1913”.

A Pocariça é um tema recorrente, tanto na correspon-
-dência como nos pequenos contos que António Fragoso 
escreveu ao longo dos anos. A sua aldeia natal parece ter 
sido também o local de eleição para compor, ou pelo menos 
para transpor para o papel ideias musicais que ia tendo 
durante o ano, mas que a ocupada vida académica no Porto 
não lhe dava tempo para desenvolver e concluir. Foi este  
o caso das Três mazurcas, terminadas a 7 de Janeiro de 1914,  
na Pocariça, precisamente um ano e uma semana depois  
de ali ter estreado as Todas da minha aldeia.

As Três mazurcas – que, no único manuscrito completo, 
são catalogadas como opus 2 – podem ser vistas como um 
exemplo do estilo composicional de Fragoso nos anos  
em que viveu no Porto. Apesar de não estarem datadas, 
parecem pertencer também a este período três peças 
agrupadas sob o opus 1 – Serenata, Canção da noite e Barcarola –, 
assim como algumas outras peças soltas como Inquietude, 
Valsa ingénua e Valsa capricho. 

Não há qualquer registo de que Fragoso tenha tido aulas 
de composição, formais ou informais, até à altura que 
escreveu estas peças. Assim, não é de estranhar que a forma 
e o conteúdo das suas primeiras obras tenham sido inspira-
dos na linguagem romântica que muito admirava e que 
conhecia bem como pianista.

Cada uma das Três mazurcas tem uma forma ternária e usa 
uma tonalidade menor – duas características recorrentes na 
música de Fragoso. A primeira, em Lá menor, termina com 

A música de  
António Fragoso
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uma coda na tonalidade paralela de Lá maior. Esta mazurca 
tem um andamento vivo, que, contudo, transmite uma certa 
melancolia, acentuada pelo facto de conter muito poucas 
cadências conclusivas. A parte central, contrastante, é mais 
lírica e apaixonada de carácter. Nesta primeira peça, Fragoso 
recorre a técnicas composicionais semelhantes às de 
Chopin, como o acompanhamento da mão esquerda com 
uma oitava no primeiro tempo e um acorde a completar a 
harmonia no segundo ou segundo e terceiro tempos (típico 
da mazurca) e o modo de ornamentar a linha melódica na 
repetição de cada secção, como se pode observar nos 
seguinte excertos:

No compasso vinte e cinco há um deslocar momentâ- 
neo da barra de compasso, através de acentos na segunda  
e quarta semicolcheias de cada tempo, um recurso que  
se encontra com frequência na música de Schumann.

A segunda mazurca, escrita em Si menor, é a mais intimista 
das três. A presença de dissonâncias entre a melodia e o 
acompanhamento, o emprego de acordes de sétima da 
sensível e o uso de oitavas acentuadas na mão esquerda 
concedem-lhe o carácter “doloroso” que o com- 
positor pede no início. A parte central, ligeiramente mais 
luminosa, está escrita em Sol maior. Esta distância de ter- 
ceira entre as tónicas de diferentes secções numa peça vai 
também poder observar-se com frequência na sua música. 

O conjunto termina com a mais curta das três danças, 
também em forma ternária. Apesar de apresentar um 
material temático bastante fragmentado, esta mazurca 

revela-nos a preocupação do compositor em garantir 
alguma coesão entre as três peças. Fragoso inicia esta 
mazurca com um arpejo da subdominante (Si menor), 
seguido por acordes de dominante (Dó sustenido maior)  
e tónica (Fá sustenido menor). O facto de começar na 
subdominante cria uma ligação sonora com a mazurca 
anterior, que terminara em Si menor. Na parte central 
modula para Lá maior, tonalidade da coda da primeira 
mazurca, que, por coincidência, também se encontra  
à distância de uma terceira da tonalidade inicial de  
Fá sustenido menor. 

As características musicais encontradas nas Mazurcas 
podem ser observadas nas outras peças 
escritas no mesmo período. Certas 
particularidades – como o evitar de cadên- 
cias conclusivas, o uso de acordes de séti- 
ma da sensível e o emprego de modulações 
e progressões por terceiras – serão recor-
rentes em toda a obra de Fragoso.

Ainda em 1914, deu-se o aconteci- 
mento que maior importância teve no  
seu desenvolvimento musical: depois de 
receber a autorização dos pais durante as 
férias da Páscoa, Fragoso mudou-se para 
Lisboa com o desejo de se dedicar exclusi-
vamente à música. A 18 de Maio de 1914, 
Fragoso matriculou-se oficialmente no 
Conservatório Nacional, na classe de piano 
de Marcos Garin, seu professor e mentor 
até ao fim dos estudos nesta instituição. 

Em Novembro do mesmo ano, começou a estudar harmonia 
com Tomás Borba, e, a partir de 1916, estudou leitura de 
partituras e acompanhamento com Luís de Freitas Branco. 
Apesar de ter contactado com muitas outras personalidades 

do meio musical lisboeta, estes três 
professores, juntamente com o composi-
tor Ruy Coelho, foram certamente quem 
mais seguiu e em quem mais confiou.

Quando chegou a Lisboa, Fragoso 
ficou fascinado com a vida cosmopolita  
e com as oportunidades que havia para 
assistir e participar em eventos musicais  
e artísticos. Enquanto pianista, uma 

mudança clara desde os primeiros meses de estudo com 
Marcos Garin é que o seu repertório começa a incluir música 
de compositores contemporâneos. A 30 de Maio de 1914,  
no primeiro recital como aluno do Conservatório Nacional, 
Fragoso apresentou Masques de Debussy e um prelúdio de 
Rachmaninov. Embora não haja referência a que prelúdio 
terá sido executado naquele dia, houve dois prelúdios  
de Rachmaninov que inspiraram várias obras suas:  
o Prelúdio em Dó sustenido menor, Op. 3 n.º 2,  
e o Prelúdio em Ré maior, Op. 23 n.º 4.

A marca que o repertório contemporâneo deixou nas 
suas ideias de criador foi imediatamente notória. Nas peças 

Exemplo 1 – Mazurca I: compassos 1 a 4.

Exemplo 2 – Mazurca I: compassos 22 a 25. Repetição ornamentada 
do material musical apresentado nos compassos 1 a 4.

Exemplo 3 – Mazurca I: compassos 26 a 29.
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Os sete compassos que constituem a primeira frase musical 
iniciam-se com um acorde dissonante de “tónica” que não 
contém a nota da fundamental: Fragoso começa o Prelúdio 
com uma suspensão 2–1. Quando se ouve o si bemol no 
segundo compasso, a voz do meio sobe um tom, criando 
outra suspensão (4–3). No terceiro compasso, onde se 
espera ouvir um acorde de si bemol menor quando a voz do 
meio desce para ré bemol, Fragoso desce também a nota do 
baixo de si bemol para lá, criando um acorde de ré bemol 

aumentado na segunda inversão (III+ na tonalidade de Si 
bemol menor). Este acorde é o ponto de partida para uma 
sequência em que todas as vozes descem cromaticamente 
até ao compasso seis, onde se retorna a um acorde de Ré 
bemol aumentado, desta vez escrito na primeira inversão. 
Logo depois, a fundamental desce outro meio tom, fazendo 
ouvir uma tríade de Fá maior (dominante), terminando esta 
primeira frase numa meia cadência (vide exemplo 4).

Outros elementos estruturantes deste Prelúdio são a 
utilização do intervalo de quarta perfeita – ou o seu comple-
mentar, uma quinta perfeita – para delinear o movimento 
melódico tanto da voz superior, na mão direita, como da 
linha do baixo; o uso do mesmo motivo temático nas 
diferentes secções da peça, incluindo reminiscências deste 
mesmo motivo na voz superior da mão esquerda; o desen-
volvimento do discurso através de sequências melódicas;  
a abundância de acordes aumentados e de sétima menor,  
da sensível e diminuta e o evitar de acordes maiores.

Depois de finalizar o Prelúdio de uma forma enigmática 
– apesar de a secção A concluir com uma cadência picarda,  
a secção a’ termina com um acorde sem terceira, deixando 
em aberto o desfecho do “lamento” –, Fragoso continua  
a sua Petite suite com uma Berceuse em Mi bemol maior.  
Esta peça central tem um material musical menos con- 
densado e um ritmo harmónico mais lento do que  
o encontrado no Prelúdio. 

A Berceuse de Fragoso tem uma indicação de compasso 
pouco usual para o seu género: 4/4. Com o intuito  
de embalar um bebé para que este adormeça, a Berceuse  

Exemplo 4 – Prelúdio da Petite Suite: compassos 1 a 9.

que escreveu em 1915, um dos seus anos mais produtivos 
enquanto compositor, é clara a influência de uma linguagem 
modernista proveniente principalmente de compositores 
como Debussy e Ravel. Pelas cartas e contos que Fragoso 
escreveu a partir desta época, é possível observar-se como 
tinha uma preocupação constante em ouvir e estudar a 
música que tinha acabado de ser escrita no resto da Europa. 
É admirável esta opção que tomou por iniciativa própria, 
pois o ensino no Conservatório Nacional era conservador 
e não incluía o estudo da música 
contemporânea no ramo da aná-
lise e composição. Deste modo, 
Fragoso pertenceu a um grupo 
restrito de músicos e composi-
tores que queriam que Portugal 
estivesse a par do resto da Euro-
pa na inovação do conhecimen-
to artístico e escrita musical. 
Em Janeiro de 1915, Fragoso ter-
minou a sua Petite suite, compos-
ta por três peças contrastantes: 
Prelúdio, Berceuse e Dança. O título 
e a morfologia da Petite suite de-
monstram que Fragoso queria 
seguir as correntes estilísticas 
europeias contemporâneas. 
A suite, que tinha sido bastante que tinha sido bastante 
explorada no período barroco, ganhou uma nova forma  
e popularidade no final do século xix e início do século xx. 
São de referir como exemplo a Petite suite para piano a quatro 
mãos (1886–1889) e a Suite bergamasque para piano solo 
(1905), ambas de Debussy, que Fragoso deverá ter estudado 
ou, pelo menos, ouvido. No entanto, e apesar de Fragoso 
começar a negar a partir desta época a influência de compo-
sitores românticos na sua música, existem na sua Petite suite 
muitas marcas da música de Chopin. 

Num primeiro esboço da Petite suite, Fragoso acrescentou 
um subtítulo ao Prelúdio: “Ela lamenta a sua sorte”. Embora 
não saibamos a quem o compositor se estava a referir e este 
subtítulo tenha sido omitido na versão final, esta frase 
dá-nos pistas para apreender o carácter do Prelúdio, que é 
cheio de melancolia, nostalgia e até uma certa tristeza. Este 
“lamento” é conseguido musicalmente através do articular 
“silábico” tanto do acompanhamento como da melodia,  
de dissonâncias harmónicas, de uma linha melódica 
predominantemente descendente e de um constante 
movimento das diversas vozes por graus conjuntos.  
Uma abordagem muito semelhante tinha sido empregue  
por Chopin no seu Prelúdio em Mi menor, Op. 28 n.º 4,  
que poderá ter inspirado Fragoso a escrever esta peça.

O Prelúdio, em forma ternária, está escrito em Si bemol 
menor, com uma parte central em Si bemol maior. Logo  
no início desta peça, Fragoso explora uma forma muito 
peculiar de ir da tónica (Si bemol menor) à dominante  
(Fá maior) através da prolongação de um acorde aumentado. 
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acorde da dominante. Nesta Berceuse, usa também duas 
características musicais pela primeira vez, ambas na parte 
central: o explorar do registo grave do piano e o uso de  
um compasso irregular (5/4).

A Petite suite termina com uma Dança composta em forma 
a-b-a. Apesar de estar escrita na tonalidade de Ré menor,  
a Dança tem a particularidade de ter uma sonoridade mais 
próxima do modalismo. O uso da sensível (dó sustenido)  
é muito esporádico e o sexto grau da escala alterna entre  
si bemol e si natural, fazendo com que a música tenha 
características dos modos eólio e dórico, respectivamente. 
Fragoso consegue criar uma coesão sonora na Petite suite 
usando os mesmo recursos composicionais nas três peças. 

Há uma predominância do 
movimento da linha do baixo  
por graus conjuntos no Prelúdio  
e na Dança e há, em toda a Petite 
suite, o recurso frequente ao inter- 
valo de terceira para transpor 
paralelamente um mesmo mate- 
rial musical, uma abundância de 
acordes aumentados, acordes  
de sétima da sensível e diminuta  
e do uso da harmonia de forma 
não funcional tonalmente, bem 
como o evitar de cadências 
conclusivas – há apenas uma 
cadência perfeita em toda a obra: 
no final do Prelúdio.

Pouco depois da Petite suite, 
Fragoso completou uma peça 
curta que intitulou Poème du soir,  
os seus 7 Prelúdios – onde aparece 
pela primeira vez na sua música 
uma escala de tons inteiros (no 
terceiro Prelúdio) – e a Sonata em 
Mi menor, a sua peça de maiores 
dimensões para piano solo e que 
usa, em vez da forma sonata, 
transformações temáticas para  
o desenvolvimento do material 

musical. Estas peças suscitaram o interesse de várias 
personalidades do meio musical lisboeta: incentivado por 
Ruy Coelho e apoiado por alguns dos seus professores 
– como Marcos Garin e Tomás Borba –, Fragoso organiza, 
em Maio de 1916, o primeiro concerto exclusivamente com 
peças suas, apresentado na Academia de Amadores de 
Música. A sua música foi recebida com grande entusiasmo, 
manifestado publicamente por Adriano Mêrea, Ruy Coelho  
e Rey Colaço, recebendo as melhores críticas publicadas  
na imprensa portuguesa e espanhola.

Na composição, o ano de 1916 ficou marcado pela 
conclusão de duas obras de música de câmara – o Trio  
em Dó sustenido menor para violino, violoncelo e piano  
e a Suite romantique – e da peça Canção e dança portuguesas, 

é normalmente escrita num compasso composto.  
No entanto, há alguns exemplos de peças compostas  
pouco antes desta que também utilizam compassos binários 
simples, como a Berceuse héroïque de Debussy, a Berceuse sur  
le nom de Gabriel Fauré de Ravel e a Berceuse da peça Dolly de 
Fauré. É, contudo, interessante verificar que Fragoso cria 
uma falsa impressão auditiva de um compasso composto  
ao escrever o acompanhamento da mão esquerda em tercinas 
de colcheia. No espólio de António Fragoso existe um 
manuscrito que contém apenas sete compassos de uma 
Berceuse, que parece ter sido uma primeira ideia para a Berceuse 
da Petite suite. Apesar das ideias musicais serem semelhantes, 
esta primeira versão foi, de facto, escrita em 6/8. 

Harmonicamente, o início desta peça é semelhante  
à Berceuse, Op. 57 de Chopin. Ambas começam com um 
ostinato na mão esquerda, que é apresentado duas vezes 
antes de entrar a melodia, na mão direita. No caso de 
Chopin, o ostinato sugere harmonias de tónica no primeiro 
tempo e de dominante no segundo. Fragoso segue esta 
estrutura interpolando um acorde de sétima do segundo 
grau entre as duas. 

As cores sonoras da Berceuse são caracterizadas pelo uso, 
em abundância, de acordes aumentados e de sexta agregada. 
Fragoso usa acordes aumentados para criar uma pausa 
contemplativa em que o movimento harmónico fica estagna-
do por instantes, mas também, como acontece na passagem 
da secção B para a secção A’, com a função auditiva de um 

Exemplo 5 – Berceuse da Petite suite: compassos 1 a 3.

Exemplo 6 – Manuscrito incompleto da Berceuse: compassos 1 a 3.
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escrita “Para as crianças que tocam piano na minha aldeia”, 
como se lê no manuscrito com a sua caligrafia. No ano 
seguinte, voltando à música para canto e piano, Fragoso 
escreve as Canções do sol poente, com versos de António Corrêa 
d'Oliveira, e cinco canções em francês com poesia de Paul 
Verlaine, como já haviam feito Debussy e Fauré.

Depois do sucesso do concerto na Academia de Amado-
res de Música, foi convidado a apresentar a sua música em 
diversas ocasiões, inclusivamente num concerto dos alunos 
de composição do Conservatório Nacional, apesar de nunca 
ter estado inscrito na disciplina de compo-sição. Fragoso 
continuou também dedicado ao seu desen-volvimento como 
pianista, estudando peças cada vez mais desafiantes, não só 
dos períodos clássico e romântico, como também de com- 
positores contemporâneos. A sua crescente admiração por 
Debussy é descrita em várias cartas que escreve à família  
e a alguns amigos mais próximos, e a influência de todas  
as novas obras que ia descobrindo é visível na música  
que escreve nos últimos anos de vida, de onde se destacam  
o primeiro andamento da Sonata para violino e piano,  
as Três peças do século xviii, os Pensées extatiques  
e o Nocturno em Ré bemol maior. 

Através da sua correspondência, podemos perceber que 
Fragoso tinha uma grande admiração pela vida em Lisboa. 
Fascinava-lhe o facto de poder assistir a concertos e outros 
eventos artísticos com regularidade, de poder contactar com 
outros músicos (que se tornaram grandes amigos, como 
Botelho Leitão, Fernando Cabral e Francine Benoît) e de 
poder aprender com compositores com “um espírito 
moderno”, como se referia a Luís de Freitas Branco.  
No entanto, as saudades da família e da aldeia estão  
sempre presentes nas suas cartas.

O dualismo entre aldeia e cidade, tranquilidade  
e agitação, tradição e contemporaneidade é uma constante  
na sua música, mas ganha um especial destaque nas últimas 
obras. O facto de se sentir parte de dois mundos antagóni-
cos fá-lo cultivar um profundo sentimento de saudade  
e nostalgia, por saber que estes dois lugares geográficos  
e emocionais não poderão existir em simultâneo a não  
ser na sua música. O Nocturno em Ré bemol maior é um bom 
exemplo da riqueza musical alcançada por Fragoso na 
procura de um encontro perfeito de dois universos distan-
tes. Neste nocturno podemos ouvir citações de peças de 
Chopin e Rachmaninov e progressões harmónicas ao estilo 
de Debussy perfeitamente integradas nas características 
pessoais da sua música. Os sinos da Pocariça aparecem,  
ora presentes e impetuosos, ora distantes e calmos.  
O mesmo tema, que cativa desde o início pela sua beleza  
e simplicidade, apresenta-se calmo e nostálgico, mas 
também apaixonado e vitorioso. A lin-guagem musical 
inclui características tonais (sem evitar o uso de uma harmo-
nia funcional e de cadências conclusivas) a par de passagens 
modais, escalas de tons inteiros e paralelismos harmónicos. 

Com um desejo antigo de ter uma obra sua interpretada 
por uma orquestra, Fragoso trabalhou na orquestração deste 
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nocturno durante o seu último ano no Conservatório  
Nacional. O seu amigo David de Souza, maestro da  
Orquestra Sinfónica Portuguesa, houvera prometido  
realizar o seu sonho. Infelizmente, os dois amigos foram 
vítimas da gripe pneumónica que causou milhares de  
mortes em Portugal durante o ano de 1918. Juntamente  
com este sonho, muitos outros ficaram por realizar, incluindo 
o de ir para Paris estudar composição. Foi sempre a música 
que guiou a sua curta vida, não só por ter sido dotado de uma 
constante criatividade para compor, mas por ter acreditado 
que a música é essencial para a compreensão da condição 
humana. Por palavras suas, no texto “A música e o amor”, 
escrito em 1918:

É realmente o Amor o esteio de todas as Artes, e principalmente  
da Música, sem dúvida aquela que, d’entre todas, se eleva mais 
alto nos limites da inteligência humana, aquela que, sendo  
d’origem divina, nos faz subir às altas regiões do Mistério,  
aquela que melhor nos traduz as emoções da nossa alma  
e que portanto melhor nos faz compreender a mais extraordinária 
maravilha que povoa o Orbe – o Amor!
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Orquestrar e arranjar  
António Fragoso

país que ou pensa em tudo ou não pensa em nada, não 
existindo uma justa medida, um meio-termo sensato.

Dada esta situação, a acção do Eduardo em prol do 
ressuscitar da obra do tio começava a ser visível e a dar  
os seus frutos, e foi no seguimento desse seu entusiasmo 
que eu comecei também a tentar perceber como poderia 
contribuir para esse objectivo. O interesse pela música 
portuguesa do passado, nomeadamente a da primeira parte 
do século xx, foi sempre uma parte da minha vida musical 
(gastei imediatamente, no mesmo dia em que a recebi,  
a primeira mesada, com 14 anos, na aquisição de um lp  
com música de Luís de Freitas Branco…) e da minha 
actividade profissional, quer como professor de História  
da Música do Século xx na Escola Superior de Música  
de Lisboa, quer como autor, de 1993 a 2003, de centenas  
de programas para a RDP – Antena 2. 

A conversa na embaixada, durante a qual estabelecemos 
os primeiros laços de amizade – o Eduardo é uma pessoa 
fantasticamente efusiva e honesta, um ser humano natural-
mente bondoso –, foi portanto o início de tudo, juntamente 
com o saber que a Margarida Prates dera nova vida às juvenis 
Mazurkas (se é que, no caso de um autor tão precoce  
e falecido tão cedo podemos sequer falar de juvenilia…) 
– sobre as quais, juntamente com mais quatro outras peças 
inéditas, apresentou, em 2014, a sua tese de mestrado.1

Regressado a casa, pensei que, não sendo propriamente 
musicólogo nem tendo grande apetência (nem formação) 
para esse tipo de trabalho, a minha contribuição deveria ser 
como compositor, orquestrador ou arranjador, por forma  
a que a escassez da obra orquestral (e de câmara) de  
António Fragoso pudesse ser contrariada, aumentando  
o interesse geral pela sua música. Nasceram assim, a partir 
de 2016, e por minha iniciativa, a orquestração das  
Três Peças do século xviii (originalmente para piano),  
um arranjo para violino e piano destas, e a reconstituição  

Conheci o Eduardo Fragoso num recital privado na  
embaixada de França, em Lisboa, no qual me lembro  
de a pianista Margarida Prates ter tocado algumas obras 
inéditas de António Fragoso (1897–1918), peças como as  
três Mazurkas (havia-as estreado há pouco tempo em Paris,  
daí o convite feito pelo então novo Embaixador de França  
– que nessa cidade assistira ao concerto e ficara entusias-
-mado com a música – para repetir o recital em Lisboa).

Sabia já quem o Eduardo era, e de como estava à frente 
dos destinos da Associação António Fragoso, mas nunca  
o conhecera pessoalmente, de modo que pedi à Margarida 
para me apresentar a esse senhor visivelmente entusias- 
mado (não obstante a sua já certa idade) pela obra do tio 
António Fragoso, demasiado cedo falecido, mas que deixou 
uma obra de valor e que prometia um brilhante futuro  
– futuro que a pneumónica ceifou em poucos dias naquele 
fatídico ano de 1918.

O meu desconhecimento da obra de Fragoso era pratica-
mente igual ao dos meus colegas – ou seja, dada a escassez 
da obra até então tornada pública, quase total: o Nocturno 
para orquestra, que se tocava até com alguma frequência 
(embora menos, e por orquestras que não as de primeiro 
plano, do que a sua qualidade mereceria); as peças de piano, 
essas, sim, mais divulgadas; algumas canções; duas peças 
para violino e piano (uma sonata inacabada e a Suite Romanti-
que). Edições existiam destas peças todas, mas antigas (em 
geral com pouca qualidade gráfica e permeadas de proble-
mas editoriais, pois estavam cheias de erros e imprecisões)  
e já só disponíveis em alfarrabistas e nalgumas bibliotecas 
públicas de temas gerais ou nas bibliotecas das poucas 
escolas de música que possuíam uma. Fazendo as suas peças 
de piano sistematicamente parte dos programas do instru-
mento, algumas delas – como o Prélude da Petite Suite – eram 
tocadas até à exaustão, ficando as restantes relegadas para 
um plano secundário, como tantas vezes acontece neste  

SÉRGIO AZEVEDO TEXTO

PRÉLUDE
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de uma obra perdida nos arquivos, La Ville endormie, para 
orquestra de cordas com harpa. Finalmente, e por enco- 
menda da Associação António Fragoso a partir de uma 
sugestão minha, a orquestração e reformulação em forma 
concertante para violino e orquestra da Suite Romantique, 
originalmente para violino e piano – versão que tomou  
o título de Concerto Romântico. Três destas peças já foram 
estreadas, sendo que a versão para violino e piano das  
Três Peças do século xviii foi gravada em cópia privada  
para posterior execução em concerto.

Em Abril de 2016, eu e a minha mulher, a pianista Diana 
Botelho Vieira, fomos convidados a visitar a casa natal de 
António Fragoso, na Pocariça, onde pernoitámos e tivemos 
ocasião de ficar a conhecer melhor o Eduardo e a esposa, 
bem como a obra de António Fragoso, que fora totalmente 
digitalizada (manuscritos e versões impressas) pela Associa-
ção. Foi nesse dia e nesse contexto, de consultar as obras  
no computador enquanto convivíamos na acolhedora sala  
de estar da casa natal, que um fragmento manuscrito me 
chamou a atenção. Mas lá iremos.

Tratarei, pois, em seguida, da “história” de cada um 
destes trabalhos2, deixando para último a reconstituição  
de La Ville endormie, por se tratar de uma obra inacabada, cujo 
potencial, a partir dos fragmentos deixados por Fragoso,  
me impressionou – quer pela qualidade, quer pela quantida-
de, ambos factores que mais do que justificavam a tentativa  
de reconstruir a peça.

Queria ainda ressalvar, uma vez mais – até por respeito 
aos musicólogos –, que a minha perspectiva nestes arranjos  

e na reconstituição é a de um compositor e não a de um 
musicólogo, que não sou. Assim, não me preocupei em 
classificar documentos nem com outros detalhes desse tipo, 
mas tão-só em perceber se as peças completas e os fragmen-
tos reconstituídos teriam lógica orquestral, sentido formal 
– ou seja, se a minha contribuição era musical e não académi-
ca. Daí também as liberdades criativas que assumi, lembran-
do-me sempre do exemplo do maior dos orquestradores, 
Maurice Ravel, que, entre outras liberdades, eliminou uma 
das Promenades na sua fantástica versão orquestral dos 
célebres Quadros de uma exposição, de Mussorgski, e também 
dos conselhos sobre a orquestra de Jean Sibelius, que 
considerava que qualquer transcrição orquestral a partir  
do piano, por exemplo, devia ser tão criativa como uma  
obra original e não uma mera transposição de um meio  
para o outro: algo que qualquer funcionário poderia  
fazer de forma competente, mas sem qualquer aspiração  
a produzir um objecto verdadeiramente artístico. Resumin-
do, o que ambos estes mestres nos ensinam é que qualquer 
arranjo ou orquestração dignos desse nome são o resultado 
combinado e inextricável entre a obra original e o génio  
do orquestrador.

Foi portanto o que – dentro do escopo porventura 
limitado das minhas capacidades – tentei fazer em relação  
à obra de António Fragoso.

Sérgio Azevedo com Eduardo Fragoso, na Pocariça.
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orquestral, foram decerto factores que têm contribuído  
para a já relativa popularidade desta orquestração.

Em relação à técnica orquestral, procurei manter  
o estilo orquestral de Debussy e Ravel, óbvias influências  
em Fragoso, e o cariz neoclássico que também se encontra 
em Stravinsky, sem no entanto chegar ao grau de descons-
trução deste compositor. Neste particular, a versão orques-
tral é bastante próxima do original, aqui e ali apenas com 
alguma maior complexidade ou refinamento harmónico, 
nomeadamente nas repetições – que em Fragoso, devido  
à sua jovem idade, tendem a ser pouco ou nada variadas,  
tal como a forma, quase invariavelmente aba. Também 
decidi mudar a ordem original, Ária–Minueto–Gavotte para  
Minueto–Ária–Gavotte, por forma a ter a peça mais lenta no 
meio, e alterei os tempos, nomeadamente o da Gavotte, para  
que o tríptico terminasse com uma atmosfera mais festiva.

A relação com o modelo raveliano é patente desde logo 
no Minueto 1  2 .

Ao reflectir sobre este andamento, o primeiro dos três 
que orquestrei, resolvi emular a sonoridade de Ravel na sua 
própria versão orquestral do Menuet 3  4 .

O uso do oboé solo para expor o tema, e o acompanha-
mento das outras duas palhetas duplas, os fagotes, ligeira-
mente articulados pelos pizzicatti das cordas constituem  
pois uma “dupla homenagem” a Ravel, dado também 
Fragoso já ter, de certa forma, emulado o Mestre.

Quanto à Ária e à Gavotte, a minha preocupação foi 
contrastar estas com a peça interna , sendo o tema dado às 
cordas (e predominando mais estas sobre os sopros), e 
variado a secção a2 – fosse através de algum contraponto, 
fosse através de alguma oitavação ou solução orquestral e até 
harmónica ligeiramente variada. Não tendo aqui espaço para 
pormenorizar todas as decisões que tomei, deixo-vos o 
início da versão original e da versão orquestral 5  6  7  8 .

As Três peças do século xviii foram orquestradas, na realidade, 
quase por acaso. Como professor de Orquestração na Escola 
Superior de Música de Lisboa, tenho o costume de escolher 
peças de piano para os alunos realizarem versões orques-
trais, procurando que estas não sejam demasiados conheci-
das para excluir à partida alguma versão orquestral já 
existente que os possa influenciar numa fase em que tal não 
é desejável. Por outro lado, sendo o tema do trabalho  
o período neoclássico, pareceram-me estas pequenas peças 
ideais para uma orquestração nos moldes de Stravinsky  
ou Ravel. A escolha também foi influenciada pelo facto  
de o Minueto, em particular, mostrar pontos de contacto  
com o Menuet da suite Le tombeau de Couperin, de Ravel (1916) 
– obra escrita, portanto, um ano antes da de Fragoso, e que 
ele certamente conheceria, dada a atenção que prestava à 
música do seu tempo e aos laços com França e a cultura 
francesa da época. O aspecto neoclássico destas obras  
(não exclusivo na obra de Fragoso mas mais evidente  
nas Três Peças do século xviii) e a proximidade com Ravel 
levaram-me, naturalmente, a escolhê-las para exercícios  
de orquestração nesse estilo.

A minha orquestração deveu-se, porém, ao facto de  
que procuro sempre, ao pedir um trabalho de orquestração, 
realizar a minha própria versão, por forma a cotejá-la (e às 
minhas escolhas) com as versões dos estudantes. Assim, tal 
como já fizera antes, orquestrei as três peças, não obstante 
os estudantes terem somente o Minueto para trabalhar. 
Também como tem sido costume, a Orquestra de Repertório 
da ESML e o professor e maestro Jean-Marc Burfin possibili-
tam a leitura, uma vez por ano, de um trabalho em particu-
lar, sendo que em 2016 escolhi a obra de Fragoso para a dita 
leitura. Nesse mesmo ano, a minha versão orquestral foi 
executada pela Orquestra Sinfónica da ESML, dirigidas pelo 
maestro Vasco Azevedo, e rapidamente estas três pequenas 
peças forma executadas por outras orquestras (na Madeira, 
Algarve, Cascais, etc.). O tamanho reduzido da orquestra  
(de cariz clássico, com a harpa opcional), a pequena duração 
e o “charme” característico da melhor música de António 
Fragoso, bem como a eficácia idiomática da transcrição 

Três peças do século xviii  1917
Orquestração 2016

ORQUESTRAR E ARRANJAR ANTÓNIO FRAGOSO
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1  António Fragoso, Minueto das Três peças do século xviii.

2  Maurice Ravel, Menuet da suite Le tombeau de Couperin.

5  António Fragoso, Ária das Três peças do século xviii.

7  António Fragoso, Gavotte das Três peças do século xviii.
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3  Maurice Ravel, Menuet da suite Le tombeau de Couperin, orq. Ravel.
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4  António Fragoso, Minueto das Três peças do século xviii, orq. Sérgio Azevedo.
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6  António Fragoso, Ária das Três peças do século xviii, orq. Sérgio Azevedo.
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8  António Fragoso, Gavotte das Três peças do século xviii, orq. Sérgio Azevedo.
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Ao contrário das Três peças do século xviii, nascidas quase  
de um acaso, o Concerto Romântico é a mais substancial das 
minhas incursões no universo fragosiano, desde logo pela 
duração da obra e pela dimensão formal da mesma, bem 
como pelo facto de resultar de uma encomenda da Associa-
ção António Fragoso para o concerto de encerramento das 
comemorações do Centenário. Já as Três peças do século xviii 
haviam sido executadas também no contexto dessas 
celebrações, assim como La ville endormie, estreada na pri- 
meiro concerto da série, na Figueira da Foz, e repetida  
no derradeiro, em Coimbra.

A ideia primeira fora a encomenda de uma orquestração 
de mais algumas das obras para piano, à imagem da Petite 
Suite, magnificamente orquestrada por Edward Ayres 
d’Abreu. Porém, e após relembrar a obra de Fragoso, 
decidi-me pela Suite Romantique, obra para violino e piano, 
também com um primeiro andamento de recorte neoclássi-
co, e uma das poucas obras de câmara do compositor 
relativamente bem divulgadas e adoptadas pelos intérpretes 
portugueses. A suite, pensei imediatamente – conhecia-a 
bem –, daria um belíssimo concerto para violino, desde  
que a parte solista fosse tornada mais virtuosística –  
mais “concertante”, digamos assim. A ideia das orquestra-
ções da obra de Fragoso era, na realidade, também impul-
sionada pela necessidade de fornecer mais repertório 
sinfónico a um compositor que só teve tempo de escrever 
uma obra para orquestra antes de partir. Por excelente que 
seja o Nocturno, a sua duração não chega para um programa, 
nem sequer para uma primeira ou segunda parte de um.

Assim, propus ao Eduardo Fragoso que 
a encomenda fosse nesse sentido, transfor-
mando a Suite Romantique num concerto:  
um que não o típico concerto de violino em 
três andamentos (se bem que famosas 
obras num único andamento, ou em qua-
tro, existam), muito embora o Concerto Ro-
mântico que daí tenha resultado acabe por 
ter também, na verdade, três andamen- 
tos lento–rápido–lento, antecedidos de  
um pequeno prelúdio animado (somente 
para cordas) que serve como introdução – 
até porque o estilo deste prelúdio é muitís-
simo mais neoclássico do que os restantes 
três andamentos.

Tratando-se também de uma obra con - 
certante para violino e orquestra, decidi

manter a orquestra clássica, sem trombones ou tuba,  
apenas aumentando as trompas para quatro, e juntando 
alguma percussão ligeira e a harpa. Assim, a orquestra é 
apenas ligeiramente maior do que a usada nas Três peças do 
século xviii. Esse facto também facilitará, creio, a adopção 
da obra pelas orquestras, quer devido ao mais baixo custo, 
quer devido ao facto de que a maioria das nossas orquestras 
é de tamanho clássico.

Como referi, o Prélude é deixado inteiramente às cordas, 
assim realçando a sua escrita neo-bachiana, e acentuando  
a separação formal com os seguintes andamentos 9  10 .

A escrita do solista é tornada concertante, virtuosística, 
através do uso de oitavações, saltos maiores que a oitava, 
oitavas, registo hiper-agudo, uso de técnicas como  
harmónicos, cordas triplas e quádruplas, glissandi  
e portamentos, diversos tipos de pizzicatti, sonoridades  
como sordina, sul ponticello, etc., como se pode aferir  
dos exemplos 11  12  13  14  15 .

No que toca a certas liberdades formais, harmónicas  
e de textura, obviamente que qualquer orquestrador as  
tem sempre de tomar, desde logo porque um piano não é 
uma orquestra, e esta lapalissada é impossível de contornar. 
Ao orquestrar, temos de transformar gestos tipicamente 
pianísticos em gestos tipicamente orquestrais (e vice-versa, 
quando reduzimos uma partitura de orquestra para teclado). 
No entanto, assumindo imediatamente que iria transformar 
uma suite num concerto, tomei mais liberdades nesta obra 
do que, por exemplo, nas Três peças do século xviii, que, 
ainda assim, já tinham as suas. As liberdades de que falo  

Suite Romantique / Concerto Romântico ?
Orquestração concertante para violino e orquesta 2017–18

9  António Fragoso, Prélude da Suite Romantique.
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10  António Fragoso/Sérgio Azevedo, Prélude do Concerto Romântico.
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não alteram em nada o estilo do original, nem, provavel-
mente, se ouvirão como tal, dado que se limitam – digamos  
assim, quase que contraditoriamente – não direi a “melho-
rar”, mas a apor na partitura orquestral a experiência de  
um criador com 50 anos sobre a obra de um jovem com- 
positor de 21. Essa experiência que me dá mais possibili- 
dades orquestrais que Fragoso nunca provavelmente 
conheceu, seguiu por partitura, ou sequer escutou.  
Terá ouvido Petrushka, sim, e outras obras de Debussy,  
mas terá tido a oportunidade de escutar Daphnis et Chloé,  
Le Sacre du Printemps, ou de estudar essas partituras,  
para já não mencionar tudo aquilo que eu conheço  
do século xx e ele não pôde nunca conhecer? 

Não nos esqueçamos que António Fragoso era ainda  
um estudante, que só tinha escrito (e admiravelmente, 
convenhamos!) uma curta obra para pequena orquestra.  
Não faria sentido, mais uma vez, emular a inexperiência  
de Fragoso tentando realizar a versão orquestral que ele 
próprio poderia ter tentado um dia. Como pensavam 
Sibelius e Ravel, citados no início deste ensaio, orquestrar 
deve ser um acto criativo e, assim, reflectir a acção de um 
criador sobre a acção de outro criador, e não a de um 
académico ou de um vulgar copista.

Dito isto – que é válido para todas as orquestrações  
que realizo, sejam elas sobre a obra de quem for –, tentei 
manter o espírito do seu tempo, o tipo de soluções orques-
trais características da estética Impressionista (à falta  
de melhor termo), o brilho e elegância da escola francesa,  
e a de Debussy e Ravel em particular. A mistura de roman- 
tismo tardio e de novidade impressionista junto com a 
melancolia tão característica de Fragoso poderia induzir a 
uma obra orquestral algo morna, pelo que, quer em termos 
dos tempos metronómicos escolhidos, quer em termos  
do brilho orquestral, tomei decisões que, essas sim, são  
talvez menos vulgares em Fragoso, mas que contribuem 
para a eficácia da versão orquestral. Mais uma vez, reitero 
que, muito possivelmente, António Fragoso teria chegado  
às mesmas conclusões a que eu cheguei, tivesse ele vivido 
até aos 50…

Assim, nos gestos de cariz mais românticos, usei uma 
orquestração que traz essa sonoridade ao de cima, como  
nos pontos de tensão climática do 3.º andamento (ou segun-
do, se não contarmos o Prélude), que transformei  
num verdadeiro “scherzo” romântico quase diabólico 16 .

Exemplos de alguns gestos mais característicos de Ravel, 
que a obra de Fragoso também invoca, aparecem aqui e ali, 
nomeadamente este, próximo do bailado Daphnis et Chloé, 
verdadeira Bíblia do orquestrador 17 .

Também, como já referi, repetições e reexposições 
temáticas, pouco trabalhadas na versão para violino e piano, 
foram aqui realçadas, e algumas secções foram enriquecidas 
muitas vezes com o recurso a figurações que, mantendo  
a harmonia, não existem no original 18 .

11  António Fragoso/Sérgio Azevedo,  
Concerto Romântico, parte de violino.

12  António Fragoso/Sérgio Azevedo,  
Concerto Romântico, parte de violino.

13  António Fragoso/Sérgio Azevedo,  
Concerto Romântico, parte de violino.

14  António Fragoso/Sérgio Azevedo,  
Concerto Romântico, parte de violino.

15  António Fragoso/Sérgio Azevedo,  
Concerto Romântico, parte de violino.
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16  António Fragoso/Sérgio Azevedo, Concerto Romântico, 3.º andamento “Intermezzo”.



26 | glosas | número 18 | maio | 2018

17  António Fragoso/Sérgio Azevedo, Concerto Romântico, 2.º andamento “Berceuse”.
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18  António Fragoso/Sérgio Azevedo, Concerto Romântico, 4.º andamento “Nocturne”.
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O que se sabia – ou julgava saber – desta (?) peça está 
descrito com exactidão na tese já citada de Margarida 
Prates.3 No entanto, não foi sequer por aí que comecei,  
dado na altura pouco ou nada saber de grandes pormeno- 
res da vida e obra de António Fragoso, excepto aquilo que 
era do conhecimento público, através de curtas publicações 
biográficas que iam aparecendo. 

Não conhecia a tese da Margarida, que já era de 2014, 
nem tinha tido (tenho de o confessar), antes do encontro 
com o Eduardo Fragoso, grande apetência por explorar a 
obra do seu tio. Tal ter-se-á devido ao facto de, como  
é costume em Portugal, os programas oficiais de piano  
– e, sendo esta a parte da obra mais evidente da produção  
do compositor, era também aquela que mais a fazia sobres-
sair publicamente – não serem actualizados senão depois  
de períodos extremamente longos, o que nos fazia ouvir 
constantemente as mesmas duas ou três peças de Fragoso, 
às vezes mal tocadas. Essa repetição constante das mesmas 
duas ou três pecinhas – nem sequer as mais inovadoras  
ou significativas da sua produção – nada fez pela divulgação 
da sua obra, pois a peça obrigatória exclui, por definição, 
todas as outras.

É verdade que os professores podiam sempre dar outras 
obras aos alunos que não somente as constantes do progra-
ma, mas, sendo essas as obrigatórias, em audições e exames 
(as prestações públicas de todos os estudantes de piano), 
foram essas as que conheci durante anos a fio (como toda  
a gente). Juntava-se a esse punhado de peças para piano  
o até então raramente tocado Nocturno para orquestra,  
o qual sofria porém do facto de as melhores orquestras 
portuguesas não o incluírem na programação, facto que 
induzia, de todas as vezes que era executado, uma grande 
probabilidade de a execução não ser ao melhor nível,  
ou seja, uma belíssima obra como é o Nocturno ficava sempre 
aquém das suas possibilidades sonoras e muitas vezes soava 
a obra semi-amadora, tal como soaria o Prélude à l’après-midi 
d’un faune se este fosse tocado nas mesmas condições  
(por vezes até por orquestras escolares…), e nada mais.  
Nem dirigido por Boulez, nem por Abbado, executado  
por orquestras fracas em vez da Orquestra de Paris ou da 
Filarmónica de Londres, a obra de Debussy soaria decerto 
muito menos genial do que aquilo que realmente é.  
E isto é válido para qualquer obra, boa ou menos boa.

Voltando à descoberta e reconstituição dos frag- 
mentos, eis então como tudo aconteceu.

Na já mencionada visita a Eduardo Fragoso – na qual 
tivemos oportunidade, eu e a Diana, de visitar a casa natal, 
lá pernoitar e tomar as refeições, e ainda de prestar as  
homenagens ao malogrado António no jazigo de família  
sito no cemitério local, muito perto da casa (que fica  
mesmo no centro da Pocariça e toma o nome do grande 
compositor) –, discuti com o Eduardo a possibilidade  
de orquestrar mais obras, sendo que ainda não se falara  
de encomendas mas tão-somente da orquestração que eu  
já realizara e ele (e restante família) escutara das Três peças  
do século xviii. Levara o meu portátil comigo, e o Eduardo 
passou-me para lá todas as digitalizações feitas a partir dos 
manuscritos deixados por Fragoso, assim como das obras 
publicadas até ao presente. A curiosidade levou-me, logo ali, 
enquanto os quatro conversávamos amenamente, a espreitar 
cada ficheiro, até para observar a caligrafia do autor.

Os primeiros ficheiros eram relativos a obras que  
eu conhecia (ou sabia que existiam), e não lhes prestei  
muita atenção. Ao abrir porém um deles, fiquei alerta,  
pois era o início de uma obra para orquestra de cordas, 
harpa e piano, algo estranho dado – julgava eu – que  
se sabia que Fragoso só tinha escrito, para orquestra,  
o Nocturno já acima mencionado. A tese da Margarida 
menciona realmente uma obra para cordas e harpa, mas  
não tinha conhecimento da tese e portanto aquilo para mim 
era novidade. No entanto, mais tarde percebi, ao ler a tese 
que o Eduardo também me disponibilizou, que teria existido 
a tal obra para cordas e harpa. Mas seria esta? Esta tinha 
piano, para além da harpa, algo insólito, por pouco usual 
esta combinação com as cordas. Além do mais, o ficheiro 
não mencionava nenhum título, e assim a suposta Dança  
de que fala Freitas Branco não poderia ser identificada  
como sendo esta com toda a certeza.

Procurei em mais ficheiros, e descobri a mesma música, 
também fragmentada, agora sem o piano (que já no ficheiro 
anterior nada tocava, mas estava lá, na nomenclatura 
orquestral). E este fragmento era mais extenso do que  
o outro. Porém, estava também mais bem copiado, como  
se fosse posterior e o outro manuscrito apenas um esboço. 
Será que Fragoso teria começado a peça sem o piano e 
acrescentado o instrumento? Também o facto de ser um 
fragmento de menor dimensão, mas bem copiado, poderia 
dar a entender que, uma vez iniciada a cópia, o compositor 
teria desistido do projecto, sendo então os esboços mais 
longos do que a cópia. Mas, mais uma vez, a coisa não batia 

LA VILLE ENDORMIE
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certa, dado que os esboços não tinham lógica total nem 
sequer estavam minimamente completos para se começar  
a fazer uma cópia limpa, que é certamente o que vemos no 
manuscrito com o piano e a harpa. Mistério que me intrigou 
deveras, sendo que, interrogado, o Eduardo também  
não sabia de nada. Aqueles fragmentos passaram o crivo  
da atenção de toda a gente, dado serem, realmente,  
e assim à primeira vista, demasiado curtos.

Reiterando que não sou pesquisador de documentos 
antigos e manuscritos, nem musicólogo, ao comparar  
o que restava, deduzi no entanto o seguinte: a peça terá  
sido começada para orquestra de cordas com harpa, 
provavelmente seguindo o exemplo de Debussy e Ravel,  
que, entre outros, favoreceram esta combinação tão  
“impressionista”, e ficou pronta até à mudança  
de secção que coincide com a mudança de armação  
de clave e barra dupla 19 .

Após este início promissor, Fragoso não terá talvez tido 
tempo – a doença? Desinteresse ou falta de confiança ou 
conselhos? – de completar a ideia inicial. A página seguinte 
é por demais fragmentária para se poder utilizar, restando 
apenas a parte de harpa e pouco mais 20 .

Não obstante este estado de incompletude, Fragoso  
(a caligrafia musical é a dele, não tenho dúvidas) deu-se  
ao trabalho de copiar a secção inicial já completada até à 
barra dupla, embora com a estranha inclusão de um piano, 
que, porém, nada toca até aí 21  22 .

A cópia é rigorosamente igual ao esboço, sendo que 
sofistica alguns pormenores de escrita, como por exemplo 
as últimas notas da harpa (que transforma em harmónicos, 
embora os note na oitava real, ao contrário da notação 
habitual, na qual os harmónicos se escrevem uma oitava 
abaixo do que irão soar). Suponho que a cópia seja posterior, 
não existindo muita lógica em começar a copiar a limpo  
e só depois fazer dessa cópia um posterior esboço. Mas 
então, qual o porquê de incluir o piano? Será portanto  
a primeira versão, ainda em esboço, de que Freitas Branco 
terá tido conhecimento, dado ter sido seu professor?  
O título Dança, porém, não é muito relacionável com a 
atmosfera musical, lenta e sonhadora, que o manuscrito 
revela, mesmo tratando-se de uma daquelas valses lentes  
tão em voga na música francesa da época (Debussy, Ravel, 
Satie…)4, dado que o tempo em Fragoso é um lento e sólido 
quaternário, pouco propício ao sentimento de dança que tal 
título faria supor.

O ficheiro continha porém mais uma página, evidente-
mente copiada, mas sem número de página que a ligasse  
à música restante, nem a armação de clave coincidia com 
aquela que Fragoso iria usar numa segunda secção 23 :

Este fragmento – pois que também só existia esta página 
– parece ser também uma cópia a limpo, para orquestra de 
cordas e harpa, da mesma peça, sendo, porém, claramente 
de uma secção intermédia. 

Ao deparar com estes dois materiais, e ao calcular  
a duração provável de ambos de acordo com a indicação  

de Fragoso (“Muito lento”) aposta na cópia, percebi que 
tínhamos em mãos uma peça que poderia ser reconstituída, 
se não na forma inteiramente original, pelo menos numa 
forma artisticamente válida, pois a música era realmente 
magnífica, e ainda durava uns bons seis minutos.  
Se a alternativa ao perder de todo as maravilhosas ideias 
daquelas três páginas fosse elaborar uma obra com princí-
pio, meio e fim, mesmo que totalmente diferente daquilo 
que o autor teria previsto (se é que na altura já o soubesse!), 
e por mãos estranhas, se bem que admiradoras de Fragoso, 
então não hesitei, e falei logo ali da ideia com o Eduardo, 
dizendo-lhe que achava termos em mãos uma peça nova, 
inédita, que poderia ser reconstituída com lógica musical  
de um modo que apenas uma pequena percentagem não 
fosse da mão de António Fragoso.5

A reacção do Eduardo foi de grande entusiasmo,  
até porque quem sabe não seria esta a tal obra perdida, mas 
mencionada por Freitas Branco? Para ele, tinha-se descober-
to uma jóia, quase como se o tio António tivesse regressado 
e lhe tivesse deixado em mãos mais uma nova obra!

Restava, ainda antes de começar o trabalho de reconsti-
tuição, a questão do título. A primeira ideia foi Nocturno 
Inacabado, à semelhança do que se havia já feito em relação  
à Sonata Inacabada, para violino e piano, também de Fragoso. 
O carácter nocturno dos fragmentos era evidente, e batia 
certo quer com a estética impressionista, que a música 
evoca, quer com a personalidade de Fragoso e, claro, com  
o seu outro Nocturno orquestral. E foi assim que, durante 
algum tempo, à medida que ia trabalhando, eu e o Eduardo 
nos referimos a esta obra. Porém, ao vasculhar de novo nos 
manuscritos digitalizados, surgiu a revelação: a obra afinal 
não era inédita, não surgia do nada, mas era sim a tentativa 
de Fragoso de orquestrar e levar por diante uma peça de 
piano que teria sido a terceira das Pensées extatiques 24 :

O original para piano está riscado, provavelmente porque 
Fragoso considerou o carácter da escrita mais denso do que 
aquele que a escrita pianística poderia dar neste tipo de 
textura, e terá antes optado por uma versão semi-orquestral, 
seguindo o modelo debussysta, das cordas com a harpa.  
A posterior inclusão do piano poderá talvez ser assim 
explicada, como que uma intrusão da ideia original,  
talvez até cadencial, a meio da orquestração?  
Só podemos especular. 

Estava no entanto explicado o mistério desta peça, que 
me parece não ser de todo a tal Dança mencionada por Freitas 
Branco, excepto se Fragoso já tivesse ideias para uma peça 
para orquestra de cordas e harpa e mais tarde tenha usado 
antes a abortada Pensée extatique para seguir com a ideia.  
Seja como for – e mais uma vez, não sendo musicólogo mas 
compositor –, o que mais me interessava era realmente fazer 
voltar à vida três páginas de música muito bela e representa-
tiva do estilo final de António Fragoso, que cada vez mais se 
virava para a modernidade, mesmo que em 1918 Debussy 
(que morreria poucos meses antes de Fragoso) já não fosse  
o mais lídimo representante dessa modernidade, mas antes 
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Schoenberg e Stravinsky. No atrasado contexto português, 
como sabemos, apenas Luís de Freitas Branco, Ruy Coelho  
e poucos mais compositores brandiam o estandarte da 
modernidade, e é neste contexto que a música de Fragoso 
representava, ainda em 1918, uma certa novidade.

Restava a questão do título, e aqui entra uma história 
engraçada: nem eu nem o Eduardo conseguimos decifrar  
a segunda palavra do título aposto ao manuscrito digitaliza-
do da versão pianística, e também nenhum de nós se 
lembrou de consultar algum catálogo existente para ver  
se teria sido decifrado. Assim, a peça foi estreada, nos dois 
concertos, como La ville automne, um título plausível e de 
acordo com a atmosfera da obra, pois foi essa a palavra que 
nos pareceu a mais próxima do que víamos. Não tive acesso 
ao manuscrito original, onde provavelmente seria mais fácil 
perceber o termo exacto. No entanto, não me preocupei 
demasiado, uma vez que, tendo Fragoso abortado a peça  
de piano, quem sabe se iria manter o mesmo título, mesmo 

tendo usado o mesmo material como início do trabalho? 
Nenhum dos manuscritos da versão orquestral tem título,  
e Freitas Branco até menciona a tal Dança. Assim, e à falta  
de melhor solução, ficou La ville automne, até que um catálo-
go me veio parar às mãos, incluído num volume de ensaios 
do CESEM sobre o compositor (que me fora, aliás, oferecido 
pelo Eduardo!), e nele, ao procurar alguma referência  
à terceira Pensée extatique encontrei o seu título:  
La ville endormie. “A cidade adormecida”! Claro, mas  
como não vimos isso antes? A caligrafia e a má digitali- 
zação não ajudaram, é verdade, e automne fazia algum 
sentido e não desvirtuava o sentido musical da obra,  
mas endormie era claramente a solução.

Assim, a versão revista final da partitura já tem o seu  
título corrigido, embora os programas de ambas as execu-
ções públicas ainda usem o título provisório. Na sua forma 
final, o trabalho sobre a peça foi relativamente simples:

19  António Fragoso, “Fragmento manuscrito 1”.
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1. Copiar exactamente o que ele tinha deixado como primei-
ra secção, exceptuando a folha manuscrita da segunda 
secção, por demais vazia de conteúdo utilizável. Excluir o 
piano, que nada tem para tocar.

2. Usar o material copiado a limpo, só para cordas  
e harpa, e que, pelo contraste, poderia substituir  
o fragmento inutilizável como secção intermédia.

3. Repetir, em forma a-b-a’ – a favorita do compositor –  
a secção inicial, apenas tornando a instrumentação  
mais densa em termos de oitavações e do uso da  
harpa a preencher.

4. Escrever, ao estilo da obra e do compositor,  
uma secção de transição (modulação) entre o final  
da secção intermédia e a reexposição do tema, bem  
como uma curta coda para terminar a obra.  
Deste modo, as secções ficam interligadas de forma  

mais lógica, e apenas não são da mão de Fragoso  
uns meros três ou quatro compassos, os quais, creio,  
não serão sequer notados como não sendo de origem 
excepto por quem saiba como foi executado o trabalho de 
reconstituição. Acrescentar de partes para a harpa, clarifi-
cação da notação dos divisi, e articulações e dinâmicas em 
maior quantidade e detalhe 25  26 .

Estes quase seis minutos de música representaram  
– para a família em particular, que assistiu à estreia na 
Figueira da Foz, e depois à segunda execução no Convento 
de São Francisco, em Coimbra – uma emoção grande, uma 
vez que se tratava realmente de uma obra inédita, que via  
as luzes da ribalta pela primeira vez. E até para mim essa 
emoção foi grande, por ter contribuído para que tal  
acontecesse. Já a haviam “escutado” numa versão digital, 
extraída da placa de som do Finale, no qual escrevo música, 
mas obviamente que a sonoridade real, acústica, da orques-

20  António Fragoso, “Fragmento manuscrito 2”.
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21  António Fragoso, “Fragmentos manuscritos 3”
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22  António Fragoso, “Fragmentos manuscritos 4”
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23  António Fragoso, “Fragmentos manuscritos 5”
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24  António Fragoso, “manuscrito Pensées extatiques n.º 3”

25  António Fragoso/Sérgio Azevedo,  La ville endormie – Pensées extatiques n.º 3,  início
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26  António Fragoso/Sérgio Azevedo, La ville endormie – Pensées extatiques n.º 3, reexposição.
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tra com a harpa, por músicos “a sério”, era outra coisa 
completamente diferente, e se já haviam percebido o valor 
da obra na versão digital, então na sala de concerto essa 
consciência foi ainda mais evidente. Acho que todos 
tínhamos algumas lágrimas nos olhos…

Dada a escassa produção de Fragoso, mormente no 
domínio orquestral, as duas orquestrações que realizei  
e esta reconstituição em particular (por se tratar de música 
nunca ouvida até então) – em conjunto com os demais 
trabalhos de Vasco Mendonça, Edward Ayres d’Abreu  
e Rui Teixeira – serão, creio firmemente, um enorme  
passo em frente para a divulgação da obra de António 
Fragoso a níveis até então insuspeitados, nomeadamente 
fora de Portugal. Como já referi, as Três peças do século xviii 
têm sido tocadas com bastante frequência, e La ville endormie, 
dado ser apenas para cordas e harpa, poderá igualmente  
vir a sê-lo. Já o Concerto Romântico, por necessitar de uma 
orquestra algo maior e de um solista à altura, poderá 
encontrar mais dificuldades na sua divulgação. Porém,  
com quantos concertos para violino conta a música portu-
guesa? Os de Luís de Freitas Branco, Armando José Fernan-
des, Nuno Côrte-Real e António Pinho Vargas são os que  
me vêm à memória. Poderá haver mais alguns, mas, ainda 
assim, da mão de compositores de relevo, creio existirem 
apenas estes quatro até ao momento…

A beleza das ideias da Suite Romantique, agora numa 
forma concertante, que junta o maior virtuosismo  
da parte solista ao brilho de uma orquestra inspirada  
em Ravel poderá espero, lançar esta obra, recentemente 
estreada, no mercado internacional. 

Posso apenas revelar que a Associação António Fragoso 
tem planos para o futuro, entre os quais o lançamento de 
discos em etiquetas internacionais de prestígio, e essa é 
decerto uma boa notícia para todos os amantes da música 
de António Fragoso, tão cedo desaparecido, mas que nos 
deixou tão boas obras. Quem sabe o que teria escrito tivesse 
vivido mais algum tempo? É o que nos perguntaremos 
sempre em relação a Mozart, Schubert, Chopin e tantos 
outros que nos deixaram cedo demais.

Posso ainda afirmar que, mesmo que ainda sem prazo 
marcado, estes três trabalhos não serão o fim da minha 
relação com Fragoso. Pretendo orquestrar mais obras,  
nomeadamente as canções, tão pouco conhecidas ainda,  
e talvez algumas das restantes peças de piano ainda  
não trabalhadas por outros orquestradores. O futuro  
da música de António Fragoso passa também, creio,  
pela capacidade desta suscitar em nós, ainda hoje,  
este amor e este entusiasmo.

NOTAS

1 PRATES, Margarida da Cunha e Melo de Sousa. O Espólio do compositor 
António Fragoso (1897–1918): análise do fundo musical e transcrição de sete 
manuscritos inéditos para piano. Coimbra: [s.n.], 2014. Dissertação de 
Mestrado. (Disponível em http://hdl.handle.net/10316/27564).

2 Deixarei de lado, por de menor importância e falta de espaço neste 
artigo, o arranjo para violino e piano, até por já existir a orquestração  
da mesma obra.

3 […] “Peça para orquestra de arcos, harpa e piano, sem título. Partitura 
de grande formato, com o selo branco “PROSPER COLASWPARIS” 
visível no canto superior direito. Partitura inacabada, com os dois 
primeiros fólios copiados a tinta. Fólios seguintes a lápis de carvão, 
partitura incompleta, visivelmente num estado de composição muito 
inicial. Não encontrei esta obra em VSF, mas descobri, no epistolário  
de AF, uma referência a uma obra para orquestra de arcos e harpa. 
Numa carta endereçada ao irmão Carlos, datada de 1917, AF refere  
estar a compor uma obra para esta formação. Seria esta? Em 1922  
Luís de Freitas Branco publica no “Diário de Notícias” uma crítica  
a um concerto da Orquestra Sinfónica de Lisboa, escrevendo o seguinte: 
“Não nos foi possível assistir à terceira parte, o que muito lamentamos, 
por ainda desta vez nos não ter sido dado a ouvir o Nocturno  
do malogrado e genial compositor António Fragoso. É esta a única obra 
de orquestra do grande compositor que perdemos, pois que a sua Dança 
é apenas para harpa e orquestra de arcos. Mais nos interessava ouvir  
o Nocturno e mais teríamos sobre ele o que dizer, pelo facto de ter sido 
composto e instrumentado à nossa vista”. Freitas Branco intitula a peça 
Dança, mas no MS a obra surge sem título.” (ob. cit.)

4 Debussy chega a ironizar com a moda, escrevendo La plus que lente…

5 Poder-se-á até dar o caso de Fragoso ter completado toda a peça  
e até a ter copiado a limpo, mas os manuscritos se terem perdido. 
Porém, tal conjectura parece-me pouco plausível, uma vez que seria  
de esperar que todas as folhas do mesmo trabalho estivessem juntas. 
Porque se perderiam umas, e outras não? Porque se teriam conservado 
logo, e apenas, as primeiras, aquelas em que realmente não temos 
dúvidas daquilo que Fragoso sabia o que queria escrever, à excepção  
da misteriosa inclusão do piano…?
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LUÍS SALGUEIRO ENTREVISTA
 
Fundou e preside à Associação com  
o nome do seu Tio-Avô. Como foi o caminho  
até à criação da Associação António Fragoso?
Devo em primeiro lugar esclarecer que eu e os meus irmãos 
não somos sobrinhos-netos de António Fragoso: somos, 
sim, sobrinhos, filhos de Maria Fernanda de Lima Fragoso,  
a única irmã que não foi afectada pela pneumónica. Fazia  
19 anos de diferença do António e, mal se soube que a 
doença fatal tinha entrado no concelho de Cantanhede,  
foi levada para o Porto pelo seu tio José de Oliveira Lima. 

Respondendo agora à pergunta, direi que o caminho  
até à criação da Associação António Fragoso consistiu  
numa sequência de três ciclos desde a sua morte. Um 
primeiro deve-se ao seu pai e nosso avô, que – mesmo  
que lhe tenha custado horrores – organizou todo o espólio  
e o colocou num daqueles malões de couro, tendo um 
especial cuidado com as partituras. Como era advogado, 
coseu à linha as partituras – como os processos judiciais –  

e encapou-as, criando o Livro dos Manuscritos. Também existia 
um Livro de Família, onde ele colava religiosamente todas as 
menções sobre o António: críticas a concertos em que se 
tocava a sua música ou depoimentos de figuras gradas do 
meio musical e até dos seus professores do Conservatório. 
Infelizmente, este Livro de Família está desaparecido, mas eu 
próprio passei tardes a lê-lo, onde bebi muitas informações 
sobre e de António Fragoso.

O segundo ciclo foi um dos objectivos de vida de minha 
mãe, principalmente depois de ter ficado viúva, com apenas  
34 anos, e tendo seis filhos para educar. Dois objectivos que 
foram cumpridos, pois os filhos adquiriram ferramentas 
para singrarem na vida, e o seu irmão António teve quase 
todas as suas partituras publicadas, mesmo depois de a Casa 
Valentim de Carvalho ter perdido, no fogo do Chiado, todas 
as cópias que tinha feito para cumprir o contrato da edição 
da sua obra completa que tinha assinado com minha Mãe.  
Apenas as obras para piano puderam ser impressas antes  
do fogo, que inutilizou todas as cópias de Fragoso e não só. 
Isso originou que a Valentim de Carvalho deixasse de 

Enquanto viveram, eram
como uma extensão da sua vida
Entrevista a Eduardo Fragoso M. Soares

Foto de Jorge Carmona – Antena 2.
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publicar edições musicais. Mas a minha mãe não se deixou 
abater e foi à luta. Falou com muitas pessoas ligadas à 
Cultura, e finalmente o Instituto de Alta Cultura patrocinou 
não só a publicação das obras fragosianas, como contratou 
músicos ou compositores para efectuarem revisões técnicas 
e musicais dessas obras. A minha mãe faleceu cumprindo os 
dois objectivos a que se propôs, e todos nós achamos que só 
uma pessoa com a fibra que ela demonstrava poderia atingir 
tal desiderato.

Vivia connosco uma tia-avó, Maria José Fragoso, que era 
a madrinha de António Fragoso e a quem ele confidenciava 
os seus problemas e os seus êxitos. Era a tia Maria José que 
ele chamava quando tinha em mente uma nova música ou 
um tema para uma futura composição. Ela, regra geral, 
aconselhava-o a escrever de imediato essas notas ou 
compassos, para que não os esquecesse. Foi essa tia Maria 
José que me respondeu ao que me perguntava: como 
escrevia alguém tão alegre música tão nostálgica e tão triste?  
Ela dizia-me que, para além do da música, António vivia em 
dois mundos: o bucólico, pobre e triste – de que a Pocariça, 
aldeia onde ele nascera, era um exemplo –, e a vida meio lou-
ca que ele vivia na grande cidade que era Lisboa. Essas duas 
vivências estão hoje estudadas, mas não conseguimos saber 
qual venceria, tivesse António vivido mais anos!

Nós, os seis sobrinhos, fomos educados por estas duas 
extraordinárias figuras, ambas inteligentíssimas e com uma 
enorme devoção pelo legado de António de Lima Fragoso.  
E, enquanto viveram, eram como uma extensão da sua vida 
– ou seja, não permitiram nunca que Fragoso fosse eterna-
mente esquecido.

E entrámos no terceiro ciclo, com a terceira geração  
(e até também parte significativa da quarta). A nossa mãe 
faleceu em 1990; nessa altura, estávamos todos envolvidos 
nos nossos trabalhos, com os nossos filhos, e, no fundo, 
vivendo mais ou menos intensamente as nossas vidas.  
O legado do nosso tio António vivia quase no limbo do 
esquecimento. Era um desconhecido: tinha deixado de ter 
peças obrigatórias no Conservatório, as partituras foram-se 
esgotando; por vezes, só no dia do seu aniversário, 17 de 
Junho, ou no dia 13 de Outubro, dia do seu falecimento,  
é que se ouvia na rádio. A ter continuado assim, António 
Fragoso tenderia a ser apagado dos anais da cultura portu-
guesa. Porém, quase num repente, deram-se três factos que 
reverteram essa situação – chamo-lhes as “três bofetadas” 
que a família Fragoso recebeu e que a fizeram despertar. 
Resolveu, por isso, criar a Associação António Fragoso,  
a 28 de Janeiro de 2009. Resolvidos os problemas burocráti-
cos com a sua criação (ou não vivêssemos em Portugal…),  
só em Junho ficámos “legalizados” e começámos então a 
lutar pelo justo lugar do tio António, que, segundo o grande 
maestro Pedro de Freitas Branco, “tinha a envergadura para 
se tornar no maior compositor português de todos os 
tempos…”. Foi assim que a Associação António Fragoso  
foi criada, tendo então toda a Família estado envolvida no 
redespertar de António Fragoso. Dez anos volvidos, pode-

mos e devemos afirmar veemente que António Fragoso não 
morreu, porque se toca cada vez mais a sua música – quer 
nacionalmente quer, até, internacionalmente.

Não raras vezes a família é instada pelo meio  
musical a envolver-se no espólio de um compositor, 
especialmente quando este dista a poucas gerações: 
é procurada para pedir partituras pelos intérpretes  
ou documentos pelos estudiosos. Foi o caso?  
Como era a sua relação com a obra de seu tio  
antes da criação da Associação?
Entre a morte de minha mãe e a criação da Associação  
que tinha o nome de seu irmão mais velho distaram quase 
19 anos – uma eternidade para um compositor. As partituras 
foram-se paulatinamente esgotando, as suas obras eram 
cada vez menos interpretadas e difundidas. Este hiato entre 
a extraordinária acção de nossa mãe e a fundação da 
Associação ia provocando um esquecimento generalizado  
da obra musical de nosso tio.  Alguns intérpretes trocavam 
entre si as partituras de Fragoso que não conseguiam 
encontrar. Outros melómanos buscavam maneiras de nos 
encontrar… até que se deram as “três bofetadas”: o disco, 
interpretado pelo pianista Miguel Henriques, com a que ele 
considerava a “integral de piano de Fragoso”; o convite à 
família para se envolver numa homenagem que o Município 
de Cantanhede, presidido pelo Prof. Doutor João Vidaurre 
Pais de Moura, se propunha levar a efeito em 2008, come-
morando os 90 anos da morte de António Fragoso;  
e, finalmente, o Colóquio Internacional António Fragoso  
e o seu pensamento, promovido pela Universidade Nova de 
Lisboa, e que teve como principal obreiro o Prof. Doutor 
Paulo Ferreira de Castro. Foi levado a efeito na Culturgest  
a 21 de Outubro de 2018. E, se os três eventos foram igual-
mente importantes, o colóquio foi o que fez realçar um  
novo olhar sobre António Fragoso, e teve o mérito de, com  
o Auditório cheio de pessoas interessadas, dar a conhecer 
essa personalidade que dava pelo nome de António Fragoso. 
Os seus sobrinhos estavam obviamente na primeira fila,  
e um deles apresentou, juntamente com um primo, uma 
palestra sobre as suas raízes familiares. Lá estava reunida  
a maioria dos musicólogos portugueses, e alguns estrangei-
ros. No fim desse dia, ficámos com a certeza de que tería-
mos de fazer algo, tais foram as “novidades” sobre o nosso 
tio que aprendemos durante cada palestra e durante  
o concerto que teve lugar nessa noite. Só nesse dia  
é que António foi, enfim, redescoberto.

Como sentia a receptividade ou a procura do meio 
pela música de Fragoso antes de 2009, quando  
a Associação foi fundada?
Sempre existiu uma minoria que revelava muito interesse  
na música de Fragoso. E esses intérpretes, musicólogos  
e historiadores, por acção da nossa Mãe, foram os que não 
deixaram cair o legado de Fragoso no esquecimento total. 
Mas não deixava de ser uma minoria, e por isso é que 
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sentimos que havia necessidade de fazer não só como 
homenagem a nosso tio, mas também a nossa mãe,  
que serviu de exemplo a todos nós.

E de 2009 em diante? E como perspectiva  
a implantação cultural de António Fragoso após  
a intensa divulgação e reflexão resultantes do progra-
ma das comemorações do centenário da sua morte?
Em 2009, depois de termos organizado vários jantares-leilão 
para nos financiarmos, sentimos que havia a necessidade de 
tornar visível a Associação, o que fizemos através de concer-
tos e palestras em Lisboa, Coimbra, Cantanhede e Porto.  
E resolvemos editar um vídeo intitulado António Fragoso, uma 
antologia, que continha duas peças de piano, duas de câmara, 
duas de canto e piano e uma de orquestra. Esse vídeo acabou 
por ser lançado com o livro de actas do Colóquio Internacio-
nal acima referido, e foi um bom sucesso de vendas. 
Queríamos que os portugueses não só conhecessem a 
música de Fragoso, mas também quem era na verdade essa 
figura de culto dos inícios do século xx. Depois foram 
quase dez anos de trabalho, e orgulhamo-nos de constatar 
que hoje, no ano do centenário da sua morte, Fragoso tem  
já uma pequena multidão de fãs, que aos poucos se foi 
interessando pela sua música – multidão essa que foi 
engrossando ao longo desse ano. E falamos de pessoas que 
nunca tinham ouvido uma peça de Fragoso, mas que foram  
a um dos 72 concertos que promovemos durante o ano 
2017–18. Essas pessoas passaram a ir a todos os eventos  
que podiam. Cabe aqui dizer que foram poucos os concertos 
dedicados exclusivamente a Fragoso, pois era importante 
que o público pudesse assimilar que, apesar de “morrer ao 
21 anos é quase não ter vivido” (isto nas palavras de Pedro de 
Freitas Branco), Fragoso faz parte dos compositores geniais 
que agora ouvimos com assiduidade.

De referir que a principal prioridade estratégica do  
In memoriam de António Fragoso era deixar o seu legado aces- 
-sível para as gerações vindouras. Esse plano atravessou 
algumas vicissitudes, mas tudo irá estar pronto em 2019. 
Falamos nas indispensáveis partituras, sem as quais a 
divulgação de Fragoso não é possível; falamos nos quatro  
ou cinco discos com as suas integrais; falamos de vídeos dos 
concertos mais grandiosos; falamos da publicação de seus 
dois livros (que estão já no prelo), e de uma nova biografia 
escrita pela Prof.ª Doutora Barbara Aniello. Temos consciên-
cia de que este intenso ano de programação, a cujos frutos  
se juntarão os produtos atrás referidos, vai fazer com que 
António Fragoso seja reconhecido como um dos maiores 
compositores portugueses da primeira metade do século xx.

Hoje, recebemos pedidos diários de partituras, e já se 
toca Fragoso um pouco por toda a parte, incluindo no es- 
trangeiro. Também achamos que os livros dele, bem como  
a nova biografia, vão mostrar que António Fragoso era  
uma pessoa com uma cultura muito acima da média.

À data da doação do espólio fragosiano à Biblioteca 
Geral da Universidade de Coimbra, a veia literária do 
compositor era inédita e conhecida apenas pela 
família. Em que consistem esses escritos?
Desde que nos apresentámos publicamente que existiram 
algumas pressões para que o legado de António Fragoso 
fosse doado a esta ou àquela instituição. Mas essa doação  
só podia ser feita depois de digitalizarmos todo o seu 
espólio, incluindo o literário. Para informação daqueles  
que esperam este legado literário, hoje sabemos que, na 
semana em que compôs a sua primeira peça musical, aos 
doze anos de idade, escreveu igualmente o seu primeiro 
conto. A sua paixão era indubitavelmente a música, mas  
era um devorador de livros quando estava mais livre das  
suas tarefas musicais.

O seu legado literário é baseado em 650 cartas, que, 
depois de terem sido transcritas, estudadas, seleccionadas  
e prefaciadas, deram origem a um interessantíssimo volume 
que vamos intitular simplesmente Correspondência.  
Além deste livro – simplesmente factual, mas muito 
interessante –, lançaremos também as Cartas a Maria e outros 
escritos, um livro ficcional, pois acreditamos que “Maria”,  
ao contrário do que António Fragoso pretendia, era uma 
correspondente ficcional, mas as cartas que lhe são endere-
çadas são muito importantes para o conhecimento da 
cultura portuguesa. Nos outros escritos estão os tais contos 
que atrás referimos e algumas cartas isoladas: a descrição de 
viagens e de factos ocorridos na sua aldeia natal, como a 
última que escreveu, que tinha por tema uma esfolhada 
numa eira de milho da Pocariça. A nova biografia, elaborada 
por Barbara Aniello, conta-nos (com palavras do próprio 
António) como foi a sua curta vida.

Quais são os planos da Associação António Fragoso 
após estas comemorações? Como celebrará a Associa-
ção o ano em que cumpre uma década de actividade?
A AAF continuará com a divulgação de António Fragoso, 
enquanto músico e compositor, tentando demonstrar que, 
apesar do pouco tempo de vida que teve, as suas composi-
ções têm um nível de um imortal, tal como os compositores 
que nós ouvimos todos os dias. Para que isso se realize,  
a estratégia que vamos seguir aposta na sua consolidação 
internacional. Mas os corpos gerentes da Associação 
acabam o seu mandato em Janeiro de 2019, pelo que iremos 
aguardar que seja eleita uma nova direcção para se aprovar 
toda a estratégia e, quanto antes, pô-la em marcha. Temos 
um plano já definido ponto por ponto, mas só o iremos 
desvendar após a posse da nova direcção. Mas podemos 
informar que outro dos objectivos definidos como muito 
importantes é o ensino, através da abertura de novas 
academias de música e, para o ensino iniciático, com 
equipas que visitarão escolas do ensino básico. Para além  
de se ministrar educação musical, tentaremos descobrir  
possíveis novos talentos.  
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Por último, interessa-nos lançar o “António Fragoso, 
homem de uma cultura invulgar”. Para além da faceta de 
compositor e virtuoso do piano, ele tinha, desde cedo, o 
dom da escrita, como homem das artes que era. Serão estes 
os tópicos da continuação de uma estratégia que permitirá 
aos portugueses (e não só) admirar este homem de cultura.

Em 2019, teremos nova efeméride a comemorar:  
os 10 anos da Associação António Fragoso. Não terá obvia-
mente a dimensão do In memoriam de António Fragoso.  
Não queremos desvendar o plano dessa comemoração,  
dado que, como frisámos atrás, em Janeiro toma posse  
uma nova Direcção que poderá (ou não) alterar ou pôr  
em marcha as ideias que temos. Teremos sem dúvida  
um plano de realizações, e a nossa temporada incluirá 
concertos que estão na linha dos objectivos acima referidos. 
Nós gostamos de surpresas, principalmente se elas forem 
sobre António Fragoso!

O que falta ainda fazer?
Infelizmente, o ambicioso plano elaborado para  
o In memoriam de António Fragoso não foi totalmente cumprido. 
Desde logo – e talvez o item mais importante – foi o enorme 

atraso na revisão de todas as partituras que Fragoso nos 
deixou. Há quatro anos e meio encomendámos essa revisão 
a um compositor e intérprete reconhecidamente competen-
te. O objectivo era ter essa revisão pronta durante as 
comemorações. Depois de se terem completado cinco 
revisões das partituras de piano, fomos recentemente 
informados de que estariam prontas dentro de pouco 
tempo. As restantes – principalmente as de câmara, bem 
como as de canto e piano – estão numa fase muito adianta-
da. Por fim, as de orquestra só estarão concluídas em 2019. 
Os livros estão no prelo, acreditando nós que estarão 
impressos e no mercado no primeiro quadrimestre de 2019. 
Neste domínio, teremos também duas surpresas literárias 
fragosianas, que serão lançadas no âmbito dos dez anos  
da Associação António Fragoso.

Os planos de edição das quatro integrais – piano, canto  
e piano, música de câmara e de orquestra – também se 
atrasaram. Saiu o álbum de canto e piano; está pronta a 
edição do cd duplo das obras de piano e o de música de 
câmara está gravado e em edição. Estas três integrais estarão 
– pensamos – no mercado ainda este ano, ficando o cd  
com a integral de orquestra para 2019.

Foto de Jorge Carmona – Antena 2.
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Entretanto, a nossa estratégia de comunicação passa  
por lançar publicamente estes cds e estes três livros  
– as Cartas a Maria e outros escritos, a Correspondência e a nova 
biografia – no princípio de 2019. Neste domínio, haverá  
no próximo ano duas outras novidades sobre António 
Fragoso. Assim o cremos.

Na mesma epidemia de gripe pneumónica, faleceram 
também três irmãos de António Fragoso. Como foi 
passada intergeracionalmente a história desse ano 
devastador na família?
Essa epidemia – que matou em Portugal 120 000 cidadãos 
– teve uma particular incidência no seio da nossa família. 
Em cinco dias morreram quatro dos cinco filhos de meus 
avós: o António e a Isabel no dia 13 de Outubro;  
a 15, faleceu a Maria do Céu; a 17, o Carlos. Sobreviveu  
a nossa mãe, com apenas dois anos e meio, porque foi 
retirada rapidamente para o Porto pelo tio José de Oliveira 
Lima, o médico que tinha acolhido António em sua casa. 
Com isso, permitiu a sobrevivência da família e a divulgação 
da música de Fragoso. Além destes quatro filhos, os nossos 
avós viram morrer também uma cunhada, duas sobrinhas  
e uma empregada.

Este drama mantém-se dentro da nossa Família. A nossa 
mãe tornou-se o arauto desse pesadelo: ficando filha única, 
soube acompanhar os seus Pais nessa dor incalculável. 
Transmitiu-nos essa dor a nós, seus filhos; por nossa vez, 
passámos, um pouco mais atenuadamente, esta dor aos 
nossos filhos. Foi uma perda de difícil compreensão. Perder 
quatro filhos em tão pouco tempo deve ter causado uma dor 
atroz naqueles pais. Hoje, na terceira geração, perguntamos: 
como terão reagido os avós a este episódio tão cruel?   
E a grande questão que se levantou sobre António,  
ou seja: até onde iria com a sua fantástica música  
e o seu nível cultural? Que caminho seguiria António nas  
suas composições? Continuaria a escrever? São perguntas  
que fazemos a nós próprios, mas que ficam sem resposta. 
Apenas imaginamos, através do riquíssimo legado que  
nos deixou, que António Fragoso viria a ser um enorme  
vulto da cultura mundial.  
E as fantásticas manifestações que se nos deparam por parte 
de todos aqueles que neste ano do centenário tomaram, pela 
primeira vez, conhecimento do valor da sua veia artística 
ainda nos dão cada vez mais vontade de, em todos os anos 
que aí vêm, conseguir mais e mais torná-lo num verdadeiro 
imortal e um ícone da cultura mundial.
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Não era possível ficar
indiferente perante o desafio
Entrevista a João Moura

LUÍS SALGUEIRO ENTREVISTA
 
Dr. João Moura, muito obrigado por ter acedido  
a esta entrevista. O senhor está também na génese 
da Associação António Fragoso, correcto?
Em 2004, na qualidade de vereador do pelouro da cultura  
da Câmara Municipal de Cantanhede, tive a oportunidade  
de reunir com familiares de António Fragoso. Foi-me 
mostrado o projecto, que englobava a constituição da 
Associação António Fragoso, bem como os seus objectivos: 
nomeadamente, a preservação e divulgação da obra de  
António Fragoso. Foi o início de uma parceria entre a 
Associação António Fragoso e a Câmara Municipal de 
Cantanhede, cujos resultados estão hoje bem presentes  
na história cultural do concelho, da região e do país. 

Qual era a sua relação com a música  
de Fragoso antes de fundar a Associação?
Sabia da existência de António Fragoso  
e da sua música, mas de forma incipiente.

Sei que tem uma ligação particular à música e ao fado 
de Coimbra… Essa ligação sensibilizou-o para a causa 
que o Dr. Eduardo lhe propôs? Como fundador da 
Secção de Fado da Associação Académica de  
Coimbra e refundador de algumas tradições  
conimbricences no pós-25 de Abril, interessam-lhe  
a resiliência e a memória? Qual foi a principal moti- 
vação para emprestar o apoio da Câmara Municipal 
de Cantanhede ao projecto?
Não era possível ficar indiferente perante o desafio que  
nos foi colocado. Por um lado, a possibilidade de podermos  
resgatar a memória de um grande compositor do concelho 
– que faleceu prematuramente e nos deixou um enorme  
legado – e, por outro, a oportunidade de podermos  
preservar, divulgar e perpetuar a sua obra, colocando-a  
ao dispor das gerações futuras. 

Outro aspecto importante foi sem dúvida o entusiasmo,  
a paixão dos familiares de António Fragoso – em particular 
do Dr. Eduardo Fragoso, presidente da Associação António 
Fragoso. Este é um projecto de sucesso e o grande mérito  
vai para a família do compositor.

De que forma prestou a Câmara Municipal de  
Cantanhede apoio à Associação António Fragoso  
nos seus primeiros tempos?
Estabeleceu-se uma relação franca e directa entre  
as duas partes, onde o plano de acção da Associação  
António Fragoso – ambicioso – teve todo o apoio da  
Câmara Municipal através da divisão de Cultura.

Surgiu assim, de forma natural, o apoio institucional  
na edição dos primeiros trabalhos literários e discográficos  
e, posteriormente, o apoio na constituição das duas acade-
mias de música, focadas no ensino da música. Recente- 
mente, a Câmara Municipal de Cantanhede colaborou  
nas comemorações do centenário da morte de António 
Fragoso, ao longo do ano de 2018.

Foi bem-sucedida a aquisição da casa onde  
nasceu António Fragoso à Paróquia da Pocariça?  
Quais são os planos para o espaço?
Este projecto não se esgotou na vertente musical,  
e a aquisição da casa onde nasceu António Fragoso surgiu  
de forma natural, tendo a Paróquia da Pocariça respondido 
afirmativamente (pelo que fica o meu registo de agradeci-
mento à Paróquia por ter percebido o alcance desta iniciativa  
por parte do Município). O plano de utilização da casa  
é da responsabilidade do actual executivo, mas, segura- 
mente, terá toda a dignidade que o espaço merece.

Na sua opinião, como se devem articular  
políticas culturais a nível local e nacional?
O projecto António Fragoso, de iniciativa local (família  
e Município), é um bom exemplo de como se podem 
articular as políticas culturais entre o poder local e o poder 
central. O Município de Cantanhede investiu num projecto 
cujo mérito é indiscutível, e o que espera do poder central,  
no mínimo, é o apoio a esta iniciativa através dos mecanis-
mos de que o Ministério da Cultura dispõe para divulgar  
perpetuar a música de Fragoso.

ex-Presidente da Câmara de Cantanhede
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Vontade imensa  
de cantar em português
Entrevista a Carla Caramujo

JOSÉ CARLOS ARAÚJO ENTREVISTA

Muito obrigado, Carla Caramujo, por ter acedido  
ao pedido da Glosas para esta entrevista em torno  
de António Fragoso e da sua obra para canto e piano, 
lançada em disco no início deste ano, em que evoca-
mos o centenário da morte do compositor, e no 
âmbito de um amplo programa comemorativo  
preparado pela Associação António Fragoso.
Eu é que agradeço imenso este convite e esta conversa em 
torno de António Fragoso, um nome que me é muito caro. 
Aproveito ainda a oportunidade para agradecer à Associação 
António Fragoso o generoso convite para gravar a obra 
integral do compositor para canto e piano, neste ano que 
lembra o centenário da sua morte, e, por fim, ao João Paulo 
Santos pelo privilégio de o ter comigo durante todo este 
processo de estudo e ensaios que culminou nesta gravação. 
Foi um projecto feliz do princípio ao fim! 

Considera que Fragoso tenha formado uma  
concepção clara de estilo vocal nas obras que  
nos deixou, ou seja, é possível falarmos da  
sua música vocal como um corpus coeso?
A obra de António Fragoso, dada a sua morte precoce aos 
21 anos, vítima de febre pneumónica, não é vasta, mas é 
bastante surpreendente e rica, sendo a sua música vocal 
uma parte muito significativa. Não sei se se poderá falar de 
um corpus coeso, mas esta é constituída por três corpos que 
se interligam naturalmente (se assim lhes quisermos 
chamar), ou três fases de composição, embora a distância 
temporal entre elas não seja muito grande. A primeira é 
constituída pelas Toadas da minha aldeia, a segunda pelas 
canções com poemas de Verlaine e a terceira pelas Canções do 
Sol poente, sobre poemas de António Corrêa d’Oliveira. As 
Toadas da minha aldeia marcam o início da sua composição 
vocal. São obras muito simples, compostas para os serões de 
sua casa, mas já recorrendo a excelentes poetas portugueses 
de finais do século xix como Guerra Junqueiro, Julio Diniz 

Foto de Ana Castro.
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ou Gomes Leal. São canções escritas com muito bom gosto, 
refinadas. Aliás, refinamento, para mim, é uma das pala-
vras-chave quando se fala de António Fragoso. Já existe, 
nestas Toadas, uma intenção clara de ser original, aliada  
a muito bom gosto, sobretudo se pensarmos que foram 
escritas entre os 11 e 12 anos. Claro que se o compositor  
não tivesse continuado a escrever e a desenvolver o seu 
estilo, julgando pelas Toadas, hoje certamente a sua obra  
não seria objecto de tanto interesse e estudo, não passando 
de uma bela curiosidade. No entanto, a segunda fase da  
obra vocal demonstra uma escrita muito mais elaborada, 
muito mais madura, elegante mas arrojada, escolhendo a 
poesia de vanguarda de Paul Verlaine, autor desconcertante 
e pouco consensual para a época. Esta fase coincide com  
a ida para Lisboa, o ingresso no Conservatório Nacional  
e a vivência na capital.

António Fragoso é um jovem de província, proveniente  
de uma aldeia de Cantanhede. Aos 16 anos, deixa-se  
deslumbrar e absorve toda a realidade cultural e social de 
Lisboa muito rapidamente. As correntes artísticas e literá-
rias de vanguarda chegavam da Europa, ecoavam nos salões 
lisboetas e Fragoso “bebeu” e incorporou todo o espírito  
e todas as maravilhas e contradições desse fim-de-século.  
A escolha de poetas como Verlaine é surpreendente, mas 
muito reveladora do que seria uma personalidade muito 
peculiar, curiosa, aberta à modernidade e sedenta de 
novidade e experiências. Imagino que a elegância da sua 
música reflectisse também algum dandismo e culto de 
imagem, de certa forma próprias de um jovem. Antes de 
musicar os poemas de Verlaine, aos 18 anos, um ano antes, 
António Fragoso escreve Consolation com poema de Fernand 
Gregh, numa clara tentativa de aproximação e interiorização 
do estilo francês. A última fase consiste na composição das 
Canções do Sol poente, com um cariz marcadamente nacional. 
Não popular, mas sim nacional. É uma escrita onde os 
princípios europeus da escrita de Lieder estão interiorizados, 
mas onde o cunho da identidade nacional e pessoal estão 
muito presentes. Creio que as canções com poemas de  
Paul Verlaine e as Canções do Sol poente constituem um marco 
sólido da sua escrita e deixam adivinhar – caso ele não 
tivesse falecido prematuramente – uma grande criação  
de escrita vocal.

Do ponto de vista da abordagem musical à Poesia  
e da forma como isto se reflecte numa escrita vocal, 
encontra diferenças significativas nas Canções  
do sol poente, sobre poemas de Corrêa d’Oliveira,  
e nos Poèmes saturniens, sobre poemas de Verlaine?
Naturalmente. Os Poèmes saturniens são o paradigma da  
absorção e do fascínio pelas correntes de vanguarda, como, 
por exemplo, o Impressionismo, que já ecoava por toda a 
Europa. O interesse de Fragoso por autores como Ravel, 
Fauré e Debussy é notório, não só nestas canções, como  
também na sua obra para piano solo. E, mais uma vez, 
ressalto a admirável capacidade em criar algo seu, novo, 

original perante tais influências em alguém tão jovem. 
Admirável também é o tratamento do texto. A acentuação 
perfeita, o evidenciar harmonicamente de determinadas 
palavras… magnífico! E pensar que passa da escrita daquelas 
Toadas da minha aldeia, já elegantes mas tão ingénuas, para 
estas canções de harmonias subtis, arrojadas e cobertas de 
duplos sentidos. Estas canções demonstram uma ânsia de 
modernismo, um certo inconformismo. Serenade é certamen-
te uma obra-prima da composição musical portuguesa da 
primeira metade do séc. xx. É tão perfeita em todos os 
sentidos que acredito que, mesmo que Fragoso tivesse vivido 
até aos cem anos, esta canção passaria incólume em todas as 
suas revisões! Tem as cores perfeitas para um poema pouco 
óbvio, perverso e instável emocionalmente. Como se uma 
certa acidez e candura coabitassem estranhamente. Fragoso 
retrata essa estranheza na perfeição, sem lhe retirar a beleza 
melódica a que uma serenata “obriga”.

Outra canção de Fragoso que considero perfeita  
é a Canção da fiandeira das Canções do Sol poente. É perfeita  
na progressão harmónica, na forma, no tratamento do  
texto e na captação do espírito bem português de uma  
certa nostalgia, de saudade sempre presente, mesmo  
nos momentos de grande felicidade ou esperança.  
Tenho constatado que os portugueses, mesmo que irradiem 
felicidade, nunca perdem a nostalgia… E estas canções são 
isso mesmo. O afirmar de uma identidade nacional, depois 
de consolidar e ganhar confiança nas linguagens e correntes 
europeias. Sente-se influência de autores internacionais  
e consagrados, como Grieg, Schumann e Chopin, até  
alguns laivos veristas – em Natal no Céu, por exemplo,  
lembra levemente Mascagni. Os modelos europeus são por 
ele assimilados perfeitamente. Os franceses que rompiam 
com as tradições, como Fauré, Debussy e Ravel, são alvo do 
seu estudo e fascínio, mas o seu próprio estilo já é aqui 
muito bem definido. Não é por acaso a escolha de poemas 
de cariz popular de António Corrêa d’Oliveira para marcar 
esta identidade nacional. É curioso que lhe atrai a poesia 
popular, mas não a música popular. Ele procura, nestes 
poemas saudosistas, a criação de uma linguagem sua 
nacional, até regionalista – recorre muitas vezes a imagens 
da terra natal; A primeira romaria, só para citar um exemplo. 
Uma linguagem popular, sim, mas sua, criada por si. 
Original. O que eu acho maravilhoso é que o refinamento  
da escrita (e personalidade certamente…) de António 
Fragoso eleva estes poemas muito além do carácter popular. 
É como se a linguagem popular adquirisse uma dimensão 
profundamente humana. 
 
O que mais exige, ao cantor e ao pianista,  
a música vocal de António Fragoso?
A obra vocal de António Fragoso não é uma escrita difícil  
em termos de leitura e junção da parte vocal e da parte 
pianística. Exige cumplicidade, entendimento e diálogo, 
naturalmente. No entanto, o desafio da sua obra é de outra 
dimensão: reside na interpretação. A este nível, não existe 
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tanta clareza através da escrita, pois muitas das partituras 
revelam uma escrita que seguramente iria ser revista pelo 
autor, fosse pelo uso da notação ou pelo natural “olhar de 
novo” para a sua própria partitura. Ele morreu muito jovem, 
e produziu todas estas canções genialmente, mas em muito 
pouco tempo. Apesar do seu autodidactismo e grande 
talento, Fragoso ainda se estava a familiarizar com técnicas 
de escrita, notação musical, e, sobretudo, na sua mente 
deveria coexistir um fervilhar tal de ideias em constante  
ebulição que até é difícil de perceber como conseguiu 
absorver e colocar em papel tanta coisa tão clara e rapida-
mente… Naturalmente não houve tempo de rever, pensar  
e reescrever algumas destas canções a fim de personalizar  
a interpretação. (Ninguém pensa que vai morrer aos 
21 anos!) Não obstante, o material que existe é muito bom. 
A nós, intérpretes, coube-nos fazer uma deliciosa viagem  
no tempo. E aí o João Paulo Santos foi um mestre e um  
grande guia! Pensar, imaginar, estudar e mergulhar  
na época. Imaginar António Fragoso, jovem, no seu  
contexto histórico, nacional e europeu, nos compositores, 
poetas e correntes estéticas da época, para entender o seu 
propósito e tentarmos chegar a um equilíbrio entre o que 
nos deixou escrito e aquilo que seria o objectivo final  
do autor, naturalmente conferindo-lhe também o nosso 
cunho pessoal enquanto artistas e pessoas. A nossa inter-
pretação não alterou em nada a sua música. Não quero  
ser mal-entendida. Nós fomos inteiramente fiéis à escrita  
do compositor. No entanto, trabalhámos no sentido de, 
interpretativamente, irmos além da escrita. À luz do que 
íamos conhecendo da vida, da personalidade, da formação, 
dos gostos, curiosidades, interesses e vivências do compo- 
sitor – sempre contextualizando-o na sua época, social, 
histórica e sobretudo artisticamente –, fomos constru- 
indo uma estética que fosse a mais aproximada possível  

do seu espírito. Neste sentido, o desafio para ambos,  
cantor e pianista, é ilimitado. 

Considero que a minha experiência de interpretação  
dos mais variados compositores do século xix e primeira 
metade do século xx, mesmo aqueles cuja obra significativa  
é posterior a Fragoso, foi fundamental para mim durante 
este processo. Ter interpretado e conhecer praticamente 
todas as canções das diferentes fases de Debussy foi uma 
grande ajuda. Não querendo com isto dizer que Fragoso 
escreveu como Debussy, ou Fauré, por exemplo, pois já 
afirmei que é notável a escrita própria, inventada, única de 
Fragoso, mas Debussy era um nome sonante, “cheirava-se” 
no ar da época, entranhava-se, amando-se ou detestando-se. 
Fragoso admirava a música de Debussy, sonhava conhecê-
-lo… A influência e inspiração é natural e notória. Negá-lo 
seria diminuir Fragoso.  

Tendo um contacto necessariamente muito vasto  
com a obra vocal de António Fragoso, e pensando 
como a obra de um autor desaparecido aos 21 anos 
constitui tanto uma promessa quanto uma interro- 
gação, as canções que aqui gravou, em primeira 
gravação integral, com o pianista João Paulo Santos, 
sugerem-lhe alguma resposta à inevitável questão: 
“Que música poderia ter Fragoso escrito se tivesse 
vivido mais tempo”?
Especular sobre a obra de alguém que em tão poucos anos 
desenvolve uma linguagem tão própria tem tanto de 
perigoso como fascinante. Desde as Toadas da minha aldeia 
que António Fragoso demonstrou ter uma personalidade 
própria – não alheada da estética em voga na época, mas 
uma linguagem sua, original. A sua personalidade também 
revelava um gosto cuidado, refinado. Por outro lado, a sede 
de conhecimento e a peculiaridade do seu interesse pelas 

Foto por TNSC.
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correntes e autores de vanguarda verifica-se em muitas das 
suas obras e intensificam-se nos dois últimos anos de vida. 
Em 1917, ele é aceite na Schola Cantorum de Paris, na classe 
do próprio Vincent d’Indy. Acredito que o seu estilo se 
aperfeiçoasse imenso com o rigor que d’Indy lhe iria impor. 
No entanto, acredito que António Fragoso, uma vez em 
Paris, rompesse com a rigidez e estética imposta pelo 
fundador da Schola Cantorum e, dada já a sua admiração 
eloquente por Ravel e Debussy, se viesse a aproximar da 
estética e dos universos sonoros altamente inovadores que 
estes compositores nos deixaram. E dentro deste universo, 
creio que, mesmo que o absorvesse na sua totalidade, criaria 
uma linguagem própria, pois tinha talento mais que 
suficiente para isso. Não sei exactamente o compositor 
que viria a ser nem com quem a sua linguagem mais se 
poderia comparar mas, tenho uma certeza… Seria manifes-
tamente surpreendente e 
muito belo! 
 
Como foi o trabalho que  
levou a esta gravação?
O processo de trabalho que 
culminou nesta gravação da 
obra integral de canto e piano 
de António Fragoso por enco-
menda da Associação Antó-
nio Fragoso foi dos mais gra-
tificantes de toda a minha 
carreira – sobretudo pelo pri-
vilégio das horas incontáveis 
de ensaios com o João Paulo 
Santos, que foram um verda-
deiro deleite e uma alegria 
constante. O João Paulo reviu 
todo o material existente e disponível, embora sem nunca 
ter acesso aos manuscritos das canções, que, infelizmente  
se encontram em parte incerta. Muito já se especulou sobre 
o seu paradeiro, mas infelizmente não se encontram. 

O material utilizado nesta gravação foi todo preparado  
e revisto pelo João Paulo Santos. Com base neste material, 
iniciámos uma viagem de diálogo musical e interpretativo 
muito enriquecedor. Aprendi imenso sobre o contexto 
musical português da época. Aprendi a dar-lhe valor  
e ganhei uma curiosidade e grande avidez por repertório 
português. Considero ter tido uma formação muito sólida  
e abrangente pelas escolas que passei mas, no que toca  
à cultura musical portuguesa – reflexo um pouco do facto  
de ter ido muito jovem para fora –, tudo o que aprendi  
foi maioritariamente em ensaios e conversas com o  
João Paulo Santos ao longo dos últimos dez anos.  
Este projecto trouxe-me uma vontade imensa de cantar 
repertório português – um prazer inexplicável em poder 
cantar na minha língua materna. Cada palavra destas 
canções teve um profundo impacto em mim, e foi por  
mim tratada com especial atenção, do ponto de vista  

técnico e estético, mas também com muito carinho. Antes 
de gravarmos, tivemos a felicidade de apresentar as Canções 
do Sol poente e os Poèmes saturniens em recital, num programa 
em que incluímos canções de Debussy, Francisco Lacerda  
e Luiz de Freitas Branco, este último professor de António 
Fragoso. O recital decorreu na Casa das Artes de Famalicão  
e foi fantástico perceber o quanto todos estes compositores 
se interligavam e o quão bem Fragoso ficava no meio deles! 
Eu e o João Paulo nunca vimos António Fragoso como um 
génio isolado – pelo contrário, vimo-lo sempre como um  
ser de enorme talento que bebeu da influência de grandes 
talentos e a desabrochar por entre outros grandes talentos. 

Por outro lado, sempre adorei História, e este projecto 
levou-me a mergulhar na história de Portugal na época 
conturbada da Primeira República e da Primeira Guerra 
Mundial. Levou-me a querer saber muito mais sobre 

compositores e artistas 
portugueses desta época  
e a perceber o quanto a 
linguagem da música é 
universal e sem fronteiras.  
(E unificadora, sem querer 
mudar o rumo desta conver-
sa…) Mas levou-me também, 
de forma surpreendente e 
quase arrebatadora, a querer 
saber mais sobre as minhas 
raízes adormecidas. O sau- 
dosismo e o carinho de 
António Fragoso pela sua 
terra Natal, a Pocariça, 
fez-me reflectir sobre a 
minha própria infância.  
Há coincidências que nos 

transcendem… Cantanhede deixou de ser apenas o nome 
que ecoa nas minhas lembranças de fim-de-semana, de 
vindimas de Outono em casa dos meus avós e de entardece-
res quentes, de sol dourado, para passar a ser sinónimo de 
música que me comove e toca profundamente.

Outro aspecto feliz desta gravação é que duas das Toadas  
da minha aldeia são duetos. Juntou-se a nós a minha amiga  
e colega, a meio-soprano Raquel Luís, o que aumentou  
ainda mais o calor humano deste trabalho. À Raquel, 
agradeço também, aqui, toda a sua entrega e entusiasmo 
durante os ensaios e gravação. 

A edição do CD contou com outro excelente músico,  
o André Granjo. Outro feliz encontro. A gravação foi feita  
no auditório do Conservatório de Música de Coimbra  
em três sessões não consecutivas. A última terminou  
de lágrimas nos olhos…
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Piano
Canção e dança portuguesas (1916)
Composições (s/d)

Serenata
Canção da noite
Barcarola

Dança popular (s/d)
Inquietude (s/d)
Nocturno em Ré bemol maior (1917)
Nocturno em Si bemol menor (s/d)
Pensées extatiques (s/d)
Petite suite (1915)
Prelúdio
Berceuse
Dança
Poème du soir (s/d)
Prelúdio (à M.ª Luiza Garin) (s/d)
Prelúdio sobre um tema dado (s/d)
Prelúdios românticos (s/d)
Sete prelúdios (1915)
Sonata em Mi bemol maior (1915)
Três mazurcas (1914)
Três peças do século xviii (1917)
Minueto
Aria
Gavotte
Valsa capricho (s/d)
Valsa ingénua (s/d)

Música de câmara
Sonata  
– (inacabada), para piano e violino – Allegro (1917)

Suite romantique 
– para piano e violino (1916)

Prélude
Intermezzo
Berceuse
Nocturne
Trio 
– para piano, violino e violoncelo (1916)

Allegro Moderato
Muito lento
Scherzo 
Finale

Obras – António Fragoso
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Música para orquestra
La ville automne
– inédito, reconstituição de Sérgio Azevedo (s/d)

Nocturno em Mi bemol maior (1918)
Petite suite
– orq. Edward Luiz Ayres d’Abreu

Três peças do século xviii
– orq. Sérgio Azevedo

Nocturno em Si
– orq. Vasco Mendonça

Nocturno em Si
– orq. Martim Sousa Tavares

Sonata em Mi
– orq. para piano e orquestra de Rui Paulo Teixeira

Concerto romântico
– orq. para orquestra e violino  
de Sérgio de Azevedo, baseado na Suite romantique

Três prelúdios
– orq. Joly Braga Santos

Três mazurcas
– orq. para sopros por F. Relva Pereira

Música para canto e piano
Canções do Sol poente  
– António Corrêa d'Oliveira (1917/18)

1. Canção da fiandeira
2. Embalando o Menino
3. Modas da serra
4. A primeira romaria
5. A manhã da cerração
6. O Natal do Céu
7. A Senhora dos Remédios
8. Cantigas do lenço

Consolation – Fernand Gregh (1915)

Poèmes saturniens – Paul Verlaine (1917)
– Também transcritas para coro por António Novais.

1. Soleils couchants
2. Sérénade
3. Chanson d’automne
4. Les coquillages 
5. Triste était mon âme

Toadas da minha Aldeia (1912)

1. Cantigas da nossa Terra (Vicente Arnoso)
2. Morena ( Júlio Dinis)
3. Cantares (Marcelino Mesquita)
4. Canção perdida (Guerra Junqueiro)
5. Cantiga do campo (Gomes Leal) 

Volksweise – canto popular (s/d)
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Emilio Pujol.  
Lisboa, 1946-1969
Entrevista a Manuel Morais

JOSÉ CARLOS ARAÚJO ENTREVISTA

Muito obrigado, Senhor Professor Manuel Morais,  
por ter acedido à realização desta entrevista para  
a Glosas. Eu gostaria de começar por abordar  
o início do seu percurso no Conservatório Nacional, 
onde estudou com Emilio Pujol, a quem justamente 
tem vindo agora a dedicar-se, com um livro que  
está em preparação e que nos trará, entre outras,  
a história que trouxe esta grande figura a Lisboa  
entre 1946 e 1969.
Exactamente: vinte e três anos, com um ano de interrupção, 
quando lhe morreu a primeira mulher, que era uma grande 
intérprete de Flamenco. De resto, esteve aqui continuamen-
te, e uma coisa que os documentos me vêm mostrar é que 
ele era muito bem pago. Hoje em dia, toda a gente se queixa, 

mas, nessa altura, em 1946, o contrato (eu tenho-o aqui)  
que ele tinha era de dez contos. Dez contos, em 1946,  
era um salário muito alto. Passava aqui, no mínimo,  
um mês, mas normalmente dois ou três meses, para 
leccionar cursos de pequena duração; mas foi muito 
interessante, realmente, a minha relação com o Pujol.

A vinda de Emilio Pujol deveu-se ao Dr. Ivo Cruz.
Sim, isso é verdade. É estranho olhar agora para o Conserva-
tório... agora já não se chama Conservatório, agora chama-
-se «Escola Artística de Música do Conservatório Nacional». 
Mas eu vejo o Conservatório nesse tempo – isto é, no tempo 
do Dr. Ivo Cruz –, quando só havia duas escolas, a Escola de 
Música propriamente dita e a de Teatro, que se alargou até 
1969. Só posteriormente veio a Dança, já depois da última 

Emilio Pujol e Manuel Morais. Lisboa, Conservatório Nacional, 1963. Foto de Javier Hinojosa.
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reforma, a reforma do Ensino Artístico em Portugal, feita 
pela D. Madalena Perdigão, a pedido do Prof. Veiga Simão.

A permanência de Pujol era,  
assim, por períodos curtos?
Era por períodos curtos, os cursos eram curtos. Os cursos 
chamavam-se Cursos de Viola e, por vezes, entre parênteses, 
acrescentava-se a designação de «Guitarra Hispânica»;  
e vinha gente de todo o mundo, não é blague – de todo  
o mundo: vinha gente dos Estados Unidos, de Inglaterra,  
de França, Espanha, do Japão, aqui convergia uma série  
de alunos que andavam já com ele, porque ele, antes de  
ter vindo para cá leccionar, houve ainda uma altura que  
foi professor em Barcelona. Como sabes, o Pujol chamava-se 
Emilio Pujol i Vilarrubi: ele era catalão. Mas escrevia caste- 
lhano como os Castelhanos, e escrevia também catalão. 
Aliás, há documentos que me falta ver para terminar o livro 
(eu não gostaria de lhe chamar um livro, talvez uma resenha, 
uma memória biográfica; chama-se apenas Emilio Pujol. 
Lisboa, 1946-1969), porque ele escrevia muitas cartas ao  
Dr. Ivo Cruz, e existem as respectivas respostas. Mas muitas 
destas cartas do Dr. Ivo Cruz não estão em Portugal, estão 
em Lérida. Eu ainda não fui a Lérida por causa desta história 
da independência: não me atrevi ainda. Já tinha até falado 
nisto à Prof.ª Salwa Castelo-Branco, que tinha aprovado.  
Eu faço parte de dois centros de investigação: um é o da 
Universidade de Évora (que, enfim, não tem dinheiro nem 
para mandar cantar um cego), o outro é o INET, que foi um 
convite do Prof. Rui Nery, de quem eu gosto muito, como 
também da Prof.ª Salwa.

Tenciono, então, ir a Espanha, onde está todo o espólio 
que o Pujol tinha em casa. Eu conheci muito bem a segunda 
mulher dele, que era uma Senhora que trabalhava no 
Conservatório; ao contrário do que ela própria dizia, não  
era professora, era acompanhadora, e, além disso, cantava 
muito bem. Um contralto, mas um verdadeiro contralto... 
era uma mulher pequenina, aliás, como o próprio Pujol,  
que era também um homem de estatura bastante pequena,  
e há nesta história coisas realmente muito interessantes. 
Chamava-se Maria Adelaide Robert: morreu com 100 
anos...! Eu andava à procura e acabei por descobrir que  
o nome Robert – como sabes, há o José Robert, que dirige  
o coro, há o Luís Robert, que vive no Algarve e de quem sou 
muito amigo –, que pensei que fosse de origem francesa,  
é, afinal, catalão! É curioso que, no fundo, ele foi casado 
com uma castelhana e, mais tarde, veio a casar, primeiro 
aqui, e depois, de papel passado, foi casar a Roma com  
uma Senhora de origem catalã, à Igreja dos Portugueses,  
e ela de branco: há fotografias, só que eu não as tenho aqui.

Agora, toda a documentação do Mestre Pujol está em 
Lérida (como eles dizem, Lleida), inclusivamente as cartas 
do Dr. Ivo Cruz. Há muitas coisas que ainda me faltam, há 
hiatos, que são as respostas do Dr. Ivo Cruz; porque as 
contratações, isso, tenho tudo. Está tudo no Conservatório 
(espero que agora, com a mudança do Conservatório, não  

se percam esses documentos). Fiz fotocópias, pedi à 
Directora, na altura a Prof.ª Mafalda Pernão, que ainda 
chegou a ser minha colega no Conservatório, que me 
autorizou a fotocopiar todo o material lá existente  
sobre o Mestre Pujol. Para o resto, tenho de ir a Espanha.

Gostaria também de lhe perguntar como eram  
organizadas as aulas que Emilio Pujol leccionava. 
Como decorria uma aula que pudéssemos  
considerar exemplar?
Era muito interessante. Nas aulas do Mestre Pujol, todos os 
alunos estavam presentes; não era só para um aluno. Havia 
aulas todos os dias da semana, de segunda a sexta, normal-
mente de manhã. Algumas vezes, íamos até almoçar com 
ele... Nas aulas, todos estávamos presentes: íamos ouvindo 
e, por vezes, participávamos. Olha, vou contar-te uma 
história que vale a pena ser conhecida. Quando a Maria Lívia 
São Marcos se apresentou no Conservatório para ter aulas 
com o Mestre Pujol – não sei se conheces a Maria Lívia São 
Marcos; é uma mulher pequenina, com umas belas pernas,  
e nessa altura usava mini-saia –, imaginas como foi, a tocar 
viola: senta-se, traça a perna (porque tocava de perna 
traçada), e podes imaginar o resto: foi de tal maneira que  
o Mestre Pujol pôs uma partitura à frente dos nossos olhos, 
a mim e ao Javier Hinojosa, porque a situação era, realmen-
te, um espectáculo. Eu lembro-me da primeira aula da Maria 
Lívia, em que ela tocou Bach – e a especialidade da Maria 
Lívia é, de facto, Villa-Lobos: ela toca Villa-Lobos como ele 
próprio gostaria de tocar, mas tocou Bach, que é a mesma 
mania de sempre (porquê, porquê Bach? Há um repertório 
tão grande para o instrumento: porquê Bach?) –, e sabes 
qual foi o comentário do Pujol? «Eu nunca ouvi tocar tão  
mal Bach, mas que tenha gostado tanto!» Porque a Maria 
Lívia era uma artista; era fantástica!... Ela foi professora  
em Genebra e muitas vezes vem a Portugal; damo-nos muito 
bem, foi uma camarada notável. A Maria Lívia, bem entendi-
do, por quem havia de se apaixonar? Naquela altura,  
eram umas paixonetas, porque éramos todos miúdos com  
a mesma idade, com 18, 19 anos... a Maria Lívia apaixonou-
-se pelo Zeca. Sabes quem era o Zeca? O Zeca, também 
aluno do Conservatório, era o José Deodoro Faria Troufa 
Real, o arquitecto. Pois aquilo foi um amor à primeira vista! 
Nunca chegaram a casar, porque o Zeca tem casado sistema-
ticamente com todas as mulheres de quem tem filhos,  
e a Maria Lívia veio a casar com o Fisch, que era violinista  
da Orquestra Gulbenkian, foi depois dar aulas para o 
Conservatório de Genebra e ficou a viver lá. Eu ainda 
conheci o marido bem, até na parte final da vida,  
de quem tem duas filhas e, agora, quatro ou cinco netos...

Mas isto para te contar das aulas do Pujol. Cada um ouvia 
o que os outros diziam. Eu vou contar-te outra história.  
Um dos alunos do Conservatório no meu tempo era um 
senhor chamado Vitorino Nemésio: Nemésio, que, nessa 
altura, era já, creio, professor catedrático da Faculdade de 
Letras. Quando vinha o senhor professor (toda a gente o trata-
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va por «professor»), era a única vez que ninguém mais entrava 
na aula; ficava só ele e o Pujol. Ele tocava violão... e tocava tão 
mal, tão mal que tu não podes imaginar: nós púnhamo-nos 
todos atrás da porta a ouvi-lo!... Coitadinho do Pujol: devia 
sofrer tanto com ele! [risos] Mas, claro, era apenas um caso  
– e eu, uma vez, falei disto ao filho dele, disse-lhe que  
o Nemésio tinha frequentado o Conservatório, e o filho  
não acreditava. Até lhe perguntei se queria que fosse ao 
Conservatório pedir uma fotocópia da inscrição do pai dele... 
Sabes que o Vitorino Nemésio tem um livro que nem toda  
a gente conhece: toda a gente leu o Mau Tempo no canal,  
claro, mas ele escreveu um livro de poesia erótica que vale  
a pena ler. Apaixonou-se aos oitenta anos, ainda era viva  
a sua mulher, por uma senhora, e, então, escreve as poesias 
eróticas mais apaixonadas que há. Por isso, o amor não tem 
propriamente idade...

Enfim, era uma maravilha: quando o Professor vinha,  
o Pujol não permitia que mais ninguém entrasse na sala. 
Mas o mais importante é que nós ouvíamos grandes 
tocadores que vieram cá, como o Javier Hinojosa, que viveu 
em Portugal, a Maria Lívia São Marcos (a Maria Lívia tocava 
de tal maneira!), o Sebastião Tapajós, que o Pujol dizia que 
tinha «dedos de borracha»: tocava tudo o que lhe pusessem 
à frente... ainda outro dia falei com ele, porque eu tenho 
entrevistado todos os alunos do Pujol, aqueles que posso 
entrevistar, os que estão vivos. Infelizmente, há outro  
aluno dele, Alberto Ponce, que ainda é vivo, mas que  
sofre de Alzheimer.

Aqui em Lisboa, no Conservatório Nacional, como foi 
a relação entre estas duas grandes personalidades, 
Emilio Pujol e Santiago Kastner?
Tinham uma relação muito boa: adoravam-se! Eram  
duas personalidades totalmente diferentes. O Pujol era  
um homem pequenino, enquanto o Kastner era um homem 
grande; o Pujol era um homem de beija-mão, também um 
homem muito culto. Não nos podemos esquecer que foi  
ele que descobriu tudo o que há sobre os violistas espanhóis  
e publicou tudo. Foi ele que descobriu a primeira viola 
renascentista que chegou até nós, que está no Musée 
Jacquemart-André, em Paris, por indicação do compositor 
Heitor Villa-Lobos. Mas o Prof. Pujol era um homem 
fantástico! E dava-se muito bem com o Prof. Kastner.  
O Dr. Ivo Cruz – que se chamava Manuel Ivo Cruz, tal como 
o filho –, independentemente de ser um homem pró-situa-
ção (ele era um integralista lusitano, com tudo o que isso 
tem, não vou dizer que fosse fascista), era director do 
Conservatório, uma escola que, na altura, era um brinco.  
Se virmos fotografias do Conservatório dessa altura!...  
É verdade que havia muito poucos alunos, mas, por todo  
o lado, só havia obras de arte. Quando se deu o 25 de Abril, 
infelizmente (felizmente; não sou contra o 25 de Abril!), 
houve muita destruição. Começou logo ao coincidir com a 
Reforma do Ensino Artístico: o Conservatório foi invadido 
por brasileiros, que viviam na parte de cima do edifício, na 

parte de Teatro. A D. Madalena [Perdigão], para deitar os 
brasileiros fora, pôs todos os professores na rua: todos os 
que podia pôr, ou seja, os contratados; porque os que faziam 
parte do quadro não podia. Só depois disso é que fomos 
todos reintegrados. Depois, os alunos iam para lá todos 
fazer serviço cívico e roubavam algumas coisas, que depois 
iam vender nas livrarias, ali no Bairro Alto (roubaram as 
capas todas Art Nouveau...). Os donos das livrarias viam  
que tinham o carimbo do Conservatório e vinham-nos  
entregar as coisas. 

Foi um período complicado. O Museu, que era extra- 
ordinário, e que tu conheces bem, como está hoje, foi saindo 
dali, primeiro para o Palácio Pimenta, onde, quando chovia, 
eram os militares que tapavam os instrumentos com lonas 
grandes. Depois, dali, foram para um sítio pior ainda (mais 
valia apanharem água, porque aos clavicórdios não fazia tão 
mal, como, por exemplo, aos instrumentos de metal...), 
foram para a Biblioteca Nacional. Quem estava à frente do 
Museu eram o Prof. Kastner e a Prof.ª Pilar Quinhones-Levy. 
Mas aquilo tinha sol todo o dia: nós entrávamos ali, e só se 
ouviam estalidos dos instrumentos, devido ao calor. Até que 
acabaram por ir para o único sítio onde podiam ir… Foi uma 
pena, porque aquilo não foi feito de raiz. O museu é muito 
bonito, como está agora, mas não tem condições; é muito 
pequenino, dentro do metro… Quem queira gravar discos, 
como foi também o teu caso, tem de gravar de noite, ter 
cuidado com a trepidação, se o metro passa… Eu ainda tive  
a sorte, com a Dr.ª Helena Trindade, a primeira directora do 
Museu, que me deixou levar o Cravo Antunes para o Palácio 
de São Marcos, e foi lá que eu gravei o Concerto de Seixas 
com o Uriol. Mas nestes processos, é uma pena, estragam-se 
instrumentos. Eu lembro-me que uma vez, eram três ou qua-
tro horas da manhã, telefonaram para minha casa o João Vaz 
e o João Pedro Alvarenga a pedir-me «Anda cá, anda cá!», 
porque andavam com água pelos joelhos e com os clavicór-
dios lá a nadar… Meteu os bombeiros: até houve fotografias 
disso no Correio da Manhã (claro que não podia ser noutro 
jornal), em que apareço eu com um instrumento e uma 
legenda a dizer que era o Lambertini a arranjar um instru-
mento! [risos]

Falámos de Madalena Perdigão.  
Quando regressou de Basileia, o Senhor Professor 
teve um papel importante criação do novo curso  
de Viola no Conservatório.
Eu fui para Basileia em 1968. Terminei a tropa no dia 1  
de Maio de 1968. A primeira coisa que fiz foi apanhar um 
comboio para Paris. Como o meu irmão Pedro estava em 
Paris, apanhei o Sud-Express e fui ter com ele. Conheci o 
[Daniel] Cohn-Bendit, o grande fazedor do Maio de 68,  
e o meu irmão, então, ainda mais, porque ele já vivia em  
Paris há uns anos. Em Junho voltei a Portugal, e por cá estive 
em Julho e Agosto. Entretanto, eu já tinha pedido a bolsa à 
Fundação Gulbenkian. Em Setembro, veio cá um grande 
flautista, também cantor, um grande músico,  



glosas | número 18 | maio | 2018 |  55



56 | glosas | número 18 | maio | 2018

o Prof. Hans-Martin Linde, fazer um curso na Fundação, onde 
toquei. Eu sabia que ele dava aulas em Basileia e, como queria 
fazer esse concerto lá, acabámos por combinar encontrarmo-
-nos. Afinal o concerto veio a realizar-se numa igreja na 
Alemanha. Foi aí também que eu conheci a família Savall.

Na Schola Cantorum...
Exactamente: inscrevi-me na Schola Cantorum. Ao início, 
eu não era para ir estudar com o Prof. Eugen Müller-Dom-
bois, mas sim com o Julian Bream. Aí, o Prof. Santiago 
Kastner foi peremptório, porque me disse: «Não, não vais 
estudar com o Julian Bream, porque ele não é um alaudista, 
é um grande violista, toca muito bem; mas não.» Era um 
violista fantástico; mas, de facto, alaudista não. A esta 
distância, vejo que o Prof. Kastner tinha toda a razão em 
fazer-me ir estudar com o Prof. Müller-Dombois. Ele era 
alemão, chamava-se Müller e só mais tarde juntou o nome 
artístico Dombois, vivendo todos aqueles anos na Suíça.

Quando cheguei a Basileia, fiz logo o mesmo concerto  
que tinha feito em Lisboa, com uma viola de seis ordens,  
uma vihuela, como lhe quiseres chamar, ou uma viola de mão. 

No final do concerto, vêm ter comigo duas raparigas,  
a falar um francês impecável, dizendo “mais tu joues très bien 
la vihuela!”. E eu perguntei-lhes como sabiam elas que era uma 
vihuela, porque para um francês, aquilo era uma guitare. E elas 
disseram-me que não eram francesas, mas catalãs: uma era  
a Pilar, que ainda é viva, e a outra era a irmã, a Montserrat 
Figueras. Ambas eram muito bonitas; ficámos também logo 
amigos. O Jordi não estava em Basileia porque estava em 
tournée com um cravista, o [Rafael] Puyana. Como dizia a 
Montse, «a ganhar dinheiro para nós vivermos.» É que eu 
tinha uma bolsa de mil francos suíços da Fundação Gul-
benkian, e elas tinham um pequeno estipêndio da Fundação 
March. Eu era considerado rico!  
Mil francos suíços eram sete mil escudos. A esta distância, 
não é nada, mas, na altura, era bastante dinheiro. É verdade 
que tinha de dar para as despesas todas, de casa também,  
e eu estive lá um ano sozinho. Depois, ao segundo ano, 
casei-me, e as coisas ficaram naturalmente mais complicadas.

Mas, enfim, foi aí que conheci os Savall. Os Figueras 
eram todos de uma família de músicos. O pai da Montse 
tocava viola da gamba e tinha um grupo de música antiga, 
chamado Ars Musicae de Barcelona, onde o Jordi também 
tocava (aliás, foi aí que se conheceram), e onde cantava a 
Victoria de los Angeles, que era muito amiga do Pujol.  
O pai da Victoria de los Angeles era bedel, uma pessoa  
que trabalhava na universidade, e eles vivam até com  
certas dificuldades. A Victoria de los Angeles tinha uma  
voz fantástica. Eu já a conheci numa fase um bocadinho 
decadente, como todos os cantores têm, naturalmente. 
Depois, conheci a família Figueras toda; eram vários filhos. 
Estranhamente, na família Figueras todas as mulheres 
tiveram cancro. A mãe morreu de cancro, a Montserrat 
também, que não se quis tratar, assumidamente, e teve as 
razões dela. A Pilar também teve, mas tratou-se, tal como  
a José, que se deixou tratar também. A Montserrat não quis 
tratar, e era uma mulher nova, no auge da sua carreira...  
Já os pais do Jordi Savall não tinham nenhuma relação  
com a Música.

Como foi entretanto esta nova aprendizagem  
do instrumento, com Müller-Dombois?
É outro mundo!... O Prof. Pujol foi aluno do Tárrega,  
e, de certa maneira, o Tárrega era um autodidacta.  
O Mestre Pujol começou por tocar numa tuna, uma  
bandurra, que é um instrumento que parece um alaúde,  
ou uma guitarra portuguesa, com cordas de metal. Depois  
é que começou a tocar viola. Os pais viviam em Granadella, 
eram pessoas que tinham um pequeno comércio e algumas 
possibilidades económicas. Ele tinha mais dois irmãos e foi 
estudar com o Tárrega, que era um homem muito especial. 
Segundo dizia o Pujol, era um homem tímido, parece que 
tocava muito bem: embora não haja nenhuma gravação dele 
que eu conheça. Agora do Pujol, claro, já existem gravações,  
tal como do Kastner. Do Pujol há uma gravação a acompa-
nhar cantoras e também a tocar algumas peças a solo, tanto 

Macário Santiago Kastner em casa, tocando clavicórdio.
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com uma viola, como com uma viola de mão.
Tárrega era também um homem muito doente. Teve um 

enfarte e ficou paralisado do lado esquerdo; teve a força de 
vontade suficiente para reaprender a tocar, mas como tinha 
falta de cálcio, as unhas partiam-se-lhe facilmente. Foi a 
partir daí que começou a tocar sem unhas. Esta posição de 
tocar com ou sem unhas é muito controversa. Há documen-
tos da época do divino Francesco da Milano que dizem que 
ele tocava com dois dedais de prata, com penas de ave 
enfiadas. Podes imaginar o que é o alaúde tocado assim: 
como se fosse quase uma guitarra portuguesa! Eu perguntei 
ao Hopkinson Smith porque é que ele tinha gravado outra 
vez todo o Francesco da Milano, sabendo que já se conhecia 
esses documentos. Tomara eu tocar como o Hopkinson 
Smith, mas tive de lhe dizer isto, numa entrevista. Ele foi 
aluno do Prof. Pujol em dois cursos de Verão; eu fui aluno do 
Prof. Pujol durante oito anos. Há uma grande diferença. Eu 

vou gravar agora algumas peças de Francesco da Milano com 
estes dois dedais e com as respectivas penas. Quem mos deu 
foi o Pedro Caldeira Cabral. Um é feito de um corno, não sei 
de que animal; e outro é feito de uma pena de perú! Tenho 
algumas penas de ganso, muito difíceis de conseguir. Os 
gansos são tão agressivos como os cães! Eles são muito bons 
guardadores. Contudo, as penas de perú também são boas.

Servem igualmente muito bem para os cravos.
E eu tenho também uma pena de águia. Mas estas de perú 
ou de ganso são muito boas. Tudo isto vem dos  
séculos xviii e xix, onde há tratados que dizem que, 
quando não se pode ter unhas compridas no polegar,  
se utilizam estes objectos. Eu gosto que as coisas que me 
dizem sejam transmitidas. O Pedro Caldeira Cabral, sobre 
esta questão, estava a dizer-me que, na iconografia de finais 

Emilio Pujol e Manuel Morais.
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do séc. xv, todos tocam com uma pena entre os dedos.  
A pintura, cuja cópia tenho aí, do célebre quadro que está  
no Museu de Évora, tem essa maneira de tocar. E eu acho 
que se manteve, em Francesco da Milano, essa posição  
de tocar, e noutros, como Ambrosio Dalza, Spinacino:  
em todo o século xv e xvi podemos intuir que se deveria 
tocar também com unhas postiças.

Pelo contrário, o Prof. Pujol falava-me de um conceito 
romântico do som. O som máximo, mais bonito, que ele 
queria, era o do violoncelo. Eu estudei dois anos de violonce-
lo com a D. Isaura Pavia de Magalhães, porque o Dr. Ivo Cruz 
me chamou, um dia, a dizer que eu era bom aluno, e que 
devia estudar assim um bom instrumento, «uma boa 
enxada», foram as palavras dele!... O Conservatório empres-
tou-me um instrumento, mas cada vez que me punha a 
estudar violoncelo em casa, ali na Travessa Henrique 
Cardoso, os meus vizinhos saíam todos do prédio! Isto a 
propósito da preocupação do som. Com o Prof. Pujol, eu 
toquei sempre sem unhas, que era o que ele me mandava. 
Mas já nessa altura havia alunos lá que contestavam essa 

posição. Um deles foi o célebre Duarte Costa, que foi aluno 
do Pujol e se aborreceu com ele. Era um homem muito 
dotado, tocava muito, muito bem. Há até uma carta do Pujol 
para o Ivo Cruz que refere que deveria ser o Duarte Costa a 
tomar conta dos alunos enquanto ele não pudesse cá estar. 
Entretanto, o Duarte Costa zangou-se com o Pujol, porque 
queria tocar as suas próprias obras; mas não era tão bom 
compositor como intérprete. Pediu uma bolsa ao Instituto 
para a Alta Cultura e foi estudar com o Daniel Fortea e com o 
Narciso Yepes. Sobre o Yepes há também uma história 
engraçada... eu já estava em Basileira, e ele foi ter com o 
meu professor, Müller-Dombois. Levava uma viola de dez 
cordas, que era aquela com que tocava, para que ele lhe 
desse aulas, mas o Dombois recusou: «Tenho muita pena, 
mas eu só lhe dou aulas se tiver um alaúde… agora, com 
uma viola, não!» Houve uma certa discussão, ele lá tentou 
convencer o Dombois, mas em vão. Ele era alaudista, vinha 
de uma tradição diferente, tinha estudado com um grande 
aludista alemão, Walter Gerwig (que também tocava viola, 
mas era sobretudo alaudista), de quem há várias gravações. 

Adelaide Robert e Emilio Pujol no Conservatório Nacional.
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Já o Pujol tocava os instrumentos antigos porque encontrou 
uma vihuela no Museu Jacquemart-André, o que aconteceu 
por indicação do Villa-Lobos, que era um fura-vidas  
e tinha vivido muitos anos em Paris. O Villa-Lobos  
e o Pujol não se davam bem. O Pujol dizia que ele tinha 
unhas muito grandes; nós perguntávamos «Mestre,  
mas porque não?», e ele respondia que não gostava do som:  
«É um grande compositor, mas não gosto do som.»  
Mas, claro, nós tocávamos nas aulas todos os estudos,  
todas as obras do Villa-Lobos. Foi o Villa-Lobos que  
descobriu a viola no Museu Jacquemart-André e comunicou 
a descoberta ao Pujol. Foi a partir daí que ele veio a descobrir 
todo o repertório.

Mas, voltando ao Pujol, ele sempre tocou a viola de seis 
ordens e a viola barroca como quem toca a viola moderna. 
Há duas maneiras de tocar o alaúde, que é com a chamada 
figueta castelhana ou com a figueta estrangeira, como vem no 
Venegas de Henestrosa. A estrangeira é com o polegar para 
dentro, que é como toda a gente tocava, pelo que diziam os 
tratados. E eu descobri a outra maneira, como diz o Venegas 
de Henestrosa. Foi uma revolução quando apresentei esta 
ideia no Curso em Basileia! No fundo, o Pujol tocava os 
instrumentos antigos com a técnica da viola moderna,  
com a técnica do Tárrega.

Quando regressa, tem uma importante  
participação na reforma do Conservatório,  
nomeadamente na organização  
do programa de viola...
Ao contrário do que muita gente afirma, e digo explicita-
mente, com muita pena, que um deles é o Prof. José Lopes  
e Silva, numa entrevista que, por acaso, deu à Glosas, não foi 
ele que iniciou o curso de guitarra. Eu tenho aí os papéis que 
o confirmam: fui contratado a 1 de Abril de 1972. O Lopes  
e Silva é contratado um ano depois, a 26 de Maio de 1973.  
Eu não queria ir para o Conservatório ensinar, queria antes 
continuar a dar concertos, mas ainda bem, senão estava  
hoje a pedir esmola. A D. Madalena Perdigão chamou-me, 
entretanto, para me dizer que tínhamos de encontrar outro 
professor, porque eu não estava a dar conta do recado. É que 
eu também ensinava num Curso-Piloto, chamado Curso de 
Educação pela Arte, e tinha muito trabalho. Havia duas 
candidaturas: a do José António Piñeiro Nagy e a do José 
António Lopes e Silva. O Piñeiro Nagy quase não tinha sido 
aluno do Pujol, e eu estava a seguir o seu método, porque era 
(e continua a ser) a base racional do ensino do instrumento. 
E foi, na sequência disso, escolhido o Lopes e Silva. Portan-
to, era bom que ele parasse de dizer estas coisas…

Como se vê, o Lopes e Silva está enganado. Estão aqui  
os documentos, que posso mostrar a toda a gente. O Lopes  
e Silva nasceu no Dia de Natal, mas, inclusivamente, como 
vês, a data de nascimento que aqui aparece é 14 de Fevereiro 
de 1937! Era muito habitual, então no caso das pessoas  
que nasciam numa aldeia, só serem registadas mais tarde. 
De qualquer maneira, o grande problema do Lopes e Silva  

é esse; e ele devia ter mais atenção quando faz estas críticas. 
Há inclusivamente uma tese de mestrado recente, que  
eu tenho aqui, e que só diz asneiras. O termo viola é,  
em português de Portugal, o nome desse instrumento  
desde o século XV. Contudo, em virtude de, no Conservató-
rio, se ensinar a viola-de-arco, ou, melhor, a violeta,  
a D. Madalena Perdigão insistiu que lhe fosse acrescentado  
o adjectivo dedilhada, para evitar confusões com o outro 
instrumento de corda friccionada. Reiterando o que disse,  
é da inteira responsabilidade da Senhora D. Madalena 
Perdigão. Eu sei que estou a falar sobre uma pessoa que já 
morreu, mas não fui eu que inventei isso. A minha opinião 
era que ficasse só «viola», como era até ali. Na Alemanha, 
por exemplo, ninguém diz que toca «piano», dizem Klavier 
ou Flügel. Também não dizem «violino», dizem Geige. Um dos 
grandes responsáveis por esta confusão foi o Duarte Costa, 
que criou aquela escola de «guitarra clássica», que é uma 
tradução directa do inglês classical guitar. Agora, realmente, 
esta tese que aqui tenho, feita num politécnico, no Instituto 
Superior de Castelo Branco – nem vou dizer quem é o 
orientador desta tese, por enquanto, porque preciso de falar 
com ele, é um amigo meu –, feita por um jovem, João Tiago 
Luís Correia, tem muitas lacunas e coisas erradas.  
Os politécnicos estão a estragar o ensino universitário. 
Porque os politécnicos, apesar de não poderem fazer 
doutoramentos (só podem fazer mestrados), juntam-se  
a universidades e dão doutoramentos. 

No Conservatório, o Senhor Professor  
ensinou sempre viola, mas ensinou  
também, muitos anos, alaúde.
Ensinei ambos, viola e alaúde. Há muitos alunos que 
aprenderam ambos, mas é como tocar piano e cravo.  
É preciso estar muito dentro do repertório específico, 
acabando por não fazer muito sentido.

Gostaria ainda de lhe pedir algumas palavras sobre  
a actividade dos Segréis de Lisboa, agrupamento 
cujos 40 anos se assinalaram recentemente,  
e um projecto enorme, cujo início coincide com  
o seu regresso a Portugal.
Um projecto que ainda não findou. Não findou, por uma 
razão muito simples: porque ainda não morri. Eu toquei 
muitos anos com o Grupo de Música Antiga de Lisboa, 
fundado por Safford Cape, que veio para Portugal por 
intermédio da D. Madalena e foi um dos grandes pioneiros 
da Música Antiga. Ele era americano e começou a fazer  
em Portugal a mesma coisa que fazia na Bélgica. Foi o meu 
primeiro contacto com a chamada Música Antiga, ainda  
que com o Pujol o tivesse tido já, de certo modo. Esteve  
no Grupo de Música Antiga também o Duarte Costa, que 
tocava tudo o que fosse preciso...

Não sei se toda a gente conhece a origem do nome dos 
Segréis de Lisboa. Os segréis eram músicos assalariados que 
tocavam as músicas do senhor, do trovador. Havia trovado-
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res, casos raros, que podiam saber música também.  
É um termo que também se usa em Espanha.

Com os Segréis, tocámos em todo o lado: só não fomos  
à Austrália e ao Japão. Gravámos muitos discos. Entretanto, 
aparece o Joaquim Simões da Hora, que foi o maior organis-
ta, o maior improvisador... Aliás, eu lembro-me de um 
concerto, na Sé Patriarcal de Lisboa, onde estava também  
a Prof.ª Melina [Rebelo]. O Joaquim Simões da Hora a tocar 
naquele órgão – que não é propriamente um órgão histórico 
–, e, quando acabou o concerto, começou a tocar um encore. 
Pergunta-me, então, a Melina se ele estava a tocar Bach. 
«Bach? Não. Ele está a improvisar à maneira de Bach!»  
Tu já não conheceste essa faceta do Joaquim...

O Joaquim, onde quer que estivéssemos, às seis horas  
da tarde, tinha de ir para o São Jorge, para ganhar a vida.  
Ele tocava nos intervalos das sessões de cinema, num órgão 
branco que emergia do fosso da orquestra. Depois é que foi 
trabalhar para a Valentim de Carvalho e, mais tarde,  
foi contratado como professor de órgão no Conservatório 
Nacional. Em Junho de 1988, convidou-me para gravar um 
disco a solo, na igreja de Paço d’Arcos. Entretanto,  
ele pega nas fitas e trá-las para a Valentim de Carvalho,  
na Rua Nova do Almada. Quem gravou não foi o Joaquim, 
ele foi o produtor musical (era uma das pessoas mais 
impressionantes: lia música e lia tablatura até, curiosa- 
mente): quem gravou foi o Senhor Hugo Ribeiro, que 
morreu recentemente. Mas no dia 25 de Agosto desse ano, 
os Segréis de Lisboa partiam numa digressão para o Brasil, 
quando fomos informados pelo comandante do avião  
que o Chiado estava a arder. Assim arderam as fitas  
da gravação para o Valentim de Carvalho!

Sobre os Segréis de Lisboa, o repertório inicial foi 
muito focado na música dos séculos xiii, xiv e xv.
Foi a música da Idade Média. Nós tocámos a música da 
Idade Média até ao momento que eu tive consciência de  
uma coisa que dizia o Prof. Robert Snow, que foi o orienta-
dor da tese de douturamento do nosso querido Amigo Rui 
Vieira Nery: «A Idade Média é o único período da História  
da Música em que se pode escrever ficção.» A esta boutade  
eu acrescento que se pode escrever e fazer ficção. Nós sabemos 
muito pouco sobre a Idade Média! Ainda hoje estou à espera 
de que o Manuel Pedro Ferreira me diga – como me disse ter 
encontrado, em Espanha, na Universidade Compultense de 
Madrid – a chave das Cantigas de Santa Maria. Como sabes,  
há três manuscritos. Um esteve cá em Portugal, numa 
exposição da Fundação Gulbenkian. Um musicólogo 
madrileno, Juan José Rey, contou-me, acerca da chave da 
notação das Cantigas de Santa Maria, mandadas compilar 
pelo Rei Afonso x, o Sábio, que tinha tido um sonho. 
Chegou ao Céu, cruzou-se com Afonso x, o Sábio, e pergun-
tou-lhe como se interpretava aquela notação. E ele disse que 
não sabia: que falasse com os copistas!

Ora, o Manuel Pedro Ferreira publicou agora uma edição 
de todas as Cantigas de Santa Maria com as diferenças existen-

tes nos três códices, em paralelo, mas usando a notação 
original. Mas como é que se tocava aqueles instrumentos? 
Como é que se chamavam aqueles instrumentos? Há um só 
que nós sabemos como se chamava. O único que sabemos, 
porque está lá escrito por cima: viola. Mas o que era uma 
guitarra latina? O que era uma guitarra mourisca? Do resto,  
das percussões, por exemplo, não sabemos nada.

Só há uma coisa de que eu estou arrependido das 
gravações dos Segréis. É que, quando gravámos as modi-
nhas, o que foi uma descoberta para toda a gente, eu deixei 
as meninas e os meninos cantarem as modinhas com o sotaque 
brasileiro. Ora, hoje sabemos perfeitamente que ninguém 
falava assim no século xviii e nos inícios do século xix.  
O sotaque brasileiro que nós conhecemos, sobretudo devido 
à influência das telenovelas brasileiras, é uma maneira  
de falar relativamente recente. Falava-se no Brasil de  
uma forma muito mais próxima da pronúncia de Coimbra,  
e não com as vogais muito abertas, como veio  
a acontecer mais tarde.

Todas as imagens que acompanham esta entrevista foram  
gentilmente cedidas por Manuel Morais para esta publicação.
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Duas semanas certinhas, contadas  
pelo impiedoso relógio da vida...

Entre a minha primeira visita, na segunda-feira de Carnaval, 
e aquela fatídica madrugada em que partiste, não passou 
mais do que esse curto espaço de tempo. No entanto, o que 
nele se disse e aconteceu, de tão intenso, poderia encher 
uma vida inteira... Na verdade, quantas existências mais 
longas há, em que não cabe tanta plenitude e significado? 
Pergunto-me quantos de nós chegam a velhos sem atingir  
a lucidez e a maturidade que a tragédia te trouxe; quantos  
de nós passam no mundo, cruzando-se com outros sem  
os tocar nem com o olhar, contrariamente a tudo o que  
fizeste naquele curto espaço de tempo, e no propor- 
cionalmente curto tempo da tua vida inteira? 

A minha e a tua histórias, na circunstância extrema  
em que nos encontrávamos, potenciaram conversas que,  
se te deram força para suportar (como várias vezes disseste) 
a miséria a que chegaras, abriram em mim os canais da alma 
e a possibilidade de percorrer esses maravilhosos túneis com 
alguém; de facto, sinto a falta desse exercício no dia a dia. 
Fizeste-me bem, Zé; vivi mais por ti e através de ti no 
momento preciso em que, paradoxalmente, a tua vida se 
esvaía... Não poderei agradecer-te, mas sei que compreen-
deste a tempo a gratidão que te tenho por isso. 

Nesse dia, cheguei a tua casa, em Linda-a-Velha, acompa-
nhada da Monika e da Gisela. Quando toquei à campainha, 
estremeci ao pensar no que ia ver. Apesar disso, avancei, 
encorajada pela tua voz frágil, mas ainda (e como sempre) 
bem disposta. Entrei depressa para que o frio não invadisse 
os teus corredores, e instalei-me aos pés da cama articulada. 
Começámos a conversar... sobre a tua actual condição  
e a minha doença passada, que desconhecias.  
A amizade, suspensa, já desde há muito existia,  
mas a experiência comum da proximidade da morte  
aumentou-a, como uma lupa potente e miraculosa,  
e criou entre nós um elo indestrutível. 

Ana Telles

Visitar-te nesse dia seria, em princípio, cumprir um triste 
ritual de despedida, para não te deixar sair da vida sem  
que soubesses quanto a tua gargalhada, a tua música  
e a tua íntegra sinceridade me haviam inspirado ao longo  
do tempo em que nos conhecêramos. Pelo contrário, 
quando te deixei ia convencida do milagre impossível,  
levada pela constatação da força e da vontade de combater 
que, inequivocamente, demonstraste. Estavas decidido a 
viver para ver os teus filhos crescer, e para escrever “tanta 
música” que havia dentro de ti. 

Quis dizer-te que acreditava na tua vitória, dar-te  
a energia bruta que fervilha em mim quando penso  
na doença e redobrar a tua indomável vontade de lutar 
contra ela... Quis ser um dos braços que haviam de supor-
tar-te até ao fim; de facto, nas duas semanas seguintes, 
aceitaste-me, chamaste-me, contaste comigo na intimidade 
dos derradeiros momentos. Quis, através de ti, por ti e para 
ti, ultrapassar os meus próprios medos e encarar a morte de 
frente. Agora, que já não posso apoiar o teu corpo em ruína, 
nem confortar os legítimos receios que te assolavam,  
sei que habitarás em mim enquanto eu viva, e através  
de mim serás exemplo para outros. 

Voltei na semana seguinte. Estavas só com a Márcia, que 
cuidava de ti durante o dia. Achei-te cansado, desconfortá-
vel. Mas querias tanto conversar... Tinhas gostado dos textos 
que eu escrevera e te enviara durante a semana, e querias 
saber mais sobre a minha história. Depois disso, falámos 
sobre música e ouvimos peças tuas (significativamente,  
Une tête qui frappe contre les murs d’une toute petite cellule); 
comentaste a relação de algumas pinturas do teu pai,  
que me mostraste, com essas peças, e regressámos  
a questões relacionadas com a tua tese de Doutoramento, 
que já tínhamos abordado noutras ocasiões. Falaste da tua 
família e do tempo em que nos conhecemos, há tantos anos, 
na Academia de Amadores de Música (espantou-me  
e divertiu-me que te lembrasses de detalhes que ainda  

Carta Aberta a  
José Luís Ferreira
(1973–2018) In Memoriam
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hoje me escapam...). De vez em quando, pedias licença  
para dormitar um pouco, mas insistias veementemente  
para que eu não te deixasse, e assim fui ficando, hora  
após hora, até a noite chegar. 

A dada altura, expliquei-te (mais uma vez) quanta falta  
me fazia a peça, para piano e electrónica, que prometeras 
escrever para mim, em 2011. Confessaste que, na verdade, 
nunca tinhas acreditado que eu quisesse mesmo a tua 
música e lhe desse tanto valor. Mas dou, Zé; muito mais  
do que imaginas. Agrada- me o carácter rítmico, conciso, 
inesperado da tua obra; interessa-me a problematização 
incessante que fazes da relação entre o instrumento acústi-
co, o meio electrónico e os respectivos “performadores”  
(na tua própria terminologia). Para além disso, uma peça 
escrita por ti, para mim, encerraria a essência da nossa 
amizade e da nossa relação profissional, revelando-me  
o que o José Luís Ferreira, compositor, via e apreciava na  
Ana Telles, pianista, e como entendia explorar, do ponto  
de vista musical, as competências que nela identificava. 
Sobretudo, através dessa peça, entraríamos em diálogo 
sempre que eu me sentasse ao piano para a tocar; seria  
uma espécie de interface profícuo entre as nossas sensibilida-
des e maneiras de ver e conceber a música, uma plataforma 
de entendimento entre duas naturezas que se apreciam  
e respeitam, uma rampa de lançamento para a realização 
conjunta, constantemente renovada e sempre diferente,  
da obra musical em questão. 

Manifestamente, o meu interesse alegrava-te, era impor- 
tante para ti. Prometeste que havias de escrever a peça, 
anunciando, em jeito de brincadeira, que começaria com  
dó – mi – sol. Depois, falaste – com a tua característica 
sinceridade, exacerbada ainda pelo contexto – sobre mim, 
enquanto pianista. O que disseste, emocionou-me para  
além do que posso ou quero dizer; são palavras que  
a minha memória guardará orgulhosamente, como  
um presente precioso. 

Lá fora, já há muito fazia escuro. Eu sentia-te cada vez mais 
cansado, e queria deixar-te para que pudesses finalmente  
ter algum repouso. Mais uma vez insististe; querias que eu  
te visse a andar. Protestei, achando- te demasiado fraco para 
tal proeza, naquele dia longo em que tanto tinhas falado... 
Mas, claro (conhecendo- te!), não me deste ouvidos. 
Chamaste a Márcia e, com a sua ajuda, saíste da cama, 
agarrado ao andarilho; ergueste-te, hirto, recto e incrivel-
mente digno. Pareceste-me mais alto e forte do que nunca,  
à medida que avançavas em direcção a mim, cravando  
os pés no chão a cada passo, como para me provares que 
estavas vivo e desafiavas, insolente e corajosamente, a 
morte. O mais estranho foi o modo enérgico, quase violen-
to, com que esfregaste a tua testa na minha, com os olhos 
imensamente abertos no fundo das órbitas cavas que me 
impressionavam; a razão de ser desse gesto permanecerá 
um enigma para mim... 

Enquanto percorrias o corredor, saí. Chorei convulsiva- 
mente durante todo o caminho para casa. No dia seguinte, 
voltei a escrever. 

Passou mais uma semana. Previa ir ver-te no Domingo,  
mas desde o início da tarde de Sábado senti uma vontade 
irreprimível de estar contigo. Encontrando-me em Sesim-
bra, pensei em comprar peixe do mar e ir fazer-te o jantar, 
mas o Daniel tinha tido a mesmíssima ideia. Ligaste-me 
para sugerir que eu me juntasse a vós e fizesse a sobremesa. 
Senti-te tão feliz nesse momento! Sem filtros nem cerimó-
nias, falaste das tuas experiências da véspera; uma conversa 
reconciliadora, um filme, afectos e alguma paz, enfim! Para 
além do mais, o reencontro, há tanto adiado, com os teus 
filhos, estava agendado para o dia seguinte... A tua voz 
respirava vida, entusiasmo e confiança. Ávido do jantar  
de amigos, escolheste, de entre as minhas (parcas!)  
possibilidades em matéria culinária, o bolo de requeijão, 
que fui fazer cheia de ânimo. 
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Cheguei tarde e o bolo estava péssimo (desculpa!!!), mas 
rimos tanto! Foi um jantar normal, de gente normal e bem 
com a vida. À parte o facto de comeres muito pouco, nada 
deixaria supor que a doença estava entre nós. Houve espaço 
também para reflexões sérias, em particular sobre um colega 
por quem ambos temos uma admiração profunda, inexcedí-
vel. Depois, já tarde, o Daniel saiu. Ajudei a Raquel  
a sentar-te na cama e ia despedir-me quando, mais uma  
vez, me pediste para ficar. 

Ainda bem que o fizeste. Instalei-me numa cadeira, bem  
de frente para ti. Voltámos a falar da tua tese, e referiste, 
com ar de gozo, que ainda não acreditavas ter tido uma  
nota tão elevada na sua defesa. Como não esperava de ti 
nada que se assemelhasse a insegurança, olhei-te bem nos 
olhos e, com toda a naturalidade, enumerei os pontos fortes 
que via (e continuo a ver) no teu trabalho, referindo inclusi-
vamente que ele tem sido utilizado, citado, digerido  
e apreciado criticamente por vários doutorandos  
e outros investigadores. 

De repente, temi ter feito algum comentário impróprio  
ou que te tivesse impressionado para além do que o teu 
estado permitia; repetias, com uma voz aguda, frágil, aflita, 
e uma expressão de susto e total incredulidade: “A minha 
tese? Há pessoas a ler e citar a minha tese?” Pareceu-me que 
te faltava a respiração, e assustei-me de facto. Subitamente, 
jorraram lágrimas pela tua cara; ao vê-las não consegui 
conter as minhas, por tudo o que aquele momento revelava 
do teu íntimo desconhecido, das tuas angústias, das tuas 
fraquezas, da situação em si... Depois, já mais calmo, 
deste-me a incumbência – juntamente com outro colega 
– de corrigir, na tua tese, aquilo que eventualmente  
não pudesses terminar, e de fazer traduzir e publicar  
o documento final. Assim farei, Zé; conta comigo. 

Tal como no sábado anterior, fui ficando, ficando, ficando, 
pois cada uma das minhas tentativas para sair era enfatica-
mente contrariada, e eu não ousei ir contra a tua vontade. 
Saí pela uma hora da madrugada, já tu dormias... 

Voltei no dia seguinte à tarde, com a Monika. Mostraste 
desde logo, feliz, os desenhos lindos que os teus filhos 
tinham feito para ti! Contaste a visita deles, ocorrida pouco 
tempo antes, nessa mesma tarde. Depois, voltaste a falar  
da “minha” peça, voltaste a prometer que a escreverias, 
voltaste a brincar com o dó – mi – sol inicial ...  
Conversámos, mais uma vez, com a sinceridade, a imedia-
tez, a crueza e a força de quem não tem tempo nem paciên-

cia para banalidades e fórmulas feitas, indo directamente  
ao fundo das coisas. Parecias simultaneamente cheio de 
confiança no futuro e, de algum modo, “inconscientemente 
consciente” do que te esperava poucas horas depois.  
De facto, nesse fim de semana, senti que estavas a  
“arrumar” diferentes aspectos da tua vida, desde a tese  
e a música às relações pessoais mais variadas. 

Chegou a Diana, e foi caindo a noite. A dada altura, pre- 
cisaste de ter um momento resguardado, em que só  
a Raquel deveria ajudar-te. Eu e as outras visitas aguardáva-
mos na cozinha o momento de nos despedirmos. Eram 
umas 18 horas. De repente, chamaste-me com firmeza,  
em tom de urgência. Duas vezes. Incrédula, dirigi-me à 
porta do quarto e bati, perguntando se devia mesmo entrar. 
Insististe, e eu avancei. Num tom mais frágil e íntimo, 
desculpaste-te pelo pedido, dizendo: “tu já viste tanta 
miséria... és a única a quem posso pedir isto”.  
Ajudei a Raquel a segurar-te; estavas demasiado fraco...  
mas mesmo nessa circunstância, brincaste, disseste um 
disparate (com muita piada!), e eu sorri por dentro como 
quem chora. Voltámos a sentar-te na cama; pouco tempo 
depois, engasgaste-te, e todas nós, presentes, viemos em 
teu auxílio. Foi aí que, mais uma vez, te segurei e senti  
a forma de cada um dos teus ossos imprimir-se na  
memória dos meus braços. Para sempre, acredito. 

Fomos trocando olhares entre todas; cada uma, onde  
se situava, tinha uma perspectiva diferente do que estava  
a acontecer. Até que, mudas, aflitas, conscientes da gravi- 
dade da situação, percebemos que havia que chamar uma 
ambulância, e assim fizemos. 

Já sentado na cadeira de rodas, com oxigénio, voltaste  
a afirmar, peremptório, que não querias ir para o hospital. 
Não sei se bem ou mal, pedi-te baixinho que não resistisses 
e que fosses, com confiança. Perguntaste-me se eu achava 
que era o melhor. Sim, Zé, era o momento... Despedimo-
-nos, sabendo ambos que era para sempre.

Não dormi. Na manhã seguinte, um telefonema da Raquel, 
pelas oito horas, transmitiu-me a notícia que ninguém 
queria ouvir. O dia foi horrivelmente duro. Como sempre, 
voltei a escrever. Essas linhas, com que concluo, são uma 
ode ao que tu foste e continuas a ser; são para ti,  
e transmitem, de maneira talvez imperfeita, mas  
absolutamente sincera, a matéria de que é feita  
esta amizade que, intuo, não se esbaterá...



Évora, 27/02/2018, 23h30
Matera, 25/11/2018, 18h40 

O tempo mudou, Zé... Os dias correm agora chuvosos, cinzentos e baços.

As horas passam, enquanto eu contemplo o milagre e o privilégio desta  
amizade de trinta e três anos, longínqua e potencial, que se consagrou  
em apenas duas intensas semanas.

Pouco me importam os detalhes sórdidos, e ainda menos me interessam  
o “glorioso historial” e os “feitos heróicos” da doença vil que te apanhou  
à má fila, usando covardemente a tua juventude e vitalidade  
como sinistras aliadas.

Mas de que lhe serviu, Zé? Levou o teu corpo - não sem antes  
o ter devorado - e privou-nos da tua companhia, é certo.

Mas não impôs o vazio, porque tu estás presente...

Não ditou o silêncio, porque a tua música fala...

Não nos destroçou, porque o teu exemplo perdura...

Não nos demoveu, porque a tua coragem agrega...

Em suma, não ganhou, porque o teu espírito é forte, e belo,  
e poderoso, e ousado, e feliz, profundamente feliz...

Afinal, o que é viver? É passar por entre a gente, sem deixar rasto  
nem afecto, ou permanecer para além do tempo na memória  
daqueles que amámos?

Tu não morres, Zé...

O eco das tuas gargalhadas, o brilho dos teus olhos, a força crua  
da tua sinceridade quase excessiva habitam este espaço, os dias claros  
e o infinito azul do melhor que há em nós.
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Um órgão para a  
Igreja do Carmo
Exemplo de uma nova dinâmica musical  
nas instituições religiosas da Horta  
na segunda metade do século xix

LUÍS HENRIQUES TEXTO 
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

O convento do Carmo na cidade da Horta, única instituição 
de carmelitas calçados no arquipélago dos Açores, foi 
fundado no local onde existira uma ermida com invocação 
de Nossa Senhora da Boa Nova. A fundação desta casa 
datará de meados do século xvii, cujo alvará é de 9 de 
Setembro de 1649, após o pedido de fundação feito por 
D. Helena Boim, viúva do Capitão-mor Francisco Gil da 
Silveira, fundador da ermida da Boa Viagem, obtendo 
licença do provincial Fr. Gaspar dos Reis a 30 de Novembro 
do ano seguinte.1 Após a edificação das oficinas do conven-
to, foi encetado o processo de construção de uma igreja 
anexa, que se pretendia ampla e condicente com a devoção  
a Nossa Senhora do Carmo.2 A construção do templo 
iniciou-se em 1698, tendo sido completada no ano de 1751, 
excepto o imponente frontispício, somente completado em 
1797.3 A obra da capela da Ordem Terceira terá sido iniciada 
em 1759.4 É, na sua génese, uma construção desenvolvida  
ao longo da centúria de Setecentos.

Apenas trinta e cinco anos após a conclusão frontispício, 
foi o Convento do Carmo extinto através do Decreto de  
17 de Maio de 1832, sendo, dois anos mais tarde, aquando da 
extinção das ordens em todo o território português, realiza-
do um inventário dos bens ali existentes.5 No final de 1835, 

veio ordem para que fossem demolidos os conventos 
extintos que não fossem necessários e os materiais deveriam 
ser vendidos em hasta pública. Contrariamente aos conven-
tos de São João e de Santo António (que não acabou demoli-
do, mas despojado de todo o seu recheio), o Convento do 
Carmo sobreviveu à consequente demolição por via dos 
esforços do deputado e conselheiro António José d’Ávila 
(futuro Duque d’Ávila e Bolama).6 A igreja do convento foi 
entregue à Ordem Terceira do Carmo, para nela celebrarem 
as festividades, por Portaria de 7 de Junho de 1836.7  
O restante edifício do convento passou para a propriedade 
do Estado, sendo aí instalado um quartel militar. Bastante 
arruinado pelo sismo de 1926, o edifício foi reconstruído, 
mantendo as mesmas funções até 2008.8 Na cerca, foi 
instalado o cemitério comum às três freguesias da cidade.

A Ordem Terceira tratou, então, de decorar o templo, 
com cortinados e lustres, celebrando com pompa as 
respectivas festividades religiosas, com grande contributo 
dos devotos,9 e adquirindo um órgão, provavelmente aquele 
que actualmente se conhece associado à Igreja do Carmo da 
Horta. O instrumento encontrava-se instalado em tribuna 
própria, na segunda capela lateral do lado da Epístola, tendo 
sido retirado em 1999 para ser reparado, no âmbito das 
obras iniciadas no templo após o sismo que, no ano ante-
rior, havia atingido gravemente a ilha do Faial.10 A caixa 
contém duas inscrições: o ano de 1855, inscrito por cima  
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do someiro, e a inscrição entre o teclado e as palhetas em 
chamada “da ord. 3ª de nª sª do carmo”.  
O Padre Manuel Azevedo da Cunha refere nas suas  
Notas Históricas uma carta do Padre João Goulart Cardoso,  
vigário dos Flamengos, em que situava a compra do  
órgão entre 1840 ou 1850.11

De acordo com essa carta do vigário dos Flamengos,  
um órgão que o mesmo vendera para a igreja paroquial  
de Nossa Senhora das Neves do Norte Grande (ilha de  
São Jorge) tinha sido, por sua vez, vendido à igreja dos 
Flamengos pela Ordem Terceira carmelita, por “ser pequeno 
para tão grande e magestoso templo”. Refere ainda o Padre 
Azevedo da Cunha que este órgão era de pequena dimensão 
e de oitava curta, o que sugere tratar-se de um instrumento 
incluído no grupo de órgãos construídos para o arquipélago 
nas últimas décadas do século xviii e nas primeiras do 
século xix pelos organeiros António Xavier Machado e 
Cerveira e Joaquim António Peres Fontanes.12 Este instru-
mento existente na Igreja do Carmo por volta de 1854 havia 
sido herdado do período em que essa casa possuía funções 
monástico-conventuais. Surge, assim, no inventário 
realizado em 1834, no seguimento da extinção do convento, 
designado no documento como “hum orgão muito infe-
rior”.13 Desta forma, o inventário refere os religiosos que 
habitavam o convento à data da extinção, em número de 
dezasseis, dois deles coristas, o que permitiria a efectiva 
celebração dos ofícios litúrgico-musicais diários, que  
teriam acompanhamento de órgão. Todavia, na relação  
dos religiosos presente no inventário, nenhum dele surge 
mencionado como organista, pelo que se pressupõe não  
ser ofício específico de um indivíduo e acumulando um  
dos religiosos, para além do serviço do coro, também o de 
tangedor. Em 1820, a comunidade do convento era compos-
ta por doze religiosos professos, quatro leigos e um pupilo  
e, em 1832, possuía doze religiosos professos, quatro deles 
coristas, e três leigos.14

Terá sido esse instrumento “muito inferior” o que foi 
vendido para a igreja dos Flamengos por volta de 1854, por 
ser “pequeno para tão grande e magestoso templo”, possibi-
litando fundos para a compra de novo instrumento mais 
condigno com a sumptuosidade do templo. Desta forma,  
o escrivão João Pereira Sarmento lavrava, a 9 de Dezembro 
de 1854, uma escritura de responsabilidade e hipoteca que 
fez a Ordem Terceira do Carmo a Francisco Garcia do 
Rosário, como garantia do pagamento por ele afiançado do 
custo do órgão que se pretendia adquirir.15 Embora actual-
mente desmontado, o instrumento possui caixa paralelepi-
pédica, em madeira policromada, pintada em dois tons de 
azul e dourado, com molduras faixeadas, de linhas rectas, 
com cimalha e marcação de três níveis (foles, mecanismo  
e tubos). A rematar o conjunto, um frontão triangular com 
decorações vegetalistas douradas e brasão da Ordem do 
Carmo.16 O instrumento, que até 1999 esteve instalado  
na Igreja do Carmo, possui as seguintes características: 
mecânica de teclado suspenso com tracção dos registos 

também mecânica; uma extensão do teclado de Dó 1  
a Fá 5 com seis registos inteiros e dois pisantes com  
sistema mecânico para ligar e anular os registos de 4’,  
2 2/3’ e 2’. O órgão possui seis registos: Principal (de 8’),  
Bourdon (de 8’) Octav (de 4’), Quinta (de 2 2/3’),  
Fifteenth (de 2’) e Trompet (de 8’).17

A construção do órgão de 1855 tem sido atribuída  
a Marcelino Lima, artista marceneiro activo na cidade  
da Horta no século xix.18 A este respeito, veja-se também  
o órgão da Igreja Matriz da Urzelina, ilha de São Jorge, 
intervencionado por Marcelino Lima também em 1855,  
que muito possivelmente o terá construído a partir de 
material de um instrumento anterior. Este construtor terá 
ainda feito um outro órgão em 1869, cujo paradeiro actual  
se desconhece.19 No final houve uma intervenção no órgão 
da Igreja do Carmo, cuja inauguração foi referida na 
imprensa da cidade. João de Deus Teixeira (1852-1904),  
um dos dois organeiros (a par de Manuel de Serpa da Silva) 
activos na Horta nas últimas décadas de oitocentos, 20  
foi o responsável por esta intervenção.

De acordo com as notícias publicadas, Teixeira surge 
referido como autor do órgão, o que, à partida, pressupõe 
que tenha construído um novo instrumento. A notícia 
avança que Teixeira era “simplesmente um curioso de  
muito merecimento, que por si só construiu o órgão  
que vimos de fallar, e que se não está uma obra de primor, 
como se não pode exigir, está comtudo feito com bastante 
perfeição e segurança”, felicitando o autor pelo trabalho.21 
Foi o instrumento inaugurado na festa de São Francisco  
de Paula realizada na dita igreja, “com musica de capella 
acompanhada no orgão”. Um mês após a inauguração do 
instrumento da Igreja do Carmo, novo noticiário refere a ida 
de Teixeira a Santo Amaro, na ilha do Pico, onde havia ido 
montar “um órgão que construiu para a egreja daquela 
freguezia”.22 Adianta ainda a notícia que o órgão por este 
montado na Igreja do Carmo havia já sido experimentado  
e “segundo os entendedores, deu os mais satisfatórios 
resultados tanto na força de vozes, como na harmonia  
de sons, mostrando assim estar construído com as regras  
e preceitos da arte”. Nesse mesmo tempo, Manuel de Serpa 
da Silva montou um órgão na igreja paroquial de Pedro 
Miguel, cuja autoria é erradamente atribuída, com os mais 
rasgados elogios, a Teixeira pelo correspondente do jornal  
O Açoriano naquela freguesia faialense.23 

A partir destas referências surge a dúvida relativamente  
à profundidade da intervenção de João de Deus Teixeira no 
instrumento de 1855. Por norma, das intervenções posterio-
res realizadas noutros órgãos açorianos no século xix, 
apenas foi reutilizada a caixa do instrumento (como 
aconteceu com o já referido órgão da Urzelina e a interven-
ção de Marcelino Lima), assim como algum registo isolado  
e os respectivos tubos. Deste modo, não será de excluir a 
hipótese de que João de Deus Teixeira tenha introduzido 
uma nova composição no órgão de 1855, mantendo apenas  
a caixa primitiva. Esta acção é sugerida pelo nome dos 
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registos presentes no instrumento em 1999 acima mencio-
nados, apontando mais para um instrumento do final do 
século xix do que de meados do século, por comparação 
com outros existentes no arquipélago. Um desses exemplos 
é o do registo de Bourdon 8’ também presente noutro órgão 
que Teixeira construiu em 1904 para a Igreja de Nossa 
Senhora da Graça da freguesia vizinha da Praia do Almo- 
xarife. Um outro aspecto refere-se aos comentários feitos  
na imprensa, que, embora vagos, sugerem uma profunda 
intervenção. A expressão “força de vozes” sugere que este 
último instrumento teria maior potência sonora do que o  
de 1855, muito possivelmente devido à introdução de um 
novo sistema de foles que conferia maior pressão de ar, 
introduzido em vários órgãos açorianos no final de oito- 
centos, sobretudo por Manuel de Serpa da Silva.24  
Por outro lado, a expressão “harmonia de vozes” parece 
remeter para uma certa modernização do órgão, nomeada-
mente no que diz respeito ao diapasão, passando para o 
chamado “diapasão de orquestra”, como frequentemente 
surge referida a afinação a 440 Hz dos órgãos construídos  
por Serpa da Silva e Teixeira.

A aquisição deste instrumento para a Igreja do Carmo, 
que, embora sufragânea da Matriz da cidade, era um dos 
templos da Horta com maior actividade musical, reflecte  
a tendência da urbe faialense no que concerne à prática 
musical em contexto religioso, que, em geral, também se 
manifesta um pouco por todo o reino português. Actividade 
reservada aos eclesiásticos e a um grupo muito restrito  
de leigos especializados na arte durante o Antigo Regime,  
após a implantação do regime Liberal surgem nas igrejas 
paroquiais grupos compostos por leigos e alguns eclesiásti-
cos (sobretudo aqueles cujos cargos sobreviveram à extinção 
das colegiadas) que asseguram a música nas celebrações 
litúrgicas. Trata-se essencialmente de assegurar a compo-
nente musical das missas das festas principais do Ano 
Litúrgico (que incluíam também os ofícios de Vésperas  
e Matinas), assim como das missas dominicais e dos 
serviços fúnebres. Regra geral, eram pagos pelo serviço 
musical, mas, frequentemente, prescindiam dos “mereci-
mentos” enquanto beneméritos de determinada festi- 
vidade, que, no caso da Igreja do Carmo, se centrava na  
festa de Santa Filomena. Talvez o fizessem por amizade  
a um dos fomentadores e patronos desta festa nas últimas 
décadas do século XIX, João de Deus Teixeira, violinista e 
director da Orquestra João de Deus, um importante agrupa-
mento na dinâmica musical da cidade.25 Socialmente,  
estes músicos provêm de famílias de uma burguesia 
desafogada, geralmente professores, funcionários públicos 
ou comerciantes da cidade, incluindo vários elementos  
de cada família. No caso da Horta, é de destacar, nas  
últimas décadas do século xix, a família Leal Furtado,  
à qual pertencia o então Ouvidor Eclesiástico José Leal 
Furtado,26 assim como um dos mais destacados pianistas  
e maestros da cidade, José Cândido Bettencourt Furtado.27 
Este último dobrava também, no contexto religioso, como 

organista, sendo várias as notícias da sua participação  
nas actividades musicais na Igreja do Carmo.

Entre 1880 e 1926 encontram-se referências às festivida-
des mais importantes do ano celebradas na Igreja do Carmo. 
A de Santa Filomena, do Triunfo, do Desagravo do Santíssi-
mo Sacramento (Corpus Christi), Santo Alberto, São Francisco 
de Paula e, claro, a festa mais importante de Nossa Senhora 
do Carmo.28 Uma das festas de particular devoção na Igreja 
do Carmo era a de Santa Filomena, com capela própria 
mandada construir por um ascendente do morgado Terra, 
que havia mandado colocar as armas da família no cimo  
do respectivo retábulo.29 A festa não possuía data fixa, 
celebrando-se, por exemplo, no ano de 1893 a 15 de Setem-
bro, no ano seguinte a 28 de Setembro, e em 1896 a 28 de 
Dezembro. Nestas datas é referida a participação do órgão 
em conjunto com a orquestra João de Deus ou com a União 
Musical, da qual era maestro José Cândido Bettencourt 
Furtado, que também surge como organista. Na missa da 
meia-noite do Natal de 1908, celebrada na Igreja do Carmo, 
foi a música dirigida pelo reverendo Comissário do Carmo, 
António Ignácio da Silveira, e acompanhada ao órgão por 
Maria Luiza d’Avellar Furtado (mulher de José Cândido 
Bettencourt Furtado).30 A festa do Triunfo era de grande 
importância nesta igreja. Era celebrada com missa  
e procissão, onde iam oito imagens do Salvador, represen-
tando os dolorosos passos da Paixão no Quinto Domingo  
da Quaresma.31 Nas celebrações de 1897, a ladainha, cantada 
no Sábado à tarde antes da procissão, foi acompanhada pelo 
órgão.32 Uma das festas que também se destacavam durante 
o ano litúrgico era a do Desagravo do Santíssimo Sacramen-
to, possivelmente em virtude do legado feito à capela do 
Santíssimo Sacramento por parte do arcebispo de Goa, 
D. António de Neiva Brum (de origem faialense) de uma 
quarta parte dos seus bens havidos da herança paterna,  
com um legado anual de 12$800 réis.33 Aqui, também surge 
o órgão como acompanhamento das vozes, juntamente com 
a orquestra João de Deus, ou de forma isolada.

Para além das festividades anteriormente enunciadas,  
a que maior fôlego tinha na Igreja do Carmo anualmente  
era a festa de Nossa Senhora do Carmo, celebrada  
a 16 de Julho. No ano de 1895, a música desta festa, que  
incluía novenas, vésperas solenes, Te Deum e missa festiva, 
foi acompanhada pela orquestra João de Deus com a 
participação do respectivo órgão, tocando José Cândido 
Bettencourt Furtado.34 Refere também o Padre Azevedo  
da Cunha que existia uma colecção de responsórios  
para o ofício de Matinas desta festa, “que se dizia serem 
muito inspirados”, de compositor desconhecido, que  
o autor das Notas Históricas supunha ser “certo frade”,  
e cuja cópia era impossível obter da família Leal Furtado,  
tal “era o alto apreço em que se tinha aquela linda par- 
titura”.35 Por aqui se percebe que a exclusividade do reper- 
tório musical destinado a essa celebração seria sinónimo  
da alta importância que a festividade tinha no meio  
musical da cidade.
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Em jeito de resumo, poderá afirmar-se que o órgão 
adquirido pela Ordem Terceira do Carmo para a respectiva 
igreja da cidade da Horta representou, na segunda metade 
do século xix, um importante meio na dinâmica musical 
deste templo. O instrumento herdado dos carmelitas pela 
Ordem Terceira foi vendido para ser adquirido em 1854  
um novo instrumento com maiores possibilidades sonoras.  
Este terá sido, por sua vez, “modernizado” no final do 
século xix, possivelmente para corresponder a novas 
exigências musicais, nomeadamente a sua participação  
com um grupo instrumental no acompanhamento das  
vozes durante os serviços litúrgicos. Serviu também  
o instrumento para solenizar as festividades mais  
importantes celebradas neste templo, sobretudo  
a festa de Nossa Senhora do Carmo, maior momento  
de devoção popular do ano litúrgico.

NOTAS

1 Ágata Biga, A Igreja do Carmo – Património da Cidade da Horta (Dissertação 
de Mestrado), Universidade Aberta, 2010 (texto policopiado), vol. I,  
p. 33 (disponível em http://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/1683/)

2 Fernando Faria “A igreja e o convento de Nossa Senhora do Carmo”, 
Tribuna das Ilhas: consultado a 15 de Outubro de 2018 (http://www.
tribunadasilhas.pt/index.php/opiniao/item/12940-a-igreja-e-o-convento-de-nossa-
-senhora-do-carmo/)

3 António L. da Silveira Macedo, História das Quatro Ilhas que formam o 
Distrito da Horta, Angra do Heroísmo, Secretaria Regional da Educação  
e Cultura, 1981, vol. II, p. 147.

4 A. Biga, op. cit., vol. I, p. 35.

5 A. S. Macedo, op. cit., vol. II, p. 147.

6 Idem, ibidem, vol. II, p. 147.

7 Marcelino Lima, Anais do Município da Horta. Ilha do Faial,  
Horta, Oficinas Gráficas Minerva, 1940, p. 274.

8 A. Biga, op. cit., vol. I, p. 35.

9 A. S. Macedo, op. cit., vol. III, p. 25.

10 A. Biga, op. cit., vol. I, p. 52.

11 Manuel Azevedo da Cunha, Notas Historicas: Offerecidas á Mocidade 
Estudiosa Calhetense, Calheta, S. Jorge, Typographia de O Dever, 1924,  
p. 463.

12 Cf. Dinarte Machado & Gerhard Doderer, Inventário dos Órgãos dos 
Açores, Angra do Heroísmo, Presidência do Governo Regional/Direcção 
Regional da Cultura, 2012. Veja-se, em particular, o instrumento 
existente na Igreja Matriz da Santíssima Trindade das Lajes do Pico,  
opus 66 de António Xavier Machado e Cerveira, datado de 1804.

13 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Processo de extinção do 
Convento do Carmo, caixa 2266, f. 8r. Reproduzido por A. Biga,  
op. cit., vol. II.

14 M. Lima, Anais do Município, p. 274.

15 Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, Notariais, 
3.º Ofício, Livro de Notas n.º 37, ff. 10r-13v., referida por A. Biga, op. 
cit., vol. II. Por impossibilidades logísticas, o autor não conseguiu ter 
acesso ao documento em tempo útil para a redacção deste texto.

16 A. Biga, op. cit., vol. I, p. 120.

17 Machado & Doderer, op. cit., p. 115.

18 Iidem, ibidem. Os autores avançam o nome de Lima como autor  
do órgão da Igreja do Carmo, sem, contudo, fornecerem mais dados 
sobre esta atribuição.

19 M. A. Cunha, Notas Historicas, p. 463. Este instrumento  
não surge mencionado em Machado & Doderer, op. cit.

20 Luís Henriques, “Cosmopolitismo Musical na Cidade  
da Horta no Final do Século XIX”, Glosas IV (2011), p. 83.

21 O Fayalense, 12 de Junho de 1892.

22 O Fayalense, 10 de Julho de 1892.

23 O Açoriano, 17 de Julho de 1892.

24 Cf. Machado & Doderer, op. cit., p. 105.

25 O Telegrapho, 26 de Outubro de 1895.

26 M. A. Cunha, op. cit., p. 378.

27 L. Henriques, loc. cit., p. 82.

28 Cf. Carlos Lobão, Uma Cidade Portuária – A Horta entre 1880-1926. 
Sociedade e Cultura com a Política em Fundo (Tese de Doutoramento),  
Ponta Delgada, Universidade dos Açores, 2013 (texto policopiado),  
vol. II, p. 76.

29 M. Lima, Anais do Município, p. 273.

30 O Telegrapho, 21 de Dezembro de 1908.

31 A. S. Macedo, História das Quatro Ilhas, vol. III, p. 25.

32 O Telegrapho, 31 de Março de 1897.

33 M. Lima, op. cit., pp. 273-274.

34 O Telegrapho, 19 de Julho de 1895.

35 M. A. Cunha, Notas Historicas, pp. 378-379.



72 | glosas | número 18 | maio | 2018

Largo

Piano

Peça com VistaGlosando...
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Diogo Alvim

Duração ca. 5'
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Ecos d’além-mar
Uma rubrica de José Eduardo Martins

O desaparecimento físico do talento 
e a obra juvenil que perdura

Glosas, ao prestar homenagem a António Fragoso  
(1897–1918) no ano do centenário de sua morte, possibilita 
aos especialistas portugueses e d’alhures olhares diferencia-
dos sobre o compositor que partiu precocemente e que, na 
percepção do professor Paulo Ferreira de Castro, “constitui 
um símbolo por assim dizer predestinado do talento musical 
da juventude portuguesa”.

Admirador do pequeno e qualitativo legado deixado por 
António Fragoso, intriga-me a avaliação da breve opera omnia, 
escrita na juventude por um criador de grande talento, que é 
abruptamente abortada pelo infortúnio. Considerando-se 
alguns poetas brasileiros de inegáveis qualidades, como 
Castro Alves (1847–1871), Casimiro de Abreu (1839–1860), 
Álvares de Azevedo (1831–1852), Augusto dos Anjos  
(1884–1914) e outros mais, assim como o compositor 
brasileiro – nascido na Itália – Glauco Velásquez (1884–1914) 
e o também compositor belga Guillaume Lekeu (1870–1894), 
verifica-se que há sempre a perspectiva da projeção, de um 
vir a ser imaginário. Ambos os músicos deixaram criações 
de alto nível que integram repertórios, sendo que a Sonata 
para violino e piano em Sol maior de Lekeu (1891–1893), dedicada 
ao grande violinista Eugène Isaÿe (1858–1931) – que fez sua 
estreia –, é uma das mais importantes obras do gênero da 
segunda metade do século xix.

Numa outra categoria, há aquele que simplesmente 
“morre” para a atividade que o consagraria e as décadas 

vindouras dar-lhe-ão a aura da imortalidade. Arthur Rim-
baud (1854–1891) encerra sua criação poética em 1875, aos 
21 anos de idade, e sua vida após essa data estará marcada 
por incontáveis aventuras e desacertos, que o levariam a 
inúmeros países da Europa, África e Ásia.

Se figuras como Mozart (1756–1791) e Schubert  
(1797–1828) excedem nas criações até os 21 anos, num outro 
patamar surpreende a precocidade vocacional de António 
Fragoso. Considerando-se Beethoven (1770–1827), a preco- 
cidade teria sido menos favorável: os três Trios op. 1 foram 
escritos em 1795 e suas primeiras sonatas para piano datam 
do mesmo ano. Debussy (1862–1918) terá, como obras 
juvenis que perduraram pela qualidade, principalmente as 
inúmeras melodias que compõe, já a saber escolher poetas 
que também permaneceriam, como Paul Verlaine,  
Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Théodore de Banville, 
Paul Bourget... 

Se considerarmos que Jean-Philippe Rameau (1683–1764) 
compõe aos 21 anos a sua primeira Suite em lá menor para 
cravo, que surpreende com um Prélude absolutamente 
inovador para o período (1706), vindo a escrever sua última 
ópera – Les Boréades – aos 80 anos, a menção da Suite  
em questão “teria” menor interesse para os intérpretes  
e estudiosos do que aquelas compostas em 1724 e 1731.  
É humana a tendência de não se valorizar determinadas 
criações da juventude, quando as que se sucedem trazem 

As férias estão terminadas. Dentro de breves  
dias iremos novamente trabalhar, pró música, nessa  

complicada engrenagem da vida da capital, onde o nosso  
espírito se cansa, mas onde temos também os momentos  

de mais elevado prazer espiritual, aqueles que nos  
oferecem as audições das grandes obras dos grandes mestres  
da música, essa arte subtil e engenhosa que nós cultivamos 

 com tanta fé e tão entusiástica paixão.

António Fragoso

excerto de carta a Fernando Botelho Leitão,  
escrita na Pocariça aos 4 de Outubro de 1918,  

nove dias a anteceder a sua morte
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contributos inquestionáveis quanto à estrutura, à forma  
e aos conceitos de um autor que permanecerá na história.

Seria possível entender que a morte, advinda no tempo 
em que a criação musical começa a se expandir de maneira 
plena, estimule até uma “benevolência” póstera com  
o multum in minimo deixado por um compositor. Sob outra 
égide, a qualidade é a salvaguarda da perenidade. Vocações 
ceifadas precocemente, como as de António Fragoso, 
Glauco Velásquez e Guillaume Lekeu continuarão a desper-
tar interesse. No estudo Luís de Freitas Branco e António Fragoso: 
análise comparada de obras para piano (António Fragoso e o seu 
tempo, direcção de Paulo Ferreira de Castro, Lisboa, CESEM, 
2010), a pianista Ana Telles traça criteriosa comparação 
entre obras para piano de António Fragoso e de seu mestre, 
Luís de Freitas Branco (1890–1955), com apenas alguns anos 
a mais. Uma visão de “futurologia do passado” poderia 
antever uma evolução de Fragoso em direcionamento bem 
inovador. As criações do infortunado jovem apresentam 
claramente o caminhar seguro. Na mesma publicação,  
José Maria Pedrosa Cardoso, em seu precioso artigo,  
António Fragoso e a música portuguesa, observa: “Mas Fragoso 
foi clarividente, precocemente invulgar ao apontar um 
caminho superior de uma verdadeira música nacional: uma 
música que deveria manifestar portugalidade sobretudo na 
‘atmosfera’ criada a partir de linhas novas”. Finaliza Pedrosa 
Cardoso: “Entre o simples encosto à tradição e a concepção 

estética de uma alma nacional ficaria a virtude do meio, que 
Fragoso, julgo eu, aceitaria se tivesse vivido um pouco mais”. 
O prolongamento da existência teria forçosamente libertado 
Fragoso das amarras a que fatalmente todo compositor  
de mérito se submeteu durante arroubos juvenis. Só após  
a arrebentação chega-se ao mar aberto e o criador passa  
a encontrar seu estilo num longo processo de decantação.

Louve-se o empenho em Portugal em divulgar, editar  
e gravar a obra de António Fragoso. Os centenários de morte 
de um mestre accompli, Claude Debussy, e de uma promessa-
-realidade, que foi abortada pela fatal gripe pneumónica  
de 2018, estimulam as mentes.

Que perdure a sua obra precocemente afirmada,  
se estimule a divulgação da sua música e do seu nome  
e se reconheça em Portugal e no mundo o talento do jovem 
que a morte ceifou na mesma onda que arrastou outro 
músico notável que foi David de Souza (1880–1918)  
e um enorme pintor, igualmente jovem, que foi Amadeo  
de Souza-Cardoso (1887–1918).
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Lusitana Música Clássicos da discografia portuguesa
Uma rubrica de Tiago Manuel da Hora

A mestria de Pedro de Freitas Branco  
recuperada pelo disco

Na transição para o século xx, a evolução da historiografia 
musical e impacte do registo fonográfico assumem um papel 
fundamental na reconfiguração das dinâmicas de prática  
e fruição musical. A partir de então, ao mesmo tempo que 
os compositores se dedicam a criar a música do seu tempo, 
a figura do intérprete assume progressivamente maior 
preponderância enquanto veículo mediador da música  
do passado e do presente, dando-se uma alteração profunda 
no contexto da produção musical, em que grandes maestros 
– a par dos grandes cantores e solistas virtuosos, que 
perpetuam uma tradição que já vem do século xix –  
elevam o seu estatuto, por vezes acima dos compositores 
seus contemporâneos, naquilo que se pode denominar de  
“indústria musical”, que no século xx assume o seu  
expoente máximo. 

Pedro de Freitas Branco viveu entre 1896 e 1963, e assume 
um papel de relevo incontestável no panorama da música 
portuguesa do século passado enquanto o primeiro grande 
maestro português com difusão internacional. A sua carreira 
teve um grande impulso sobretudo a partir de 1932, ano em 

que é convidado por Maurice Ravel (1875-1937) para dirigir 
algumas obras suas em Paris, onde Pedro de Freitas Branco 
viria inclusivamente a fazer gravações nos anos seguintes,  
ao lado do próprio compositor. O êxito de Pedro de Freitas 
Branco na capital francesa levou a que fosse convidado 
sucessivamente para dirigir diversas orquestras europeias, 
fixando-se na Cidade-luz em 1933. No entanto, logo no  
ano seguinte, em 1934, foi convidado a assumir a direcção  
da Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional (EN),  
que se tornou uma realidade nesse mesmo ano, e com  
a qual o maestro português viria a marcar alguns dos 
momentos altos da vida musical portuguesa nas três 
décadas seguintes, entre muitos outros projectos que 
liderou ou nos quais participou.

Simultaneamente, perfilou-se ao longo de toda a sua 
carreira como um grande dinamizador da vida musical 
portuguesa, ao mesmo tempo que manteve uma actividade 
internacional regular. Aí não faltaram as incursões no do- 
mínio emergente da gravação fonográfica, destacando-se 
relevantes edições na discografia que realizou em vida, 

… recordings preserve old ways of doing things. […] 
they will always be there to show us that the styles and 
practices of musical performance are in constant flux,  
in a way that is not entirely controllable or predictable.  
We can hear how our modern habits and styles evolved 
from those of the past. And we can be reminded that the 
way we do things now is only the latest step on the way  
to future styles.1
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sobretudo ao longo da década de 1950. Em meados de 1954, 
realizou gravações com a Orchestre des Champs-Élysées, 
onde a música de Ravel figura como tónica incontornável,  
a par de gravações de música de Joaquin Turina (1882-1949) 
e, especialmente, de Manuel de Falla (1876-1946), com a 
Orquestra de Concertos e a Orquestra Sinfónica de Madrid. 
Duas destas gravações viriam, inclusivamente, a ser distin-
guidas pelo prestigiante Grand Prix du Disque da Academia 
Charles Cros, nos anos de 1954 e 1962.2

Além das gravações que fez propositadamente para 
edições em disco durante a sua carreira, ficou para a 
posteridade também uma importante série de gravações  
de concertos e emissões radiofónicas dessa intensa década 
de 1950, as quais só voltariam a soar aos ouvidos do público 
melómano cerca de quarenta anos depois da sua realização. 
Entre 1995 e 1996, a etiqueta PortugalSom3 – promovida pela 
Secretaria de Estado da Cultura e editada pela Strauss –  
lançou no mercado uma série de 12 volumes em cd que 
trazem a lume muitos desses momentos verdadeiramente 
marcantes da mestria de Pedro de Freitas Branco, à frente  

da Orquestra da Emissora Nacional. Esta colecção  
reuniu uma selecção de gravações de concertos  
entre os anos de 1953 e 1961, constituindo um  
excelente contributo no centenário de nascimento  
de Pedro de Freitas Branco (1896/1996).

Esta discografia apresenta uma diversidade de repertório 
assinalável, que configura também um importante retrato 
dos programas escolhidos por Pedro Freitas Branco para 
apresentar com a Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional 
ao público, conjugando grandes obras do repertório 
canónico do Classicismo e do Romantismo (Mozart, 
Beethoven, Schubert, Schumann ou Tchaikovsky), da 
primeira metade do século xx (Debussy, Ravel, Richard 
Strauss, Stravinsky, Falla, Hindemith, Vaughan Williams  
ou Florent Schmitt), e ainda uma quantidade relevante  
de música de compositores portugueses. Do repertório 
português destacam-se obras como a Sinfonia À Pátria e Vito 
de José Vianna da Motta (1868-1948), as cinco Portugalesas  
de Cláudio Carneyro (1895-1963), a Sinfonia n.º 1 de Joly 
Braga Santos (1924-1988) e também Paraísos Artificiais e a 
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Sinfonia n.º 4 de Luiz de Freitas Branco (1890-1955), seu 
irmão, ou ainda a Rapsódia Portuguesa de Ernesto Halffter 
(1905-1989), compositor e maestro espanhol com uma forte 
ligação a Portugal, que inclusivamente passou algum tempo 
no nosso País, na década de 1930.

Por outro lado, esta série é também um excelente 
testemunho da interacção de Pedro de Freitas Branco com 
os grandes intérpretes da cena internacional do seu tempo, 
que, na época destas gravações, passavam por Portugal. 
Nesse sentido, destaca-se a inclusão de gravações de um 
concerto com o violinista russo David Oistrakh (1908-1974), 
com o qual a Orquestra Sinfónica Nacional, sob a batuta de 
P. Freitas Branco, interpretou, a 27 de Junho de 1960, no 
Coliseu dos Recreios (Lisboa), os concertos para violino de 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) e de Pyotr Ilyich Tchaiko-
vsky (1840-1893). Também de perfume russo, registam-se 
nesta série gravações com o pianista Emil Gilels (1916-1985), 
que, a 27 de Abril de 1961, se apresentou com o Concerto 
n.º 1 para piano de Tchaikovsky e o Concerto n.º 21, K. 467 
de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), no Cinema Tivoli 
– e Marie Antoniette Lévêque de Freitas Branco (1903-1986), 
pianista francesa radicada em Portugal e que viria a casar 
com Pedro de Freitas Branco em 1931, a interpretar o Concerto 
para a mão esquerda de Maurice Ravel, em Dezembro de 1957, 
no Teatro Nacional de São Carlos.

Esta série, de grande importância para o registo  
e difusão da nossa história da música no século xx, deve-se 
ao trabalho fundamental de Romeu Pinto da Silva, então 
coordenador da Divisão de Música da Secretaria de Estado 
da Cultura, onde se inseria a etiqueta PortugalSom, em 
estreita colaboração com Nuno Barreiros no seio dessa 
chancela editorial, e também de Francisco Leal e Jorge 
Avillez, os dois últimos responsáveis pela remasterização 

dos títulos desta série discográfica (Francisco Leal nas 
edições de 1995 e Avillez nas de 1996).

Posteriormente a esta série de 12 volumes, a RDP viria, 
em 2005 (por altura do 70.º aniversário da estação e do  
48.º da RTP), a publicar em disco uma gravação até então 
inédita da Orquestra da Emissora Nacional sob a direcção  
de Pedro de Freitas Branco.4 Acrescenta-se assim ao acervo 
fonográfico comercialmente disponível de Pedro de Freitas 
Branco em solo nacional a gravação de um concerto no 
Teatro São Luiz (Lisboa), em 1957, com um programa 
marcado pelo repertório de Maurice Ravel (Alborada del 
gracioso, La valse, Kaddish e Shéhérazade), a par de Lieder  
de Richard Strauss e de uma interpretação arrebatadora  
de Stornellatrice de Ottorino Respighi (1879-1936) com  
a voz da grande soprano catalã Victoria de Los Angeles 
(1923-2005), que interpreta ainda a famosa ária de Le nozze  
di Figaro, de W. A. Mozart, Voi che sapete. Esta edição levada  
a cabo pela RDP em 2005 é um exemplo paradigmático da 
importância que as edições discográficas assumem enquan-
to fontes fundamentais para o conhecimento da vida  
e prática musical em determinados momentos históricos  
do último século e meio.

Valerá ainda a pena referir, com renovada apreensão,  
que estas edições (cujos títulos mais antigos têm pouco mais 
de 20 anos), publicadas em cd e no âmbito de um programa 
editorial da chancela do estado português, encontram-se 
hoje praticamente inacessíveis no mercado de discos, 
devendo-se-lhes uma distribuição digital, que seria, a todos 
os níveis, essencial para a promoção e difusão de uma 
pequena, mas importante, parte da nossa história da 
música, que tem necessariamente de se encontrar disponível 
para poder existir para a posteridade.
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NOTAS

1 PHILIP, Robert (2004) Performing Music  
in the Age of Recording. Yale University Press, p. 250.

2 Ravel: Bolero, La Valse, Valses Nobles et Sentimentales, Alborada del Gracioso, 
Pavane pour une infante defunte. Orchestre des Champs-Élysées, Pedro  
de Freitas Branco (dir.). Westminster, WL5297, lp. Falla: Le Tricorne,  
Les Treteaux de Maitre Pierre. Orchestre de Concerts de Madrid, Pedro  
de Freitas Branco (dir.). Erato, EFM 8048, 1962, lp.

3 Em 1977, é criada a etiqueta discográfica Discoteca Básica Nacional,  
no seio da Divisão de Música da Secretaria de Estado da Cultura,  
com o intuito de promover o registo fonográfico de repertório de 

 VOL. 1 Weber: Der Freischütz (abertura);  
Schumann: Sinfonia n.º 2 
Orquestra Sinfónica Nacional, Pedro de Freitas 
Branco (dir.), Strauss, SP 4977, 1995, cd

 VOL. 2 Beethoven: Concerto para violino;  
Hindemith: Neues vom Tage (abertura) 
David Oistrakh, Orquestra Sinfónica Nacional, 
Pedro de Freitas Branco (dir.), Strauss,  
SP 4978, 1995, cd

 VOL. 3 Stravinsky: A sagração da Primavera;  
Albert Roussel: Suite em Fá; Falla:  
El sombrero de tres picos 
Orquestra Sinfónica Nacional, Pedro de Freitas 
Branco (dir.), Strauss, SP 4979, 1995, cd

 VOL. 4 Tchaikovsky: Concerto para violino;  
Vaughan Williams: Sinfonia n.º 9 
David Oistrakh, Orquestra Sinfónica Nacional, 
Pedro de Freitas Branco (dir.), Strauss, SP 4084, 
1995, cd

 VOL. 5 Strauss: Die Frau ohne Schatten  
( fragmentos sinfónicos), Dança dos sete véus,  
As travessuras de Till Eulenspiegel 
Orquestra Sinfónica Nacional, Pedro de Freitas 
Branco (dir.), Strauss, SP 4109, 1996, cd

 VOL. 6 Ravel: Ma mère l’Oye; Concerto para  
a mão esquerda; Daphnis et Chloé.  
Marie Antoinette Lévêque de Freitas Branco, 
Orquestra Sinfónica Nacional, Pedro de Freitas 
Branco (dir.), Strauss, SP 4110, 1996, cd

 VOL. 7 Mozart: Concerto para piano n.º 21,  
em Dó Maior, K.467; Joly Braga Santos: 
Sinfonia n.º 1 
Emil Gilels, Orquestra Sinfónica Nacional, Pedro 
de Freitas Branco (dir.), Strauss, SP 4111, 1996, cd

 VOL. 8 Tchaikovsky: Concerto para piano n.º 1;  
Luís de Freitas Branco: Sinfonia n.º 4 
Emil Gilels, Orquestra Sinfónica Nacional, Pedro 
de Freitas Branco (dir.), Strauss, SP 4112, 1996, cd

 VOL. 9 Debussy: Dois nocturnos; Falla: Homenajes; 
Schmitt: A tragédia de Salomé 
Orquestra Sinfónica Nacional, Pedro de Freitas 
Branco (dir.), Strauss, SP 4113, 1996, cd

 VOL. 10 Rachmaninov: Concerto para piano n.º 2; 
Cláudio Carneiro: Portugalesas 
Orquestra Sinfónica Nacional, Pedro de Freitas 
Branco (dir.), Strauss, SP 4114, 1996, cd

 VOL. 11 Vaughan Williams: The Wasps (abertura); 
Martinu: Concerto de câmara; Luís de Freitas 
Branco: Paraísos artificiais; Ernesto Halffter: 
Rapsódia portuguesa 
Leonor Prado, Marie Antoinette Lévêque de Freitas 
Branco, Regina Cascaes, Orquestra Sinfónica 
Nacional, Pedro de Freitas Branco (dir.), Strauss, 
SP 4115, 1996, cd

 VOL. 12 Schubert: Abertura em estilo italiano; Wagner: 
Die Meistersinger von Nürnberg (excertos 
orquestrais); Vianna da Motta: Vito; Roussel: 
Suite “Bacchus et Ariane” 
Orquestra Sinfónica Nacional, Pedro de Freitas 
Branco (dir.), Strauss, SP 4116, 1996, cd

DISCOGRAFIA — PEDRO DE FREITAS BRANCO EDITION

compositores portugueses, com especial enfoque na música  
orquestral dos séc ulos xix e xx, vindo posteriormente a alargar  
o âmbito do repertório a outras épocas e formações. Em 1986 a 
Discoteca Básica Nacional é rebaptizada como PortugalSom, mantendo-se 
as edições de novas gravações até 2015, ano do último registo lançado 
no mercado pela etiqueta do Estado português.

4 Pedro de Freitas Branco/Victoria de Los Angeles – São Luiz 1957. Victoria  
de Los Angeles, Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional, Pedro  
de Freitas Branco (dir.), RDP, RDP 01 2005, 2005, CD.
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Coisas em que tropeço… 
Uma rubrica de Sílvia Sequeira | área de Música da Biblioteca Nacional

No filme Cerromaior de Luis Filipe Rocha, sobre o romance homónimo  
de Manuel da Fonseca, Constança Capdeville utiliza como principal material  
para a banda sonora a peça Canção e dança portuguesa de António Fragoso, tanto  
na forma original como fragmentada, ou ainda alterada por efeitos sonoros,  
de modo a criar Leitmotive que acompanham a personagem principal, Adriano,  
sublinhando e complementando o desenvolvimento de toda a narrativa.
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Participe na glosas!
Dedicada à divulgação do património musical de cultura lusófona,  
com destaque para a música de tradição erudita ocidental, dirige-se  
a um público diversificado, desde o melómano ao músico profissional,  
procurando assim reunir todos os cidadãos na redescoberta do passado  
e na mútua construção do presente.

ARTIGOS DIVERSOS | Gostaria de enviar notícias, informações  
sobre concertos, artigos de opinião, crítica ou outros textos de carácter  
não científico?  Entre em contacto através de gcp@mpmp.pt.

CADERNOS DE MUSICOLOGIA | Gostaria de propor artigos de carácter 
científico? Envie a sua proposta ao Conselho Científico Lusófono através 
de ccl@mpmp.pt.

Torne-se assinante!
Contribua para o desenvolvimento das actividades 
e projectos do mpmp, usufruindo de inúmeros descontos
e recebendo em sua casa a glosas, revista semestral.

Para mais informações, visite www.glosas.mpmp.pt ou contacte-nos através de mpmp@mpmp.pt.
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