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Prefcio

0 principal objectivo desta dissertaco de mestrado o de caracterizar e avaliar a

actividade etnomusicologica desenvolvida por Artur lvaro dos Santos Correia de Sousa

(1914-1987), conhecido profissionalmente como Artur Santos (A. Santos). A sua obra

etnomusicologica ser contextualizada no campo de estudos em Portugal e no estrangeiro e no

panorama cultural, social, economico e poltico do perodo em que foi realizada. A relevncia

desta dissertacjio prende-se com a caracteriza^o do investigador, da sua obra etnomusicologica

e do campo de estudos at final da dcada de 60, esperando-se que possa contribuir para a

elaboraco da historia da etnomusicologia em Portugal.

A dissertaco visa analisar o percurso pessoal e profissional de A. Santos como pianista,

compositor, professor e etnomusicologo. Justifica-se pelo facto de o investigador ter produzido

uma obra etnomusicolgica considerada de grande importncia no perodo em estudo, que

actualmente de difcil acesso e praticamente desconhecida.

No primeiro captulo explicitam-se os objectivos e a relevncia deste trabalho.

Perspectivam-se historicamente, luz da etnomusicologia actual, os conceitos utilizados e

caracteriza-se o campo de estudos em transformaco desde as actividades de "recolha" de

msica tradicional ainda no sculo XIX at ao final da dcada de 60. Neste capmlo indicam-se

as fontes utilizadas. incluindo os testemunhos de personalidades que contactaram com o

investigador e a restante documenta^o, em especial a inclusa no espolio de A. Santos. De

salientar a dificuldade sentida no tratamento do esplio, que se encontrou disperso por vrias

instituicoes e particulares e ainda por inventariar. A sua organizaco, caracterizaco e avaliaco

bem como a indicaco da sua localiza^o e acessibilidade foram neste estudo considerados

importantes, esperando-se que possam contribuir para a realizaco de estudos futuros.

No segundo captulo caracteriza-se o percurso pessoal e profissional de A. Santos, com

nfase na carreira que desenvolveu ao nvel da msica erudita, durante toda a sua vida, e ao

nvel da msica tradicional, no perodo em estudo. Recorreu-se sobretudo aos testemunhos

recolhidos e correspondncia de A. Santos, aos artigos publicados na imprensa nacional e

internacional sobre a sua obra e aos textos das palestras que proferiu. Para a contextualizaco

no perodo do Estado Novo a documenta^o encontrada foi analisada luz da caracterizaco

desse perodo feita em estudos publicados.
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No terceiro captulo, que se considera o de maior interesse etnomusicolgico, caracteriza-

se e avalia-se toda a documentaco emomusicolgica produzida por A. Santos em trabalho de

campo e de gabinete.

No que diz respeito ao trabalho de campo que A. Santos desenvolveu, organizou-se esta

documenta^o geografca e cronologicamente. incluindo a documenta^o escrita, as fotografas,

as gravaces sonoras, os filmes inditos e as colecces de discos editados com msica

tradicional das Beiras e dos Acores. analisada a documentaco resultante do trabalho de

campo que A. Santos realizou em zonas raianas de Portugal (1936-1943), Angola (1949), Beira

Baixa e Beira Alta (1956). A^ores e Madeira (1952 a 1965). A documentaco foi caracterizada

segundo os objectivos e as circunstncias que determinaram o trabalho de campo realizado, as

condices de realiza^o, o tipo de documentaco produzida, a sua divulgago e o seu impacte a

nvel nacional e internacional.

Tambm considerada importante a documenta^o relativa aos cargos que A. Santos

desempenhou na dcada de 60, como consultor do Servico de Msica e membro da Comisso

de Etnomusicologia da Fundaco Calouste Gulbenkian (CE/FCG) e de membro do Conselho

Director do Centro de Estudos de Etnomusicologia do Instituto de Alta Cultura (CEE/IAC).

Sobre estes cargos, que A. Santos desempenhou como etnomusiclogo, avaliaram-se os

esforcos que desenvolveu para institucionalizar a etnomusicologia em Portugal e o modo como

a sua acco condicionou a actividade de outros estudiosos de msica tradicional portuguesa

(MTP).

No quarto captulo apresentam-se as concluses deste estudo. Compara-se a obra

etnomusicolsica de A. Santos com a de outros estudiosos de MTP e o seu percurso

profissional com o de outros investigadores em Portugal e no estrangeiro, para avaliaco do seu

contributo para a etnomusicologia em Portugal.

0 estudo aqui apresentado foi condicionado pela formaco, postura profissional e ligaco

a A. Santos que assumo como investigadora. A minha formaco musical foi feita no mbito da

msica erudita, sendo diplomada com o Curso Superior de Piano do Conservatrio Nacional

(1989) e ps-graduada em Pedagogia Musical pelo Instituto Kodly na Hungria (1991).

Lecciono desde 1992 na Escola Superior de Msica de Lisboa, as disciplinas de Forma^o

Musical e Pedagogia. A orientaco terica que enforma esta disserta^o de mestrado, deve ser

compreendida luz desta forma^o profissional e da formaco acadmica que o Curso de

Mestrado em Cincia Musicais me proporcionou.

Fui aluna do Professor A. Santos no Conservatrio Nacional (CN) de 1973 a 1980,

instituico onde vim a leccionar (1987-1994). Do Curso de Composico s tinha Harmonia

como disciplina obrigatoria, por ser aluna do Curso de Piano. Apesar disso, continuei a

trabalhar com A. Santos, at sua reforma, nas disciplinas de Contraponto e Fuga, j do Curso

Superior de Composiclo. Ao Prof. A. Santos (e Prof . Elisa Lamas, uma das entrevistadas

~>
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para esta dissertaco), devo grande parte da minha formaco musical, da minha maneira de

entender a msica erudita. Em sete anos de auias bissemanais, que me lembre, s em duas

ocasies A. Santos nos mostrou fotografas de Angola e contou pequenas historias das estadias

de campo, na companhia de sua mulher e assistente. S com esta investigaco pude avaliar a

importncia que a Etnomusicologia teve na vida de A. Santos. 0 compositor interessado na

formaco de uma escola de composico de cunho nacionai, no se revelou nas minhas aulas.

Como aluna de A. Santos, como investigadora num meio profissional que o meu,

assumo a subjectividade inerente s entrevistas realizadas no decorrer deste trabalho de

investigaco. Os contactos foram facilitados por A. Santos ter sido durante 40 anos professor

do CN, instituico onde estudei e leccionei. Conheco h mais de duas dcadas muitos dos

colegas e alunos de A. Santos entrevistados, que so da minha geraco ou da geraco dos meus

professores. Pela mesma razo, a pesquisa foi dificultada, por ter como objecto de estudo a

obra de um mestre estimado e pretender avali-la com imparciaiidade.

Em relaco a outros estudiosos de MTP no periodo em estudo cuja actividade seja

comparada com a de A. Santos nesta disserta^o, apenas tive o privilgio de conhecer Fernando

Lopes Graca. Leccionei (1984-1990) e fiz parte da Direcco da Academia dos Amadores de

Msica (1988/9), quando Lopes Gra^a era seu director. No esquecendo a ento directora dessa

escola de msica, Prof . Teresa Meneres, devo tambm a Lopes Graca ter estudado no Instituto

Kodly (1986/7 e 1990/1) como bolseira do Estado Hngaro e de Mme. Sarolta Kodly. A

realizei estudos sobre a utilizaco da msica tradicional na composico da msica erudita e

adquiri conscincia do papel que a msica tradicional pode ter na formaco musical no ensino

genrico e artstico, comprovado pelo impacte que os trabaihos desenvolvidos por Zoltn

Kodly e Bla Bartk tiveram na Educaeo Musical do povo hngaro, que alis Lopes Graca

advogava.

Para alm da carreira de A. Santos, o contexto em que a sua obra foi realizada e o

universo de estudiosos em que se incluem Lopes Graca, Kodly, Bartk e muitos outros, que

so analisado nesta dissertaco.
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1. Introdu<o

A criaco do Departamento de Cincias Musicais da Universidade Nova de Lisboa (UNL)

em 1980, permitiu introduzir em Portugal a moderna etnomusicologia como disciplina

acadmica, aos nveis da licenciatura e do mestrado. Apesar da institucionalizaco da disciplina

em Portugal ser recente, tem havido, desde os finais do sculo XIX, um grande interesse na

documentaco e no estudo da msica tradicional portuguesa (MTP) demonstrado por eruditos

locais, folcloristas, msicos, etnografos, antroplogos, musiclogos e etnomusicologos.

O primeiro levantamento e avaliaco da documentaco e dos estudos efectuados,

publicado no Yearbook for Tradiional Music (Castelo-Branco e Toscano 1988:158-192].

organiza-os cronologica e geograficamente e avalia-os quantitativa e quaiitativamente. O volume

de obras que constam da bibliografia (geral e respeitante s "Provncias" e aos "territorios

insulares" portugueses1). comprova o interesse que a MTP tem suscitado.

A. Santos um dos estudiosos que o artigo destaca, pela qualidade e quantidade de

gravaces de msica tradicional acoriana (MTA) editadas em discos etnogrficos2 da sua

autoria, a referidos como sendo de difcil acesso. A obra etnomusicolgica realizada por A.

Santos mais extensa do que a produco destacada no artigo e praticamente desconhecida,

mesmo no meio cientfico. Na bibliografia da especialidade, aparecem apenas breves

referncias aos seus discos etnogrficos, no tendo sido realizados estudos sobre os trabalhos

de investigago que desenvolveu em Portugal e em Angoia.

A sua obra, repartida por vrias instituices e colecces particulares, permanece de difcil

acesso, mesmo aos estudiosos e, na sua maioria, indita.

l.l.Objectivos

Esta dissertaco de mestrado tem como objectivo caracterizar o perfil pessoal e

profissional de A. Santos, e ainda descrever e analisar a sua actividade e obra

etnomusicolgicas e o seu impacte sobre a emomusicologia em Portugal. Pretende-se elaborar o

1 O artigo reflecte na sua organiza^o a diviso de Portugal continental em Provncias, que foi utilizada pcla

maioria dos estudiosos no perodo em estudo e, como ser documentado, igualmente por A. Santos. Fsta diviso

corresponde representa^o cartogrfica concebida por Amorim Giro em 1930 que foi abolida, do ponto de vista

administrativo, pcla reviso constitucional de 1959 [Gaspar 1993:16]. No entanto, "aquele mapa teve um

importante impacte na configuraco mental que os ponugueses constnu'ram do territrio nacional" [Ibidem], que

ainda subsiste. As Regies Autonomas dos Acores e daMadeira aparecem referidas na obra de A. Santos como os

"territrios insulares".

2 Consideram-se ciscos etnogrficos os que contm gravaces sonoras obtidas em trabalho de campo. com o

objectivo de documentar a msica tradicional.
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seu percurso pessoal e profissional com nfase na sua carreira como pianista, compositor,

professor e etnomusiclogo, e avaliar a sua inserco no contexto institucional e poltico do

Estado Novo.

0 trabalho etnomusicologico realizado por A. Santos ser contextualizado no mbito dos

estudos sobre a MTP levados a cabo em Portugal e da investigaco etnomusicologica no

estrangeiro. Procurar-se- compreender quais as correntes etnomusicolgicas que o

influenciaram e avaliar a sua influncia sobre outros estudiosos de MTP e os seus esforcos na

institucionalizaco da etnomusicologia em Portugal.

A sua actividade etnomusicologica ser caracterizada a partir do trabalho de campo

desenvolvido (locais, colaboradores, suporte instiuicional e tcnicas de investigaco) e dos

resultados obtidos (documentaco editada e indita, incluindo gravaces sonoras, registos de

gravaco, apontamentos, fotografias, filmes, etc).

Contextualizar e avaliar o trabalho realizado por A. Santos no mbito da emomusicologia

em Portugal e em outros Pases europeus a problemtica central desta dissertaco. Esta

pretende contribuir para a historia da etnomusicologia em Portugal at ao final dos anos 60.

A abordagem da problemtica requer a defini^o dos campos de estudo na poca

designados "folclore musical", "folclorismo cientfico", musicologia comparativa e

etnomusicologia e as acepces de conceitos como "folclore musical", agora entendido como

produto sonoro, e MTP. Sero analisadas as relaces entre a MTP e a msica erudita; entre a

entidade annima apelidada povo e os investigadores; entre a MTP, os precursores da disciplina

e os etnomusicologos activos em Portugal na actualidade.

Este estudo foi difcultado por no existirem ainda, em Portugal. estudos

etnomusicolgicos sobre personalidades com percursos semelhantes (ou contrastantes) ao de A.

Santos. Por outro lado, as instituices depositrias da documentaco relacionada com o perodo

em estudo, so numerosas e no tm, na maioria dos casos, os seus esplios inventariados e

estudados, o que dificultou a pesquisa e limitou o estudo comparativo pretendido. Por isso,

tambm se considera um objectivo desta dissertaco sistematizar a informaco encontrada e

indicar a sua localizaco. contribuindo deste modo para a realizaco de outros estudos no

futuro.

1.2. Enquadramento no campo de estudos

Os conceitos relevantes nesta disserta^o so a msica iradiciotial e a einomusicoiogia.

Sero definidos os vrios conceitos associados ao repertorio documentado por A. Santos, ao

longo do perodo em estudo, e caracterizados os seguintes campos de estudo cm que o trabalho

de A. Santos pode ser inserido: "folclorismo", "folclorismo cientfico", musicologia

comparativa e finalmente a prpria etnomusicologia.
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Tal como outros investigadores de MTP, A. Santos designava o repertrio que foi

objecto da sua pesquisa por "can^es populares", "cantos regionais", "cancioneiro musical

popular". "velho repertrio tradicional", "espcies folcloricas", "folclore musical". "msica do

povo", "msica popular autntica" e "arte popular". Utilizava ainda as expressoes "patrimnio

artstico de um povo" e "patrimnio artstico e espiritual da naco", para se referir ao que hoje

chamamos MTP. A definico destes conceitos passa tambm pela compreenso dos critrios de

selecco deste repertorio, utilizados pelos investigadores no perodo que valorizavam o

"foiclore musical" no seu estado mais "arcaico". "puro" e "autntico", que diziam ser do

"povo" e recoihiam junto das "populages rurais". rejeitando o que qualilicavam como

repertrio "contaminado" ou "descaracterizado".

Para melhor compreenso do interesse pela msica tradicional no perodo em estudo,

convm referir-se o seu despontar, ainda no sculo XIX, na Europa central. A msica

tradicional de cada Pas ou de cada naco aparece como objecto de estudo dos primeiros

"folcloristas" durante o final do sculo XIX, perodo em que a influncia do Romantismo se

fazia sentir em vrios domnios. Johann Gottfried Herder foi o idelogo de uma corrente

filosfica que influenciou primeiro a literatura [Myers 1993:4]. Considerou as caractersticas de

cada naco, que conceptualizava como Kuhur, como resultados nicos da historia e do meio

ambiente em que vivia cada povo
- volk -

que as expressavam atravs da mitologia e das suas

expresses artsticas [Herder 1784]. As "caractersticas de cada naco", presentes na "arte do

povo", foram a partir da estudadas por elites culturais, por toda a Europa. em busca de uma

identidade nacional:

"Desde a subida ao poder da burguesia, na pnmeira metade do sculo XIX, o cstudo dos

'costumes populares' foi considerado uma questo de interessc fundamental. "culiura

popular" alribuda uma autenticidade que a sociedade burguesa pensa no encontrar no

seu prprio seio. A produ?o e a reproduco de uma identidade nacional no contcxto da

hegemonia burguesa parece, assim, ter dependido da constante reformulaco da nuco de

'o povo'
- no seio da qual se deveria encontrar a 'verdadeira' identidade nacional" |Cabral

1991:151.

Documentando esta "cultura popular", come^aram a aparecer colectores individuais. por

vezes inseridos em escolas de pendor nacionalista, inicialmente transcrevendo apenas os textos

das melodias, mais tarde tambm as msicas.

Em Portugal, so pioneiros das primeiras colecces de textos tradicionais, figuras

ilustres como Almeida Garrett [18431, Tefilo Braga [1869] e Leite de Vasconcelos ([1901] e

[1933]). Este, considerado pioneiro da investigaco antropologica em Portugal, tal como

Adolfo Coelho e Manuel Paiva Bolo, desenvolveu a sua pesquisa baseando-se na lngua como

"caracterstica de cultura" [Freitas Branco 1986] e dedicando-se " enorme tarefa de tudo

compilar, palmilhando o territrio portugus e os Acores" [Ibidem], reunindo a documentaco

publicada na Einografia Poriuguesa [Vasconcelos 1933].
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no final do sculo XIX que aparecem as primeiras publicaces com transcrices

musicais de MTP3. Estas pubiicaces documentam a provenincia "popular" das "cancoes",

"cantares", "cantigas" e "msicas" que so "coligidas da tradi^o". Comprovam o interesse no

produto sonoro em si mesmo, na maioria proveniente de populaces rurais, mas normalmente

recolhido fora do seu contexto de origem que nao aparece caracterizado nessa obras. O

repertrio de origem popular era ento "embelezado" com acompanhamentos ao piano e

apresentado em "sales" onde se reuniam elites culturais. Em 1953, Lopes Graca referiu a

documentaco publicada no sculo XIX, considerando de pouco valor "as anteriores recolhas,

como a de Csar das Neves, pobrssima e de todo incaracterstica (no obstante as suas vastas

dimenses) ou as de Pedro Fernandes Toms, sem dvida mais prestantes mas ainda longe de

se alicercarem em critrios esclarecidos e esclarecedores" [Gra^a 1991:16]. luz da

etnomusicologia actual, as publicaces que Csar das Neves realizou com Gualdino Campos e

as de Femandes Thoms, pioneiras no domnio, tm interesse cientfico e documentam o

interesse destes estudiosos por um tipo de "msica popular" que inclua formas rurais e urbanas

no eruditas, em especial o fado. A avaliaco feita por Lopes Graca reflecte a perspectiva a

partir da qual no toda a "msica do povo". neste perodo frequentemente chamada "canco

popular", que tida como objecto de estudo por alguns dos "folcloristas" em Portugal nos anos

40 e 50, entre os quais se incluem Lopes Graca, Armando Le^a, A. Santos ou Vergflio

Pereira4.

Numa primeira definico, a "canco popular" aparece associada s ciasses

desfavorecidas e tem de ser "pura, colectiva e colectivizadora, socialmente funcional" para ser

considerada popular [Travassos 1997:172]. Por outro lado,

(o termo "povo"] "podc significar ora um estrato da sociedade (como folk), ora a

comunidade tnica ou nacional (como people). Por essa razo, Bartk falava de msica do

povo (npzene) e especificava que a verdadei ramente popular era a msica camponesa

[parasztzene).
"

[Travassos 1997.63]3

A mesma distin^o foi feita em 1957 por Lopes Graca que alis, tal como A. Santos,

tinha como modelo de "folclorista" o proprio Bartk:

3 As publicaces do sculo XIX conhecidas so [Mello 1872]. [Neves e Campos 1893], [Idcm 1895], [Idem

1898] e [Thoms 1896J que inclui prcfcio de Lcite de Vasconcelos.

4 Como veremos, considcra-se Lopes Graga inserido neste grupo. apesar de este ter afirmado, em 1945. no ser

"folclorista" [Gra^a 1989a:139].
5 Niuiira defmico, "o Povo uma entidade cujo nome Homcm dc Mello cscreve frcquentementc com maiscula

e qual elogia um conjunto de qualidades como a pureza de casta, a frontalidade, a resistncia do chainamento das

cidades c entrega dos filhos escola, tutela domesticadora do Estado" [Alves 1997:218].
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"Conviria certamente fazer a destrinca entre can^o popular e canco rstica (ou

regional), e empregar de preferncia esta segunda e.xpresso quando se iratasse do

verdadciro folclore - o das populaces rurais - reservando a primeira para os produlos

esprios da msica urbana que, de certo modo, obtiveram divulgaco mais ou menos

duradoira" [Gra?a 1 989d: 135].

No entanto, tambm os autores das publicaces sobre MTP realizadas no finai do sculo

XIX e no incio do sculo XX, colectaram repertrios de populaces rurais e, como vimos,

Lopes Graca considerava essa documentaco "pobrssima". A documentaco que A. Santos e

Lopes Graca consideravam de valor, para alm de ter de ser recolhida em contextos rurais (por

observaco directa dos fenmenos culturais), tinha que ter "interesse artstico" e tinha de ser

seleccionada, como Lopes Graca afirmou numa palestra em 1949:

"o cntcrio supremo que deve nortear a loda a actividade do folclorista musical no pode

deixar de ser um cntno artstico, visto que de uma actividade de criaco artstica,

embora sui generis, se trata" [Graca 1 989b: 1 08 ].

No perodo em estudo, os colectores de msica considerada "arcaica" eram muitas vezes

apelidados "folcloristas". Alguns "investigadores", como Lopes Gra^a e A. Santos insurgiam-

se contra os "amadores" que a pretendiam estudar. O primeiro defendeu em 1949 que os

"foicloristas" deviam ser "eruditos" [Gra^a 1989b:108] e, em 1968, que a etnomusicologia

devia "ser assente em bases verdadeiramente cienticas [Graca 1984:170]; o segundo assumiu-

se como "folclorista cienu'fico" [Palestra no IAC. A. Santos. Anos 50], demarcando-se dos

"outros" estudiosos, que apelidava de "curiosos" ou "amadores".

Inspirando-se no trabalho de Bla Bartk, a obra etnomusicolgica de Lopes Graca e A.

Santos, que pode ser inserida no "folclorismo cientfico". caracteriza-se pela colecta sistemtica

de msica tradicional, baseada em critrios de selecco que incluem a "antiguidade", a

"autenticidade" e a "qualidade artstica" dos trechos musicais a documenuir e a "qualidade

tcnica" das gravaces sonoras. Caracteriza-se tambm pela sistematizaco dos materiais

obtidos, pela transcrico musical das gravacues sonoras, pela anlise musicai e descri^o dos

produtos sonoros. Para alm da documentaco em si, este campo de estudos visa a utilizaco da

mtisica tradicional seleccionada na composi^o de msica erudita e o seu estudo por

investigadores de disciplinas cientficas como a musicologia comparativa, ou outras como a

lingustica, a fontica e a filologia, ou ainda a histria. a etnografia ou a antropologia.

A favor dos estudiosos amadores, Adolfo Coelho afirmou: "Os folcloristas no so

obrigados a ser eruditos, a fazer comparativas; mas sim a coligir com a maior fidelidade as

tradQes populares e public-las de modo que facilitem as investiga9c.es dos eruditos especiais"

([Adolfo Coelho cit. In Gra^a 1989b:108], escrito em 1949). Do outro lado da controvrsia,

Lopes Graca defendia:
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"o folclorista. e. na ocorrncia. o que se dedica recolha e ao estudo da canfo popular,

de\ e ser na verdade um erudito, deve servir-se do mtodo comparativo nas suas

investi ca^es e deve sobretudo ser um homem de discernimento e de sensibilidade

artstica desperta, para no incorrer na pecha (no raras vczes verificada entrc ns) de

prestar a sua atenco a espcies menos significati vas da can^o popular, com ntido

detrimento das espcies mais valiosas* [Gra$a 1 989b: 1 08].

Ao critrio de selecco de espcies "mais significativas da can^o popular" que Lopes

Graca apontava, A. Santos acrescentava ainda o da selecco dos "msicos de maior valor" entre

essas pessoas "que no sabiam msica" (como escreveu repetidamente nos seus registos de

gravaces), maioritariamente iletrados, mas tambm "artistas" "espontneos" e "autnticos":

"a defesa da mediatez de expresso (...) pertence a um movimento (...) de questionamento
dc convences no qual a can^o popular vinha a demonstrar concretamente a e\istncia

de uma arte que ignora a disciplina acadmica. Para o compositor e musiclogo Ralph

Vauuhan Williams, o cantor/lt- um artista nato cujo canto tem a esponlaneidade do

canto do primeiro homem. As origens fascinaram os ariistas modernos, que nclas

encontravam o que as artes dc sua poca no tinham mais. Cecil Sharp, outro aclivo

colcctor de baladas na Inglaterra e Estados Unidos, cstava cerlo de que a msica popular
era sempre sincera e despretensiosa porque as pessoas simples (ihe common people) no

divorciam sentimento c exprcsso. Os exemplos dc atracco pelo primitivo e popular

podem ser indefi nidamente mul tiplicados" [Travassos 1997:561-

esUi a orientaco que caracterizava o trabalho de A. Santos6. Tal como Cecil Sharp,

Vaughan Williams e Maud Karpeles, referidos na cita^o anterior, tinha como objecto de estudo

uma parcela seleccionada de msica tradicional, procurando nas populaces rurais os seus

"artistas" "espontneos", "autnticos" e "sinceros".

A selecco de artistas e de espcies musicais a recolher era a tarefa que A. Santos

considerava mais difcil e morosa, no trabalho de campo. No recolhia todo o material que

encontrava, antes fazendo demorada "prospecco" e "selecco". Baseava-se em critrios

estticos e artsticos, incluindo aspectos de anlise musical, antes de proceder "recolha". Esta

teria de ser realizada atravs de gravaces sonoras e nunca limitada a transcrices. Todo o

processo devia. segundo A. Santos, ser realizado com "disciplina cientfica" ou "rigor

cientfico".

O "foiclorismo cientftco" ou. como preferimos, a corrente cientfica do "folclorismo" em

que A. Santos se insere, teve como pioneiros Bla Bartk e Zoltn Kodly. com um primeiro

trabalho de campo realizado em conjunto na Hungria em 1905 ([Kodly 1906] e introduco de

Raschella em [Bartk 1979]). As gravaces que ento realizaram, ainda recorrendo ao

0 Em lnglaterra, A. Santos foi aluno de Vaughan Williams (1945/6). fcntre 1947 e 1951 A. Santos perteneeu

Comisso Directiva (E.xecuive Board) do Intcrnaonal Folk Music Council (IFMC), presidida por Vaughan
Williams (1947/58) e Maud Karpeles, Secrelria Honorria (1947-63) e Presidente Hononrio (1963-69).

Karpeles tinha sido assistente de Cecil Sharp no trabalho de campo nos E. U. A. [Haywood 1972] e manteve

contactos profissionais com A. Santos. chegando em 1956 a confirm-lo como etnomusiclogo de reconhecido

valor. em resposta a pedido de parecer da BRC [Carta. Marie Slocombe. 20/8/1955].
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fongrafo como equipamento de gravaco sonora, foram depois transcritas em notaco

ocidental padro com alguns diacrticos, foram analisadas, classiftcadas e ordenadas segundo o

mtodo iniciado pelo ftnlands Ilmari Krohn e desenvolvido por esta equipa de investigadores

hngaros. Tambm comparavam as msicas tradicionais hngaras s de Pases vizinhos, para

determinai^o, por contraste, das caractersticas da msica tradicional hngara ([Kodly 1939] e

[Bartk 1979]. escrito nos anos 30 e 40). Mais raramente, tambm aplicaram os seus mtodos

comparativos a msicas tradicionais de Pases ou regies com fronteiras com a Hungria. como

a Transilvnia (1906) e outras regies romenas ou a Eslovquia (1906), tendo Bartok feito

trabalho de campo noutros Pases, como a Arglia (1913) e a Turquia (1938) [Kodly 1950].

A compilaco da msica tradicional recolhida na Hungria resultou na publicaco do

Corpus Musicae Popularis Hwtgaricae com cinco volumes publicados entre 1950 e 1957. A

documentaco deste repertrio especfico tinha outros objectivos, para alm dos estritamente

etnomusicologicos, como a sua utilizaco na educa^o musical ao nvel do ensino genrico e

artstico, na formaco de uma escola nacional de compositores de msica erudita e no

desenvolvimento de estudos noutras reas cientficas, em especial na lingustica7.

Outras correntes de "folcloristas nacionalistas" surgiram no incio do sculo XX por toda

a Europa. Em Inglaterra salientam-se investigadores como Cecil Sharp, Maud Karpeles e

Vaughan WiIIiams. No caso portugus a influncia ntida na obra de A. Santos e Lopes Graca

e em Espanha, na de Felip Pedrell [Mait 1997]. No perodo em estudo, encontramos

investigadores com a mesma orientaco teorica em vrios Pases do leste europeu. Noutros

Continentes, tambm aparecem pioneiros empenhados nesta "misso" de "salvar" a msica

tradicional considerada de "valor", como Percy Grainger na Austrlia, Mrio de Andrade no

Brasil [Travassos 1997], ou os referidos Cecil Sharp e Maud Karpeles, no seu trabalho de

campo nos Estados Unidos da Amrica8. Esta corrente nacionalista existe ainda hoje. com forte

implementaco nos Pases do leste europeu.

O perigo do progressivo desaparecimento das prticas tradicionais nos meios rurais, veio

imbuir as actividades etnomusicolgicas da poca de um caracter de urgncia. Procurava-se

"salvar" tradi^es inerentes a um modo de vida que o progresso tecnolgico, os isolamentos

quebrados pelas crescentes facilidades de comunicaco e as mudancas sociais. condenavam

extinco.

7
Zoltn Kodlv, etnomusiclogo ("lolclorista"), pedagogo e compositor hngaro (1882-1967). dcfendeu em

1906 a sua tese de doutoramento em Estudos Hngaros c Germnicos com o ttulo A Magyar Npdal

Sirfaszerkezete que podemos traduzir como "a estrutura estrofica da canco popular hngara". Kodly, quando
escrevia em ingls, utilizava o termo "folksong" como sinnimo do hngaro "ncpdal".
8 Estes esnidiosos tinham forma^es semelhantes: eram todos herdeiros de uma "cultura europeta" - no caso ds

Mrio de Andrade portuguesa e no caso de Perc>' Graingcr inglesa. Com excepco de Mrio de Andrade. que era

escritor, todos eram compositores.
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"Como outros artistas modernos, eles [Mrio de Andrade e Bla Bartk] reproduziram o

parado.xo do pri mi ti v i smo. As qualidades presenles em cerlos grupos humanos e suas

expresses culturais so aquelas cuja ausncia percebida em outros. cujo modo de vida

foi marcado pela civil izayo, ao mesmo tempo, os atributos positivos dos primeiros

podem ter validade para os ltimos e devem ser recuperados" [Travassos 1997:7].

Est actualmente desacreditada a existncia de culturas puras, tal como eram pensadas

nas primeiras dcadas deste sculo. Ainda durante o perodo em que A. Santos desenvolveu

trabalhos, vrios invesrigadores realizaram estudos sobre o contacto de culturas e a mudanca

musical [Herskovits 1963], processos que desde ento tm sido profusamente estudados9. No

entanto. a procura do "arcaico", do "puro" e do "autntico" foi-se mantendo por todo o sculo

XX10, aparecendo na documentaco produzida por A. Santos at ao final da sua carreira.

Em Portugal, nos trabalhos publicados at meados do sculo XX, o passado

idealizado como um perodo mrico imutvel. Os estudiosos dividem a histria em dois

perodos: "o 'at hoje' e o 'hoje'. 0 primeiro perodo estabelece uma continuidade entre

longnquos passados castrejo e medievo e os anos 40; o segundo perodo o tempo de

mudancas" [Vasconcelos 1997:215]. Nesse "tempo de mudancas" em que viviam, acreditavam

estar a extinguir-se o tipo de repertrio que pretendiam documentar.

Para A. Santos e Lopes Graca, tal como para Bartk. as "cances populares ensinavam

sobre o passado remoto da msica ou histria de culturas especficas, ao mesmo tempo em que

podiam servir de exemplo inspirador para os artistas do presente" fTravassos 1997:7]. 0

mesmo processo verificado em Portugal, desenvolveu-se por toda Europa, primeiro na Hungria

e noutros Pases do Leste europeu, um pouco mais tarde em Portugal, em Espanha e no Brasil:

"As colectneas erin um produto intermedirio, cuja finalidade no se esgotava com a

ampliaco ou reviso do conheci men to. Era preciso que artistas se servisscm delas para

transform-las em arte musical e lherna. 0 arquivo de fonogramas, analogamenle, era

uma baldeaco necessria no percurso do oral ao escrilo. do inculto ao culto. do ingnuo
ao gnio; e o colector, um degrau na escala do nivelamenio, como diria Mrio [de

Andrade], ou elo da continuidade orgnica da tradico, como diria Kodly. Papel um

pouco mais complicado do que parece, pois o colector, ao nscrir a media^o escrita e

culta em msicas oriundas da imediatez da oralidadc, intua a transfoi mav'o qualitativa
resultante da sua prpria operaco. As cancoes ficam congeladas quando escriias, dizia

Bartk; elas perdem o vico quando saem da aldeia. N'ada substituiria a observaco direcla,

mas nem todos podiam faz-lo" [Travassos 1997:194].

J
[Blacking 1977] um dos trabalhos fundamentais sobre mudanca musical. |Castelo-Branco 1987] e [idem

19%] so duas das publica^es em portugus sobre o assunto.

* Ao mesmo tempo iam surgindo novos conceitos para caracterizar os pn?lutos sonoros sujeitos a processos ae

mudani^a musical. Na literatura anglfona, por exemplo, Kartomi fez um levantamento dos conceitos utilizados,

listando os seguinies: "pure, tradirional' genres on the one hand, and hybrid, cross-fertilized, pastiche.

transplanted, exotic, fused, blended, integrated, osmotic, creolc, mestizo, mulatto, syncretic, synthesized,
acculturated, double acculturated genres on the other" [Kartomi 1981:227]. Props na mesma publicaco o

conceito de "transculturai^o". que considerou mais apropriado para o estudo de processos dinmicos.
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Todos os investigadores referidos fizeram trabalho de campo ("observa^o directa") e

documentaram gravando um repertorio seleccionado de msica tradicional. A realizaco de

grava^es sonoras. possibilitada pela invenco do fongrafo, revolucionou a disciplina11. As

transcrices foram, desde o incio do sculo XX, consideradas insuficientes como

documentaco ([Hornbostel 1903] e [Arroio 1913]) e a possibilidade de gravar no campo foi

sendo, com o progresso tecnolgico, facilitada12. As gravaces, complementadas com

transcrices musicais. apareciam como nico recurso para "salvar" "tradices" "ancestrais" e

uma documentaco de cariz "cientfico".

Em Portugal o campo de estudo que foi denominado "folclorismo", "folclore" ou por

vezes "folclore musical", tempelo menos as duas correntes descritas: a "corrente cientfica" e a

"corrente no erudita". Ambas se inserem no "Movimento Folclrico" consolidado na emologia

e na antropologia ao longo das dcadas de 30 a 50 [Freitas Branco 1999]. Na acepco

considerada nesta dissertaco, este movimento inclui todos os estudiosos que, tal como A.

Santos. estavam interessados em documentar a cultura tradicional portuguesa.

O Movimento Folclorico em Portugal, teve como caracterstica "o contacto in loco com os

centros produtores desse saber" [Tbidem p. 32] e como objectivo a realizaco de um Ailas

Exnogrfico de Portugal, que veio a ser concludo em 1976 [Ibidem p. 34]. Encontramos assim

um grupo de antropologos, incluindo Jorge Dias, Femando Galhano, Benjamim Pereira e

Margot Dias. que se props realizar um atlas etnogrfico, tal como os estudiosos de MTP. e

que o conseguiu. ao contrrio destes. Por outro lado, os antropologos referidos trabalharam em

equipa, fundaram o Cenuo de Estudos de Etnologia Peninsular e consolidaram a autonomia

disciplinar, enquanto que os estudiosos de MTP desenvolveram esforcos isolados,

maioritariamente sem apoio institucional. Ao longo das trs dcadas referidas "a

proftssionaliza^o substituiu a vocaco ou a intervenco cvica" na antropologia em Portugal

[Ibidem p.35]. No mesmo perodo, nenhum estudioso de MTP conseguiu ser contratado como

etnomusicologo, o que s veio a acontecer depois da revoluco do 25 de Abril de 1974.

11 Inventado por Edison em 1877, o fongrafo comecou a ser utilizado no estudo da msica tradicional ainda no

final do sculo XIX. Facilitava o esmdo dos produtos musicais e a sua transcrico, permitindo a classificaco

segundo mtodos e tcnicas desenvolvidas no incio do sculo, considerados cientftcos. Com as repetices cfe

audico tornadas possveis pelo fongrafo e outras verses mais modernas de aparelhagens de gravaco e

reprodu^o, com medices de altura, intensidade e dura^o que novos equipamentos tinham tomado possveis. o

produto musical poderia ser mensurado, analisado e comparado cientificamente.

12
As grava^es foram sendo feitas em cilindros de cera, depois em discos de acetato e fmalmente em fitas

magnttcas. (primeiro atravs de pesados gravadores com cabecas facilmente magnetizvcis. que foram evoluindo

at aos DAT fceis de transportar e de maior fidelidade). As passagem dessas grava^es para discos de vinil (a

partir de matrizes de prensagem), depois para discos compactos ou outros suportes digitais, foram sendo cada vcz

mais eicazes.

12



Artur Santos e a Etnomusicologia em PortugaJ (1936 - 1969)

Do ponto de vista do seu enquadramento teorico, objecto de estudo e tcnicas de

investiga^o, A. Santos insere-se. durante grande parte da sua carreira, no campo de estudos

que ele prprio designava "folclorismo cientfco". No entanto, na correspondncia que trocou

com investigadores de grandes centros de estudo da musicologia comparativa no estrangeiro,

est documentado o seu interesse por este campo de estudos e pelas ideias e mtodos

comparativos utilizados. sobretudo em meados da dcada de 50 e incio de 60. Era tambm aos

investigadores estrangeiros que A. Santos destinava os discos etnogrficos que compilava. Na

sua prtica de investigaco no se constata, no entanto, a utilizaco da metodologia

comparativa, nem existia em Portugal o equipamento ou a equipa de investigadores necessrios

para o fazer.

A musicologia comparativa foi pela primeira vez referida em 1885 por Guido Adler no

artigo "Umfang, Method und Ziel der Musikwiessenschaft" [Adler 1885|13, na primeira

sistematizaco das cincias musicais conhecida. Foi definida como "consulta e comparaco para

fins etnogrficos" [Ibidem]. Teve como centro de irradiaco a Escola de Berlim, no incio do

sculo XX [Christensen 1991:201-9], aproximadamente na mesma altura em que aparece o

"folciorismo cientfico" como campo de estudos. No Berlim Phonogramm Archiv.

investigadores como os psiclogos Carl Stumpf e Erich von Hombostel, realizavam estudos

fsicos sobre o som, em msicas tradicionais de vrias culturas. Procediam realizaco de

medi^es exactas da alUira e da duraco desses sons, realizaco de anlises espectrais,

estudavam sistemas de afinaco e taxonomia de instrumentos, faziam transcri9f.es musicais.

anlises sistemticas e estudos comparativos de msicas tradicionais de diferentes culturas.

Estudavam ainda as caractersticas psicologicas e as da mente humana a partir dos produtos

sonoros estudados [Idem].

Nesta corrente insere-se o trabalho de Marius Schneider, Kurt Rheinhardt, Curt Sachs e

Jaap Kunst [Christensen 1991:203] e, na mesma linha, pode inserir-se o trabalho de Walter

Wiora, entre outros investigadores no Deutsches Volksliedarchiv. Correntes do mesmo tipo

surgiram tambm noutros Pases, como a Romnia com Constantin Brailiou [Elschek

1991:91 ], a Polnia com Adolf Chybinski, a Crocia com Vinko Zganec ou a Rssia com

Victor Belayev [Myers 1993]. A musicologia comparativa foi assim descrita por Hornbostel,

uma das personalidades mais destacadas deste campo de estudos:

"Comparative musicology should unearlh from collected and critically classified

material the common factors and the context of musical development in all parts of the

world, clarify differenccs on the basis of parlicular cultural relalion shi ps . and linally by

extrapolation draw conclusions regarding origins" IHornbostel 1903: 1 89 |.

13 Ttulo passvel datraducoseguinie: "mbito. mtodo e objectivo das cincias musicais". Foi publicada uma

traduijo cm ingls, como indicado na bibliografia [Adler 1885).
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A preocupaco com o desenvolvimento de abordagens cientficas do objecto de estudo e

o seu enquadramento institucional, caracterizam estes investigadores da musicologia

comparativa, que procuravam "origens comuns" e "universais" na msica e na mente humana,

acreditando que as anlises da msica tradicional dos vrios Pases e naces os poderiam

revelar [Christensen 1991]. Estes investigadores pretendiam tambm elaborar "cartas

folcloricas" e outra documentago caracterizando regies de acordo com os trechos musicais e

com os instrumentos encontrados. Queriam elaborar teorias cientftcas que explicassem os

factores comuns e as particularidades dos trechos musicais estudados, tendo como objecto

principal de estudo o produto sonoro [Idem].

Estes propositos claramente evolucionistas marcam os primrdios da disciplina. Estudar

"cientificamente" os exemplos musicais recolhidos, reuni-Ios em grandes arquivos fonogrficos

como o de Berlim e outros, como o de S. Petersburgo, Viena, Paris ou Washington, compar-

los, propor teorias sobre a distribuico de "estilos musicais", instrumentos ou sistemas de

afinaco e definir reas com caractersticas especficas em atlas musicais, eram alguns dos seus

objectivos. Como fmalidade, a procura de "universais" na misica e no prprio Homem. em

especial na sua mente.

Como referido, era a este tipo de arquivos que A. Santos destinava a sua obra e constata-

se que, ao longo da sua carreira a partir dos anos 50, para alm do interesse que expressou na

realizaco de estudos de musicologia comparativa a partir dos documentos que gravara, tinha

como objectivo o "levantamento da carta etnogrfica" do Pas [Entrevista ao Dirio lnsular.

1/12/1957].

No caso portugus apenas aparecem referncias a um "mtodo comparativo" na

documenta^o produzida por A. Santos e nas publicacoes de Lopes Graca citadas. Este mtodo

cientfico, para se poder aplicar, obrigava o investigador a ser possuidor de slidos

conhecimentos musicais em reas como as que Lopes Graca referiu em 1945:

" ciaro que no basta recolher e arrumar as can^'cs populares de dcterminado povo ou

regio para sc fazer uma obra slida dc folclonsmo. preciso mais: preciso criticar,

isto : analisar. comparar. senar, determinar caractcrsticas morfolgicas, psicolgicas
e sociolgicas - Que sei eu! - coisas que exigera ura arsenal de conhecimentos e um

esprito verdadeiramente cientfico, que no se compadecem com a curiosidadc amatria,
a boa vontade e o patriolismo" [Graca 1989a: 140J.

A exclamaco de Lopes Gra^a ("Que sei eu!") pode ser interpretada como a conscincia

que tinha da amplitude do campo de estudos, do seu carcter interdisciplinar e das dificuldades

que. por isso mesmo, apresentava. Para Lopes Graca, como para A. Santos, "a colecta era o

ncleo de projectos de grandes dimenses que os obrigavam a inteirar-se de matrias que

desconheciam, como a etnograia e antropologia" [Travassos 1997:13] e que defendtam, nos

anos 40 e 50, ter de ser abordadas com disciplina cientfica [Graca 1989a:140] e [Palestra no

IAC. A. Santos. Anos 50]).
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Na documenta^o produzida por A. Santos h vrias referncias musicologia

comparativa e a arquivos como o de Berlim, outras ao "folclorismo cientfco" e a

investigadores como Bartk, Kodly, Wiora ou Brailiou e, a partir de meados dos anos 50, h

referncias ao investigador holands Jaap Kunst, formado pela Escola de Berlim e que cunhou

o campo de estudos como etnomusicologia.

A publicaco de Jaap Kunst que cunhou a disciplina como Eihno-Musicology [Kunst

1951], sublinha a importncia da etnologia e da musicologia para o campo de estudos

emergente. Para A. Santos, o estudo dessa publica^o marcou um ponto de viragem na sua

carreira. que o seu contacto pessoal e profissional com Jaap Kunst favoreceu14. A mudanca

verificou-se mais a nvel do discurso e do trabalho de campo, do que ao nvel da produco

etnomusicologica, como ir ser demonstrado. Nas dcadas de 50 e 60, A. Santos abordou

abertamente a etnologia, ao nvel de alguns materiais recolhidos e da documentaco produzida

durante o trabalho de campo, que no entanto no chegou a organizar nem a sistematizar. no

tendo publicado nenhum estudo. Desde essa altura, substitui sistematicamente o termo

"folclorismo" por etnomusicologia, passando a considerar-se etnomusicologo.

Uma das muitas defmi^es de etnomusicologia que poderia ser subscrita por Jaap Kunst e

por A. Santos e que foi feita pelo etnomusiclogo Bruno Nettl, no final do perodo em estudo,

refere:

"The field that provides research in [folk and non-Wcstern musicl s novv known as

ethnomusicology. Before about 1950 it was commonly called comparative musicology,
andit is a sort of borderlme area between musicology (the sludy of all aspecls of music

in a scholarly fashion) and anthropology (the sludy of man, his culture, and especially
the cultures outside the investigator's own background)" [Nettl 1965:26].

Em suma. antes de 1950 A. Santos apresentou-se como investigador de "folclorismo

cientfco" e referiu a musicologia comparativa em palestras, entrevistas e na sua

correspondncia. Nas dcadas de 50 e 60 considerava-se etnomusicologo e documentou

aspectos musicoiogicos e etnogrficos de MTP e de msica tradicional angolana. No existe no

entanto qualquer referncia antropologia, disciplina cientfica cujos mtodos e tcnicas tanto

intluenciaram a etnomusicologia a partir da dcada de 60.

Nos anos 60 sobressaram duas correntes na etnomusicologia. A primeira, de pendor

musicolgico, incluiu as escolas nacionalistas de "folclorismo" em Inglaterra, na Hungria e

noutros Pases do leste europeu j referidas e ainda os investigadores que aplicavam a

metodologia comparativa e que se interessavam pela anlise das caractersticas musicais. A

14
Jaap Kunst organizou em Amsterdo uma exposico sobrc msica tradicional angolana, da autoria de A.

Santos (1954), como ser documentado. Tambm enviou a A. Santos [Carta. Lgation des Pays Ras. A. Santos.

2/1 1/1955] o livro quecunhou a etnomusicologia [Kunst 1951].
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segunda corrente. de pendor antropolgico, apareceu nos EsUidos Unidos da Amrica nos anos

60. Tendo sido iniciada ainda durante o perodo em estudo, era no entanto desconhecida em

Portugal. Esta nova orientaco do campo de estudos deve-se sobretudo ao etnomusicoiogo

Alan Merriam, que afirmou no seu livro The Anhropology ofMusic [Merriam 1964]:

"We are faced with the nevitablc conclusion that what the ethnomusicologist seeks to

create is his own bridge between the social sciences and the humanilies. He does so

because he must be involved with both; although he studies a product of the humanislic

sidc of raan's existencc, hc must at the same time realise that the product is thc result of

behaviour vvhich s shaped by the society and culture of the man who produce t. The

ethnomusicologist is. n effect, sciencing about music" [Merriam 1964:25).

Merriam props vrias defini^es da disciplina, dos seus objectos de estudo e

orienta^es. Duas das suas definices de etnomusicologia
- o "estudo da msica na cultura"

[1960] e o "estudo da msica como cultura" [1977] -. documentam as perspectivas que foi

tendo do campo de estudos. Primeiro props que se estudasse o produto musical no seu

contexto, depois que se estudasse(m) a(s) msica(s) como produto sonoro. como

comportamento e como parte integrante da cultura. Definiu ainda os objectivos da

etnomusicologia em termos das trs responsabilidades que o etnomusiclogo tem nos seus

estudos: (1) a responsabilidade tcnica, o estudo interno da disciplina, em que o estudante quer

conhecer a estrutura da msica e como construda, transcrita e analisada; (2) o estudo do

comportamento humano, pr-requisito para a produco do som, que inclui o comportamento

fsico e tambm a ideaco, comportamento conceptual ou cultural e ainda o comportamento

social de um modo geral e o comportamento na aprendizagem da msiea em particular e (3) a

responsabilidade de mostrar as relaces entre o esuido da etnomusicologia e os estudos das

humanidades e cincias sociais de um modo geral [Merriam 1964: 14].

A etnomusicologia assim definida no uma mistura percentual de musicologia e

antropologia, mas antes um campo de estudo interdisciplinar, que estuda o fenmeno da mtisica

holisticamente. So objecto de estudo o produto sonoro, os indivduos e os instrumentos que o

produzem, os pblicos, os comportamentos, hbitos, costumes de todos os intervenientes, bem

como os contextos relacionados:

"The ultmaic interest of man is man himself. and music is a part of what he does and

parl of what he studies about himself. But equally important is the fact that music is also

human bchaviour, and the ethnomusicologist shares both with the social sciences and

thc humanities the search for an understanding of why men behave as they do" [Merriam

1964:16].

A etnomusicologia actual. quase 40 anos apos a publicaco fundamental de Merriam.

um campo de estudos muito alargado ([Nettl 1992] e [Feld e Fox 1994]) que recorre a mtodos

e tcnicas de cincias como a musicologia, a antropologia, a etnologia, a historia, a socioiogia,

a lingustica, a semntica, a semitica, a hermenutica, a psicologia, a fsica, a matemtica e
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outras que lhe fornecam utenslios metodolgicos adequados aos objectos de estudo e

objectivos. Os etnomusiclogos podem ter objectos de estudo to dspares quanto as msicas

tradicionais oriundas de iocais remotos, os lops de vendas dos circuitos comerciais

multinacionais ou a msica erudita ocidental, por exemplo. 0 prprio conceito de "mtisica",

que no um conceito universal. no existindo em vrias lnguas, engloba mais do que o som.

Tm sido gradualmente inseridos na literaUira conceitos que incorporam no s o som, mas

outros aspectos culturais a ele interiigados, como "cultura expressiva" ou "comportamento

expressivo".

"A no^o de msica como domnio que transcende o mcro produto sonoro tem

alicer^ado uma boa parle da investigaco elnomusicol6gica desde os anos 70, que tem

abordado cntre outras questes '... como o desempenho musical incorpora e articula a

imaginaco e as prticas sociais. como as orsamza^es snicas so factos sociais

lotais, saturadas de mensagens sobre o tempo, e o espaco, o sentimento. a pertenca e a

identidade'
M

[Feld e Fox 1994:38 cit. In Castelo-Branco 1996:20].

Para alm dos produtos sonoros, as pessoas e os processos relacionados so objecto de

estudo. Neste campo de enorme abrangncia podem surgir aos investigadores questes de

carcter muito especftco, muito tcnicas do ponto de vista musical, circunscritas a uma zona

pequena ou a um grupo de pessoas muito restrito. Podem tambm surgir questes to latas

como "Quem somos ns?" e "Quem somos ns entre os outros?". luz da orientaco teorica

seguida nesta dissertaco de mestrado, a etnomusicologia actual pode ser definida como:

"um campo interdisciplinar que lem como objectivo principai o estudo cicntfico de todo

o fenmeno musical lendo era conta o seu contexto cultural, social, econmico e

poltico" |Castelo-Branco 1985:18].

A etnomusicologia hoje um campo de estudos caracterizado pela abordagem

multidiscipiinar de um conjunto de problemticas e processos relevantes na actualidade. como a

globalizaco, a construco de identidades, a transculturaco e outros processos de mudanca

musical.

1.3. Fontes

Foi encontrada documentaco produzida por A. Santos no mbito da etnomusicologia,

entre 1936 e 1969, dispersa por vrias instituices e na posse de particulares. A documentaco

foi complementada com testemunhos recolhidos atravs de conversas informais, depoimentos

orais c entrevistas a familiares e outras pessoas com que A. Santos se relacionou pessoal e

proissionalmente.
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1.3.1. O espolio de A. Santos

O esplio de A. Santos compreende discos, fotografas e ftlmes etnogrficos15,

gravaces das obras eruditas que comps16, documentos escritos inditos17 (currculos,

correspondncia. obra erudita, palestras, programas radiofnicos, exposices, documenta^o

de carcter administrativo ou oficial e notas de campo18), equipamento de gravaco e

reprodu^o de som, instrumentos musicais e outros objectos recolhidos no campo19 e

documenta^o diversa20.

A maior parte da documentaco encontra-se no Museu de Angra do Herosmo (MAH), no

Instituto de Etnomusicologia (INET) e na posse do Maestro Rui Serdio21, existindo ainda

alguns documentos no Arquivo Sonoro da Rdio Difuso Portuguesa (RDP) e na Escola de

Msica do Conservatorio Nacional (EMCN)22.

No Instituto Cames, depositrio do espolio do Instituto de Alta Cultura (IAC)23 e no

Arquivo Escrito da RDP depositrio do espolio da Emissora Nacional de Radiodifuso (EN)24,

1:> A coleceo completa de discos, fotografias e filmes depositada no MAH no est acessvel. A audico dos

discos foi autorizada pclo INET, pela EMCN (aps digitaliza^o feita por tcnicos espccializados) c pelo Arquivo
Sonoro da RDP. Das fotografias, apenas se pde aceder colecco dc mais de 150 depositadas no INET. Est

documcntado terem sido tiradas mais de 200 fotografias em Angola [Novidades 8/7/195 1 ].
16 Descritas no inal da dissertaco (Obra Erudtta).

17
Descritas no Anexo 1. Invcntrio preliminar do esplio de Artur Santos (no MAH, no INET c na possc >

Maestro Rui Serdio) e no final da disserta^o (Bibliografia, Obra Erudita e Ouura Dtx-umenta^o).
^

Descritas no Ancxo 1. Inventrio preliminar do espolio de Artur Santos (no MAH e no INTT) e no sub-

captulo 1.3. Fontes (rkx-umentago indita resultante de trabalho de campo).
19 Descritas no Anexo 1 (listagem preliminar doespiio de Artur Santos no MAH).

2^ Incluindo as publicaces com referncias a A. Santos e outras em que colaborou, listadas na Bibliografia.
21

Funcionrio dii SPA e sobrinho de A. Santos (filho de uma irm de Tlia Santos).

2-
Conllrmou-se no existir documenta^o relativa a A. Santos na Academia Internacional de Cultura

Portugucsa, Arquivo Nacional dii Torre do Tombo, Foz Cultura, INATEL (Diviso de Etnografia e Folciore).

Instituto de Investigaco Cientfiea Tropical, IPAE, Museu daMsica, Muscu da Mtisica Portuguesa e no Museu

da Rdio. No foi confirmada a existncia dc documentaQo no Museu Nacional de Etnologia, no tendo os

pedidos de consulta efectuados tclcfonicamente e por escrito, tido qualquer resposta.
U A correspondncia entre A. Santos, o IAC e o ME (1964 e 1968) foi a nica documenta^o encontrada sobre

o Centro de Estudos Etnomusicolgicos do IAC (CEE/IAC) e tem anexado o Projecto de Regulamento do

CHETAC, elaborado por A. Santos. A documenta^o que existe no esplio do IAC, no estava acessvel data

do pedido de consulta (estava annazenada, espera de transferncia para as novas instala^es do Instituto

Cames). Foi possibilitado o acesso a uma base de dados sobre os bolseiros do IAC (datas, subsdios,

instituiges, etc).
24 O espcMio da EN, depositado no Arquivo Escrito da RDP, no est tratado, inviabilizando a pesquisa oe

documenia^o. Pr(x:urava-se documenta^o sobre as grava^es que A. Santos fez com o apoio dos senicos

tcnicos da EN (1939); sobre trabalho de campo realizado para a EN (1943); sobre a sua actividade enquanto

assistentc de programas (1940) e como colalxirador do GbMEN (desde a sua cria^o em 1942); sobre os

programas em que A. Santos colaborou (1937/8) e de divulga^o dos seus discos (1961, 1965 e 1966). O Dr.

Cerejo e daDra. Filomena Abreu. investigadorcs que desenvolveram pesquisa no arquivo. testemunharam no ter

encontrado dtxrumentaco sobre A. Santos (salientando que esse no era, directamente, seu objecto de estudo).
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a pesquisa foi impossibilitada. dado que a parte dos espolios referente ao perodo em estudo

est por inventariar25. O panorama acima descrito impossibilitou o acesso documentaco

sobre actividades desenvolvidas por A. Santos, nos esplios de instituices sob cuja alcada

foram realizadas (IAC e EN).

As instituices que confirmam o desaparecimento ou deterioraco de documentaco

propria, relacionada com trabalhos desenvolvidos por A. Santos, incluem a Funda^o Calouste

Gulbenkian (FCG)26, o Museu Antropologico da Universidade de Coimbra (MA/UC)27

acuialmente na posse do esplio da Companhia de Diamantes de Angola (DIAMANG), o

Arquivo Sonoro da RDP28 e o Arquivo Audiovisual da Radio Televiso Portuguesa (RTP)29.

So apresentadas no Anexo 1, listagens da documentaco produzida por A. Santos, que

se encontram na posse de instituices e pariiculares30, qual tivemos acesso.

Para alm da documentaco indicada, foram encontradas referncias a A. Santos como

etnomusiclogo publicadas em edices da Associaco Portuguesa de Educaco Musical

(APEM), CN, DIAMANG, EN, FCG, Instituto Cultural de Ponta Delgada (ICPD), Instituto

Histrico da Ilha Terceira (IHIT), Intemational Folk Music Council (IFMC). Juventude

MusicaJ Portuguesa (JMP), MA/UC e Sociedade Portuguesa de Autores (SPA)31.

2^ A maioria dos espolios de instituices activasno perodo anterior ao 25 de Abril e cxtintas depois desta data,

foram entregues a outras instituiyes e no se encontram organizados.

26
A documentago relativa Comisso de Euiomusicologia da FCG (CE/FCG) que A. Santos guardou. foi a

nica encontrada, exceptuando a informago geral contidaem [Perdigo 1959], [Idem 1962], [Idem 1971] e [Idcm

1974]. O Servi^o de Msica da FCG confiirnou a destrui^o dcsta documentago. Esta tambm no existe nos

esplios de Lopes Graca e de Giacometti (Museu da Msica Portuguesa). Como referido. no foi possvel

confirmar a sua existncia nos espTios de Verglio Pereira e de Jorge e Margot Dias (depositados no Museu

Nacional de Etnologia). O Dr. Jos Bento Ferreira Martins, ex-funcionrio administrativo da FCG, a ltima

testemunha das actividades da Comisso (a doenca de Margot Dias e o falecimento dos restantes membros da

Comisso. A. Santos, Lopes Graca, Jorge Dias e Madalena Perdigo
- e de Maria Femanda Cidrais, funcionria

tla FCG, presente ocasionalmcntc ncssas reunies
- impossibilita o acesso a ouuos lestemunhos).

27 0 MA/UC. herdeiro das ms condices em que recebeu o csplio da DIAMANG. considera perdido todo o

material sobre Angola produzido por A. Santos [MA.TIC 1995:18].

28 O Arquivo Sonoro da RDP no tem grava^es das palestras radioionicas realizados em 1937 e 1938 (cujas

transcrices existem no esplio), nem quaisquer gravaccs de campo realizadas nos anos 30.

29 O Arquivo Audiovisual da RTP confirmou j no existir a grava^o do programa (40 minutos) emitido em

Novembro de 1963 [Currculos]. Era o nico documento filmado com entrevista a A. Santos. mostra d

gravaces, fotograftas e filmes das estadias de campo por ele realizados.

30 O Maestro Rui Sercxlio disponibilizou a dtx-umentaco que tinha e a que estava na posse das irms mais

novas de A. Santos, Ma Augusta Correia de Sousa Ladeira e Ma Lusa Correia de Sousa. O Eng Falco, amigo

de A. Santos, disponibilizou documentaco sua e de sua irm, Teresa Falco Azevedo, esposa do Dr. Carlos

.\zevedo (colaborador e amigo de A. Santos).

31 Destas publcaces, foram consultadas: na Biblioteca Nacional as editadas pcla DLAM.A.NG, EN, ICPD, IHrf

e MA/UC; na Biblioteca do Museu da FCG. as edicoes da FCG; na APEM e no centro de documenta$o do

Departamento de Cincias Musicais da UNL, as referentes APEM e IFMC. As edicoes do CN, foram cedidas

pela Prof . Femanda Mclla e das publicaces da JMP e SPA em causa, foram consuhadas c<5pias existentes no

esplio de A. Santos.
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1.3.2. Edices discogrficas editadas, gravaces e filmes inditos

A documentaco gravada por A. Santos inclui as colecces de discos editadas e as

gravaces inditas, os discos de acetato com msica tradicional de Angola e os filmes (cujo

contedo se desconbece e que apenas em parte esto referenciados).

Discos editados

As duas colecces de discos etnogricos que A. Santos compilou, 0 Foldore Musical

das Ilhas dos Acores. Anlologia Sonora}1 e Folk Music of Portugal 33, tem sido, desde a sua

edico, difceis de encontrar.

Com excepco das Separalas da Anlologia Sonora, os discos que compem as duas

colecces acima descritas foram oferecidos ou vendidos a instituices e personalidades, no

chegando a ser comercializados por no serem destinados ao pblico em geral, mas a

investigadores estrangeiros [Acta N. 2. CE/FCG. 1960].

Poucas publicaes fazem referncia a estas colecces. Umas descrevem sumariamente o

perfil de A. Santos, referem algumas das regioes em que os trechos musicais foram gravados e

do parecer avaliador ([Kastner 1960:9], [Cmara 1980:15] e [Castelo-Branco e Toscano

1988:163]). Ouuas incluem o mesmo tipo de informaco e transcrices de trechos gravados

[Veiga de Oliveira 1986:8, 32, 40/43, 59/64] ou referncias discogrficas sobre parte do

material editado, embora com listagens incompleUts ([Giacomeui e Lopes Gra^a 1981: 342'43 1

e [Brito 1984:44]). Foram ainda publicadas trs pequenas recenses sobre os discos ([Freitas

Branco 1961] e [Idem 1962] e, em Inglaterra, [Matos 1960]). As publicaces referidas so dos

anos 60, altura em que os ltimos discos dos Acores foram editados, ou dos anos 80,

aparecendo os discos mencionados em artigos sobre histria da disciplina ou sobre a MTA.

Gravaces sonoras inditas

Os discos de acetato, as bobines magnticas e os flmes, encontrados no MAH, no esto

acessveis a consulta. Pelo menos uma bobine magntica que tem a indicaco do seu contedo

ser msica UadicionaJ da Madeira, os discos de acetato gravados em Angola e os filmes (Beira

Baixa, Beira Alta e Angola), contm documentaco indita. So se poder saber se existem

*- A Anwlogia Sonora tem 47 discos (sem faixas repctidas) e trs discos. a que A. Santos chamou Separaias da

Amologia, com medi^o de faixas. A JGAH editou 18 discos de 78 rpm (1956) e duas separatas de 45 rpm

(1957). com msica tradicional da Ilha Terceira. O ICPD editou, com msica tradicional da Ilha de S. Miguel,
dezdiscos de 78 rpm (1956), uma separata de 45 rpm (1957) e sete discos de 33 1/3 rpm (1965); com mtlsica

tradicional da Ilha de Santa Maria, editou doze discos dc 45 rpm (1963).

33 Folk Music ofPonugal inclui dezdiscos (33 1/3 rpm) de msica tradicional daBeira Baixa e Bcira Alta.
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documentos inditos de MTA, comparando as gravaces editadas em disco e as que constam

nas bobines, a que actualmente no concedido o acesso. No existem cpias de toda a

documentaco indita referida.

Discos de acetato com msica tradicional de Amzola

Alguns dos discos de acetato gravados por A. Santos em Angola (1949) foram

localizados no MAH em mau estado de consen'aco34.No h confirmaco de terem sido

editados, nem transpostos para suporte mais duradouro, todos os discos gravados por A.

Santos em Angola.

O MA/UC35 editou uma publicaco sobre o espiio da DIAMANG, onde feita a

seguinte referncia s gravaces em disco reaJizadas por A. Santos: "o material empregado no

tinha condices de duraco e acabou por se estragar completamente" [MA/UC 1995: 1 8].

Os discos de acetato que foram gravados, requerem condices de conservaco especiais e

no tendo sido copiados para outros suportes. tero, no transporte do Museu do Dundo (na

Lunda Nordeste angolano), para Portugal, ficado irremediavelmente deteriorados36.

No entanto, sobre as gravaces realizadas por A. Santos em Angola, Santiago Kastner

refere "una srie de discos con folklore musical angolano que la mencionada Compania37

regal a varios centros extrangeros de musicologia a fin de poder ser estudado

convenientemente" [Kastner 1960:9]. A limitaco desUi pesquisa a instituices portuguesas

poder explicar a insuftcincia de resultados obtidos. No entanto, no havendo qualquer registo

sobre o assunto no espiio de A. Santos, (que listou detalhadamente todas as instituices a que

foram oferecidos discos etnogrftcos. no caso acoriano), considera-se pouco provvel que

tenham sido feitas ofertas de discos de Angola.

Mas foi encontrada mais documenta^o que aponta para a existncia de discos em vinil,

feitos a panir das gravaces de A. Santos em Angola: uma caita do director da DIAMANG,

refere a "reimpresso" dos discos de acetato gravados em Angola |Carta. A. Santos. Jlio de

Vilhena. 9/1/1953], um artigo de jomal elogia a qualidade das grava^es em disco ("que podem

34 Os discos foram encontrados numa caixa de metaJ com o rtulo "matrizes virgens", que esteve armazenada em

ms condiQCvs (as instala^es do museu sofreram danos importantes com o terramoto de 1980, s tendo reaberto

ao pblico, na sua totalidade, em 1997).

35 O MA'UC comprou o esplio da DIAMANG (em parte, na sua posse desde 1989; na totalidade. desde 1993).

36 Existe no MA/UC. documenta^o gravada sem autoria reconhecida, rxxlendo hipotecamente incluir a

documentaQo relativa a A. Santos. Esmdar o esplio da DIAMANG para encontrar as grava^es realizadas por

A. Santos, foi considerado fora do mbito desta pesquisa, dado que a colecco inclui "mais de 6.000 discos (fc

Folclore da Lunda" [MA/UC 1995:8]. Contactados o Director. a Conservadora e tcnicos do MA/t'C, confirmou-

se no terem conhecimento dc documenta^o produzida por A, Santos ali depositada e considerarem provvel cjue

essa documentaco se tenha. de facto, perdido.
3^ Referindose Companhia dos Diamantes de Angola (DIAMANG).
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ser tocados no Salo da Luz" do Museu dos Trpicos) que acompanharam a exposiyo de fotos

de Angola realizada em Amsterdo [Aigerneen HanMsblad. 4/5/1954] e. numa transcrico de

entrevista radiofnica em que foram ouvidas grava^es de Angola, A. Santos afirmou ter dado

a ouvir, em Amsterdo, as suas "grava^es do folclore dos negros de Angola" [Entrevista na

Radiodifuso Francesa.1954]. Por no ser provvel que A. Santos tivesse viajado, ai

Holanda (de comboio) com discos de acetato, credvel a reimpresso em discos vinil. No

entanto e apesar dos esforcos desenvolvidos, dos fonogramas realizados por A. Santos em

Angoia38, s foram localizados os referidos discos de acetato.

1.3.3. Organizaco das fontes

A anlise do espolio de A. Santos permitiu a elabora^o de uma cronologia de actividades

relacionadas com a etnomusicologia, uma bibliografia (com referncias a A. Santos, incluindo

artigos de imprensa, publicaces em que colaborou e um inventrio da correspondncia), uma

listagem de obras eruditas editadas, inditas e suas gravaces sonoras encontradas39, uma

discografia (com discos etnogrftcos da autoria de A. Santos e discos com recriaco de faixas

de MTA gravadas por A. Santos)40, uma filmografia, programas de concertos, palestras.

programas difundidos, exposices etnogrficas e documenta^o de carcter administrativo e

oficial.

A anlise da documenta^o referente actividade etnomusicologica41, conduziu a sua

organizaco em cinco perodos, tendo as vrias estadias de campo como critrio principal. O

primeiro perodo considerado de formaco em que A. Santos, como compositor, realizou as

primeiras estadias de campo em zonas raianas de Pomigal (1936-1943) e estudou no

estrangeiro (1945/48). Os trs perodos seguintes com trabalho de campo em Angola (1949),

38 No MAH h colecces completas dos discos de A. Santos. a que no foi permitido o acesso. A listagem do

espolio entregue ao MAH no refere discos vinil com msica de Angola, mas (a avaliar pela documenta^o

escrita listada. que estudmos), este documento vago e impreciso, no descartando a hipotese posta.
39 As listagens contriburam para caracterizar A. Santos como compositor, dadoque uma percenmgem aprecivel
das obras documentadas, so harmonizaces de MTP. As obras inditas requerem conftrmav'o de autoria,

considerada fora dombito desta dissertaco.

40 Para alm dos dados inclusos na Discografia, ver Anexo 2. Intrpretes que colaboraram nos discos

etnogrficos editados (organizados por regio documentada e pelo seu papel enquanto intrprete).
41 Da documenta$o encontrada no foram analisados os dcx'umentos em suportes frgeis (grava^es inditas.

fotografias c filmes), as gravaces dos programas de rdio e televiso em que participou ou em que foi apresentada
a sua obra e as obras eruditas incditas (que foram apenas listadas). Os documentos a quc no se teve acesso

incluem l'otografias (Angola, Beiras, A^ores e Madeira). diapositivos, filmes (pelo menos de Angola e das

Beiras), grava^cs em discos de acetato inditos (Angola) e bobines em fitas magnticas com faixas indiias

(Beiras. A^ores e Madeira).
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Beira Baixae Beira Alta(1956) e Acores e Madeira (1952 a 1965). Por ltimo, consideraram-

se as actividades desenvolvidas a m'vel institucional (1960 a 1969).

Foi sobretudo a partir da documentaco relacionada com trabalho de campo e seus

resultados (em especial discografia, transcrices e notas sobre trechos musicais, intrpretes e

instrumentos) e a relacionada com as actividades desenvolvidas a nvel institucional. que se

realizou a caracterizaco pretendida.

Documentaco indita resultante de trabalho de campo

A documentaco indita que resultou do trabalho de campo extensa e no est

catalogada42. A documenUi^o escrita a tnica acessvel e no est organizada (com excepco

dos registos de gravaco). S6 em parte est datada, mas tem normalmente indicaco do local de

recolha. A documentaco encontrada est sistematizada no Anexo 1 .

Osentrevistados

Foram entrevistados familiares, amigos, alunos, colegas e pessoas com quem A. Santos

conUictou profissionalmente. Tanto quando possvel, foram entrevisUtdos todos os que so

referidos na documentaco enconuada e os que foram mencionados nos testemunhos

recolhidos. Os familiares e os autores de homenagens postumas a A. Santos foram

entrevisUtdos primeiro.

Da famlia de A. Santos foram contactadas as suas irms mais novas, Maria Augusta

Correia de Sousa Ladeira e Maria Lusa Correia de Sousa, e o Maestro Rui Serdio, sobrinho

de Ttilia Santos. A colabora^o deste ltimo foi fundamental, como familiar e tambm como

funcionrio da SPA, como pianista (que como acompanhador, tem apresentado em recital as

cancxies compostas por A. Santos) e compositor (que tem utilizado como fonte musical as

transcrices e gravaces realizadas pelo seu tio).

Dos amigos ntimos, a Prof. Maria August Barbosa foi colega de A. Santos, na classe

de harmonia na classe do Prof. Costa Ferreira e como professora do CN. e era amiga do casal.

Conhece bem a obrade A. Santos. tendo pesquisado o seu espolio, j na altura depositado no

MAH. Ouuo amigo de A. Santos desde ftnais dos anos 40, o Eng Joo Falco tem sido um

incansvel divulgador da sua obra, desde os anos 8043. A sua irm, Maria Teresa Azevedo

Falco, foi casada com o Dr. Carlos Azevedo, com quem A. Santos colaborou

profissionalmente [Palestras em Inglaterra. Azevedo e Santos. 1947] e de quem era amigo.

4j- A documenta^ao no INET est organizada geogrfica e cronologicamente. No MAH no esu organizada.
43 O Eng Joo Falco tem feito divulga^o das cances compostas por A. Santos, junto de cantoras a cujos
reciutis assiste. Tem escrito cartas para jornais, emissoras de rdio e televiso quando no mencionam a obra tfc

A. Santos em emisses dedicadas MTP. Ver Anexo 1. Inventrio preliminar doesplio de A. Santos (INET).
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Entre coleaas e alunos de A. Santos no CN foram entrevistados a Prof . Doutora Maria

Augusta Barbosa (j referida) e ainda o Maestro Vitorino de Almeida e os Professores Lus

Fiiipe Pires, Maria Amlia Abreu e Olga Prats, que foram. ainda muito jovens, seus alunos

particulares, tal como mais tarde Jos Bon de Souza. Todos eles apresentaram publicamente

obras compostas por A. Santos e contactaram com ele durante grande parte das suas vidas. Dos

entrevistados, tambm foram alunas de A. Santos, Eduarda Pavia de Magalhes e M3 Lurdes

Martins e, doutra geraco, Antonio Toscano, Carla Seixas e Joo Pedro Mendes dos Santos44.

As professoras Florinda Santos e Prof . Maria Cristina Lino Pimentel (colegas de A.

Santos como alunas e como professoras do CN). Maria Fernanda Mella (aluna de A. Santos,

sua colega como professora e intrprete das suas obras como cantora) e Elisa Lamas (coiega de

A. Santos como professora do CN de que foi tambm Presidente da Comisso Instaladora),

completam este grupo.

Das pessoas que contactaram profissionalmente com A. Santos fora do mbito do CN,

foram entrevistados o jomalista Fernando Pessa (que conheceu A. Santos em Londres, no ps

guerra e que o ajudou nos pedidos para cedncia de equipamento de gravaco, no trabalho de

campo nos Acores). o Dr. Humberto d'vila (amigo de A. Santos e importante figura do meio

cultural portugus, como critico musical, director do Instituto Portugus do Patrimnio

Cultural, Socio N. 1 e Presidente da Assembleia Geral da JMP), o Dr. Jorge Forjaz

(terceirense, historiador conceituado. Director do M\H na altura da doaco do esplio de A.

Santos, que conhecera o casal Artur e Tlia Santos, durante o Uabalho de campo na Terceira em

1952), o Dr. Jos Bento Martins Ferreira (ex-funcionrio administrativo da FCG, que

participou em vrias reunies da Comisso de Etoomusicologia da FCG com A. Santos) e o

Dr. Lus Francisco Rebelo (outra personalidade importante do meio cultural portugus, como

escritor e como Presidente da SPA). Do grupo de pessoas com quem A. Santos manteve

contactos proftssionais no campo da etoomusicologia e que foram entrevistadas, destacam-se,

pelo seu conhecimento da obra discogrfica de A. Santos e/ou pela actividade que

desenvolveram como estudiosos de MTP, o Dr. Domingos Morais, o Dr. Jos Alberto

Sardinha. o Maestro Jos Atalaya e o Dr. Jos Manuel Bettencourt da Cmara.

O Dr. Domingos Morais (que com Veiga de Oliveira, Benjamim Pereira, Carlos

Guerreiro, Jos Pedro Caiado, Pedro Caldeira Cabral e Rui Vaz fez parte de um grupo de

estudiosos de MTPque realizou notvel trabalho sobre instrumentos populares portugueses),

autor de transcri^es de faixas gravadas por A. Santos, que foram publicadas ([Veiga de

Oliveira 1986] e [Idem 2000]). O seu contacto pessoal com A. Santos ocorreu em 1986, a

44
Incluo-me nesta geraco de alunos e, como rcferido. conhcco h mais de duas dcadas a maioria dos colegas e

alunos de A. Santos entrevistados.
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proposito dessas transcrices. A. Santos aprovou os critrios seguidos e os resultados finais

desse trabalho, autorizando a sua publicaco.

O Dr. Sardinha (advogado e investigador de MTP, com vasta colec^o de documentaco

gravada), conheceu A. Santos quando o convidou para participar na Quinzena de

Etnomusicologia. promovida pela JMP (Outubro e Novembro de 1982). Conhece bem a obra

discogrfica de A. Santos que chegou a divulgar em programas da RDP que realizou (1983).

O Maestro Atalaya (que foi aluno de composico de A. Santos), escreveu notas de

programas de concerto e de radio sobre A. Santos e conhece a sua obra erudita e

etnomusicologica. As suas fun^es na RDP, principalmente a sua contribuico no Festival da

Msica Portuguesa organizado pela EN (1956) e na realizaco de programa radiofnico sobre

A. Santos na mesma emissora (1966) o atestam. Para alm disso, tinha uma relaco de solida

amizade com o seu antigo mestre, que o seu testemunho e a correspondncia enconuada

documentam.

O Dr. Bettencourt da Cmara conheceu A. Santos durante a realizat^o do seu exame de

harmonia, como aluno externo. no CN. 0 facto de ser acoriano chamou atenco do professor

que posteriormente o convidaria para assistir a sesso sobre MTA, com outros convidados,

realizada em sua casa. Anos mais Uirde BeUencourt da Cmara viria a fazer publicaces sobre a

MTA (em que refere as gravaces realizadas por A. Santos) e sobre Francisco de Lacerda,

nesUt dissertaco considerado importante na formacco de A. Santos. Do seu testemunho

resultaram uma perspectiva pessoal sobre o homem e informa^es sobre o trabalho de campo

que A. Santos realizou nos Acores.

Os testemunhos dos entrevistados, na maioria figuras conhecidas do meio cultural e

etnomusicologico, foram importantes para a localiza^o de documentaco e para a

caracterizaco do percurso pessoal e proftssional de A. Santos.

1.4. Relevncia da pesquisa

A. Santos iniciou Uabalho de campo h mais de 60 anos, fez as primeiras edices de

discos h quarenUi e j decorreram 13 anos aps a sua morte. Se como professor do CN no foi

esquecido por alunos de diferentes geraces, como etnomusiclogo, apenas alguns

especialistas tm conhecimento do seu valor. A sua obra etnomusicolgica praticamente

desconhecida, mesmo na comunidade cientfica, e a documenta^o sobre o assunto revelou-se,

surpreendentemente, de difcil acesso. A. Santos, outrora ftgura ilustre do meio cultural,

artstico e cientfico portugus, foi caindo no esquecimento. Espera-se. com este estudo,

contribuir para o conhecimento da sua obra e do seu contributo para a etnomusicologia em

Portugal.
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Esta investiga^o pretende caracterizar A. Santos como personalidade, professor,

pianista, compositor e etnomusicologo e avaliar o seu contributo para emomusicologia, para a

misica emdita e o seu ensino.

Em Portugal no foram ainda realizados estudos sobre a maioria dos estudiosos de MTP.

Destes, destacam-se entre outros, Csar das Neves, Pedro Fernandes Thoms, Francisco de

Lacerda, Lus de Freitas Branco e Rodney Gallop (msicos que documentaram a MTP

transcrevendo), Armando Leca, Fernando Lopes Graca. Verglio Pereira, Margot Dias e A.

Santos (msicos que documentaram a MTP gravando45), Kurt Schindler, (como autor das

primeiras gravaces de MTP conhecidas), Michel Giacometti e Jos Alberto Sardinha (como os

autores mais prolferos de documentaco gravada) e Ernesto Veiga de Oliveira (que reuniu

importante colecco de instrumentos musicais tradicionais). De modo geral difcil aceder s

suas obras46, o que diiculta a realizaco de estudos sobre a histria da discipiina em Portugal.

Espera-se que est disserta^o constitua um contributo para a elaboraco da historia da

emomusicologia e o conhecimento da obra de A. Santos. Analisa-se o seu contributo para a

etnomusicologia. No perodo em estudo analisam-se os estudos sobre MTP realizados e o tipo

de tradives musicais documentadas. Analisam-se ainda as polticas culturais, as ideologias

dominantes e os modos de sentir a "Portugalidade". Considera-se ainda que as prticas

musicais documenUidas reflectem realidades sociais, caracterizam popula^es rurais no perodo

do Estado Novo (ou melhor, a viso que deias tinha A. Santos), as relaces entre as elites

(culturais, artsticas e cientficas) e o que idealizaram como "povo", os processos que

contextualizam essa viso e as acces decorrentes.

Para alm deste enquadramento geral do estudo, tambm se considera reievante a

caracterizaco de todo o esplio de A. Santos. A documentaco que produziu, na sua maioria

indita, sobre aigumas reas do Continente (Beira Baixa, Trs-os-Montes, Minho, Baixo

Alentejo e Beira Alta). as Regides Autnomas (A^ores e Madeira) e ainda sobre duas zonas de

Angola (Lunda e Alto Zambeze). por si s importante estudo da msica Uadicional ento

considerada "autntica" e "representativa" de cada regio. Espera-se que a caracterizaco do

esplio de A. Santos, a sua organizaco, localiza^o, acessibilidade e estado de conservaco

apresentada nesta dissertaco, possa servir como ponto de partida para outros estudos sobre

esta documentaco e esmdos comparativos com as obras de outros investigadores em Portugal

e no estrangeiro.

45 Para A. Santos, ser "bom msico" e fazer "recolhas gravadas". eram condicfx;s imprescindveis para sc poder

seretnomusiclogo. como veremos.

46 No final do sculo XX come^iram a ser realizados estudos e reediccx;s de obras de alguns destes

investigadores, com publicaces sobrc a "recolha museologica" de Giacometti ([Ereitas Branco e Oliveira 1993] e

[Idem 1994]) e reedi^o dos livros de Veiga de Oliveira [Veiga de Oliveira 2000]. por cxemplo.
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2. Percurso pessoal e profssional (1914
- 1987)

A. Santos nasceu na baixa lisboeta a 15 de Janeiro de 1914. Iniciou cedo a carreira de

pianista (intrprete de msica erudita e improvisador), concluindo aos 21 anos o Curso

Superior de Piano do CN e, no ano seguinte, o Curso Superior de Composico (ambos com 20

valores), sendo-lhe nessa altura atribudos o Prmio do Conservatorio e o Prmio Beethoven de

Composieo. A sua carreira como concertista, sobretudo acompanhador, foi abandonada no

final dos anos 40. Assumia-se nessa altura como compositor e estudioso da MTP, que utilizava

como fonte musicai nas obras de msica erudita que compunha.

Comecou a sua formaco etnomusicologica nos anos 30, como autodidacm, estudando

publieaces com transcrices de MTPe publicaces etnomusicolgicas de autores estrangeiros,

ao mesmo tempo que iniciava as actividades de documentaco de MTP. Resultaram do trabalho

de campodiscos etnogrficos editados e um esplio considervel de documentos inditos. No

final da sua carreira chegou a ter responsabilidades institucionais no mbito da disciplina, que

atestam a sua vontade de criar um arquivo de MTP e formar uma escola de etnomusicologia em

Portugal.

Ao longo do seu percurso profissional foi sempre professor de composico no CN e de

piano a nvel particular, actividades de que dependia ftnanceiramente. As suas tentativas da

criaco de um lugar no quadro como etnomusiclogo no tiveram xito.

Em finais dos anos 60 abandonou a actividade etnomusicolgica, tendo mantido a sua

actividade docente at 1980. Faleceu em Lisboa. a 5 de Junho de 1987.

Os testemunhos recolhidos caracterizam A. Santos como um profissional de

extraordinrio valor que, depois de um percurso de notoriedade e de muitas honrarias a nvel

profissional, acabou doente, sozinho e desiludido com o esquecimento a que foi votado o seu

trabalho.

Os entrevisUidos que o conheceram ainda durante o perodo em estudo, assinaiam o

contraste entre duas fases da sua vida. Uma primeira at 1969. em que era um homem activo,

brilhante, seguro. exuemamente rigoroso, perfeccionista e mesmo inflexvel; e outra. a partir de

1969, em que era um homem triste e mais apagado, que se dedicou docncia at 1980 e que

depois da reforma no tinha objectivos de trabalho ou mesmo de vida. No entanto, os que

foram seus alunos entre 1969 e 1980, recordam tambm um professor e msico brilhante,

acessvel, com bom reiacionamento com os alunos e que os marcou profundamente com o seu

saber e a sua personalidade.

1969 foi de facto um ano fatdico para A. Santos - o ano da morte de sua muiher -

que

culminou uma srie de desapontamentos a m'vel profissional, como etnomusiclogo.
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Tlia Santos foi. para alm de esposa dedicada, uma assistente de excepco nos trabalhos

emomusicolgicos e, segundo os testemunhos recolhidos, a grande impulsionadora dos

trabalhos desenvolvidos47.

A morte de Tlia coincidiu com o fnal de uma carreira que, j desde o incio dos anos 60,

era para A. Santos desgastante. Os seus pedidos de apoio para o trabalho de campo no tiveram

resposta positiva. Os seus discos demoravam anos a ser editados (os ltimos editados, em

1965, continham gravaces de 1958). Em suma, no conseguia que o seu estatuto de

etnomusicologo fosse reconhecido ofcialmente, frustando-se tambm as suas expectativas

quanto criaco de um arquivo de MTP e de uma escola de etnomusicologia. Com a morte de

Tlia, sem o seu apoio, desistiu de lutar contra esta conjimUtra desfavorvel48.

Durante o seu percurso profissional, A. Santos fez outras desistncias para se dedicar

etnomusicologia. Foi um pianista prodigioso que Viana da Mota premiou e eiogiou e, no

entanto. abandonou o piano pela composico. Nesse campo, foram os irmos Freitas Branco

que "apadrinharam a sua carreira". Lus (compositor). como seu professor, Pedro (maestro).

como o grande divulgador da sua obra, em Portugal e no estrangeiro. Compositor premiado

com pouco mais de 20 anos (em 1935 e 1936), abandonou a composico nos anos 40 para se

dedicar etnomusicologia que, depois de grandes xitos, acabou por lhe trazer muitas

desiluses.

4' Tlia Ascenco Ribciro dos Santos Correia de Sousa (1914-1969) morreu aos 55 anos. Fora colega de curso

de A. Santos, na classc de piano de Marcus Garin, e era diplomada em piano pelo CN. mas apresentou-se em

paJcstras como cantora, acompanhada ao piano pelo marido. Os entrevistados referem ter sido uma mulhcr

intcligente e extrovcrtida, que falava fluentemente quatro lnguas. Nos 18 anos que Ihe sobrcviveu, A. Santos no

fez trabalho dc campo, nem publicou trahalhos etnomusicolgicos apesar do material recoihido possibilitar a

prossecu^o de estudos.

48 "Nos kiraos anos porque que no tera feito nada? Faltavam-Ihe os meios, teve muitas incompreenses.
Cada vez era mais difcil encontrar os meios para fazer recolhas. Teria de ter o apoio do Estado... Comecou a

sentir-se mal amado. Queria tambm ter uma pessoa que com ele trabalhasse na redacco dos tcxtos sobre o

material. Ele no se sentia bem, nem com tempo, nem com caparidade para o fazer. Depois tambm estava

profundamente magoado com a importncia que se deu ao Giacometti. 'Eu estou a trabalhar h 20 anos, sou

reconhecido mundialmente como etnomusiclogo e agora so aparecem os discos do Sr. Giacometti'. Nunca se

conformou. Depois [pos 1974J tambm veio a ser vtima do regime anrigo. Como tinha traballiado para Junias.

tudo coisas do governo. a EN. o prprio C\\ foi romlado de situacionista. Um disparate. Foi uma conjuntura

complicada. E sem a Tlia... Rodeou-se da sua solido e pcrdeu a capacidade de lutar. A morte da Tlia deixou-o

desarticulado. Nunca mais foi o mesmo. Dcixou de ser ele" [Entrevista a Jos Autlaya. 9/1/2000].
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Memria de Artur Santos

Todos os entrevistados mostraram satisfa^o em relembrar A. Santos e em contribuir para

a preservaco da sua memria49. Alguns, como Maria Augusta Barbosa, Humberto d'vila,

Fernanda Mella, Jos Atalaya. Jos Bon de Souza ou Jos Falco, mostraram a sua indignaco

com o esquecimento a que A. Santos tem sido votado. Os mais ntimos, como Maria Augusta

Barbosa, Fernanda Mella. Olga Prats, Maria Amlia Abreu ou Jos Bon de Souza, ao mesmo

tempo que relembraram histrias engracadas de estadias de campo em condices muito

precrias (que Ttlia e A. Santos contavam a dois, com muito humor, ou que mais Uirde A.

Santos repetia com saudade), falaram com emoco de um A. Santos que, nos ltimos anos da

sua vida, se sentiu muito s6, triste e desiludido, sem objectivos e sem nimo. Tm memrias de

algum quej no queria viver, como A. Santos lhes chegou a confidenciar.

Em 1980 sofreu uma trombose e reformou-se. Conforme os testemunhos dos seus

alunos era um docente dedicado. competente, motivador e inspirador. Apesar do esquecimento

a que a sua obra tem sido votada, est fortemente presente nas memorias dos seus colegas,

alunos e amigos, que o recordam como uma pessoa "que no gostava de aparecer, no gostava

de se expr, no gostava que falassem dele". apesar do seu valor50:

"Sc me lembro do Artur Santos? Fomos amigos (...). Poucos conheciam o scu valor. Era

um homcm que passava apagadamente diante de toda a gente, ao contrrio de outros que

no so nada e se fazem passar por muito" [Entrevista a Humberto d'viIa. I '3 '2000].

Nos sub-captulos seguintes, sero descritas por ordem cronologica as actividades

desenvolvidas por A. Santos no mbito da msica emdita e referidos os estudos que realizou

sobre msica tradicional. Todo o seu percurso ser examinado luz da ideologia do Estado

Novo, periodo em que desenvolveu toda a sua actividade etnomusicolgica.

49
A. Santos foi recordadopclos cntrevistados para esta disserta^o, como um "grande homem". um "grande

senhor". um "grande mestre". um "artista", um "bom msico". um "bom pianista", um "harmonizador

cspantoso", um "improvisador nato" c "o maior dos etnomusiclogos portugueses". Descrevem-no como um

"homem verticaJ", de "enorme seriedade" ("a verdade em pessoa"), de "forte carcter", "de grande educaeo".

"muito intcligente", uma "pessoa equilibrada e scnsata". Quanto apreciaco de A. Santos como msico e

docente, todos louvaram o seu "valor profissional", a sua "enorme competncia". o seu "enorme saber". a

"profundidade com que trabalhava", a "dedica^o" e a "exigncia", o "sentido do dever" e a "pontualidade". e um

apurado "sentido crtico, que manteve durante toda a sua vida", ao mesmo tempo que referiram o seu

"perfeccionismo obsessivo" e uma "exagerada sensibilidade" (que chegou a provocar afastamentos e cortes

relaces).

5 "Artur Santos cra um grande homem, com muita seriedade e dignidade. Recolheu uma documenta^o
extraordinria. Foi o maior dos etnomusiclogos portugueses. O que cle era modesto, no se gabava. como

tantos outros (...) Foi um grande senhor, muito elegante, muito educado, de um rigor extraordinrio quanto a

tudo o quc se passava. Era incapaz de adulterar qualquer situaco. Era a verdade em pessoa. (...) Eni muito fediado

e magoava-se com muita facilidade. Uma vez magoou-se comigo, por no ter posto o nome dele no meu

currculo. L lhe apresentei as minhas desculpas e a coisa rcsolveu-se. Mas ele era muito sensvel. sofria muito,

coitado" [EntrevisUi a Jos Atalaya. 9/1/2000].
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2.1. Msica erudita: da infncia reforma (1919-1980)

A. Santos foi uma crian^a prodgio. Aos cinco anos improvisava ao piano e aos oito

apresentou-se pela primeira vez em pblico (como referido nas notas biogrficas do [Concerto

no S. Carios. 1941]). Com apenas dez anos deu o seu primeiro recital de msica erttdita, tendo

sido elogiado o "seu poder interpretativo" de obras de Chopin e Beethoven de "grande estilo e

de difcil execuco" lRecorte de jornal. 1924}51. No linal desse recital, improvisou sobre

melodias dadas pela assistncia, sobre temas populares e fados, tendo sido louvada a sua

faciiidade de improvisaco. Foi ainda referida a apresentaco de uma obra sua composta aos

cinco anos de idade. O artigo termina com a frase: "Ali est, com certeza, ou deve estar um

futuro homem clebre" [Idem]. Poucos tm memria destes primeiros xitos, que mesmo as

suas irms conhecem mal:

"Da sua nfncia de menino prodgio... (quc ele nunca gosiou que lhe chamassem), eu s

me lembro do que me contaram, porque o meu irmo era 15 anos mais velho do que cu. 0

meu pai sempre tocou piano em casa e o meu irmo come^ou a tocar sozinho e dcpois com

ele. No prdio viviao Cnsul do Uruguai. no lEsquerdo, quc tocava violoncelo. 0 Artur

tocava com ele ainda muito mido. Tambm fez audi^es nessa altura e compunha. H uns

recortes de jornal sobre isso. Alis todos cursmos o CN porque o meu pai gostava muito

de msica. (...) Mas o Artur no gostava de se expr, talvez porque sempre tcve um cullo

da perfeiiyo um bocado exagerado. Chegava a ser obsessivo com os perfeccioni smos"

[Entrcvista a M" Augusta Correia de Sousa Ladeira. 1 5/1 /2000 J.

As obras escritas na infncia e adolescncia, confirmam uma vocaco precoce para a

composico52, assim como a concluso dos Cursos Superiores de Piano e de Composi^o do

CN. com 20 valores (Piploma 1935] e piploma 1936]), a atribuico do Prmio de

Composico do CN, com a obra Rond para Orquesra [Prmio 1935] e do Prmio Beethoven

pela sua Sonaa para Piano |Prmio 1937] 53
j referidos. Mas este fulgurante incio de

carreira, no era assunto que A. Santos abordasse:

"Lembro-me do Arlur Santos como uma pcssoa muito modesta, o que cra ao mcsmo tcmpo

contraditrio. porque cie tinha a no^o do que valia. Mas no fundo no era uma pessoa

que se deleitasse em estar em evidncia (...) Era uma pessoa muito reservada na sua vida

pessoal e na sua vida profissional" [Entrevista a Lus Filipe Pires. 1/2/2000].

31 O recorte dc jornal encontrado no esplio nao est idenrificado (no tem data, nem indicaco da publicaco).
Como refere quc A. Santos nha na altura de/ anos, supe-se ter sido publicado em 1924.

52 Na colecco particular do maestro Rui Serdio, esto obras inditas de Artur Santos (no datadas) que, pela

caligraiia e tipo deescrita, podero ser deste periodo. Aos dez anos apresentou publicamentc uma obra composui

aos cincoanos IRecorte dejornal. 1924] e conhecem-seo Rond para piano Op. 3 (1931). as can^es A Bilha de

Estremz Op. 7 e Escuclia Princesita! (1932) e a Cango de Embalur (1936), todas compostas antes da concluso

do Curso de Composiyo.
53 Os cum'culos referem que esse Prmio foi institudo anos antes por Viana da Motta. que A. Santos foi o

primeiro a ser distinguido e que o prmio nunca voltou a ser atribudo.
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Artur Santos actuou por diversas vezes como intrprete na EN e na British Broadcasting

Corporation (BBC), em Londres [Currculo. Anos 60], porm no foram encontradas

gravac.oes destas participaces54 nem programas de concertos em que tivesse tocado. No final

dos anos 30, a sua colaboraco com a EN foi regulan

"As cantigas que agora ides ouvir. harmonizadas para piano por Francisco de Lacerda,

apresentam-nas, como de costume, Arminda Corra c Artur Santos" [4a Palestra na EN.

s.a. 1937]. "Seguem-se algumas can^es populares harmonizadas para piano. e

apresentadas como de coslume por sses dois artistas que tm da msica do nosso povo

uma compreenso excepcional, e que so Arminda Correia e Artur Santos" [7* Palestra na

EN. s.a. 193 8]55.

Para alm de Arminda Correia, A. Santos acompanhou Astra Desmond [Carta. Rodney

Gallop. A. Santos. 17/10/1946] e Tlia Santos [Palestras em Inglaterra. Azevedo e Santos.

1947] quando estudou em Inglaterra (1945/47). Do repertrio que interpretou, conhecem-se as

harmoniza^es para canto e piano de MTP referidas nas transcricoes das palestras

radiofnieas56 e no programa da palestra realizada em Londres e Oxford57.

-^4 No cxistcm gravacdcs no Arquivo Sonoro da RDP (espolio da EN), nem no Nauonal Sound Archive cfe

British Library (material gravado pela BBC). Poucas gravaces dos anos 30 c 40 foram presenadas. porque na

altura o materiaJ de grava^o era escasso e oneroso e as fitas eram reutilizadas. Para alm disso muitos progrumas

eram reali/ados em directo, no sendo sequer feitas grava^es.
55 Numa destas palestras radiofnicas (em que A. Santos tocou cancdes hannonizadas que tinha recolhido na

Beira Baixa e uma hamioniza^o sua de melodia recolhida por Rodney Gallop), h um apontamento interessante

que revela a liga^o entre A. Santos e os intrpretes de quem recolhera a MTP e que Rodney Gallop ouvia, no

estrangeiro, as emisses da EN: "Ao terminar enviamos as nossas saudaces Tia Mariana, Hedade. Lcia,

Ana Leitoa, Bemaidae Rosita, que tantas cantigas nos cantaram. c que na Beira Baixa nos esto a ouvir. E

saudamos tambm Rodney Gallop. que nos ouve no Mxico" [5* Palestra na EN. s.a. 1937].

56 Nestas emisses, por vezes no eram referidos os ttulos das can^oes interpretadas, sendo apenas indicados os

"colectores" e os compositores. A. Santos tocou: cances recolhidas e harmonizadas por Francisco de Laceit

(Sossa Senhora doAlmuho, Videihnha e Marianiia Foi Fonie, de Vila Vicosa; Vamos Mwta, de Maxiais.

Beira Baixa; Cosiureihnha, de GaJega, Chaves; O Oiaramba. da Ilha Terceira; Lundum, O Mcu Bem e Bcla

Aurora, dallha de S. Jorge; Ffa, Pezinho e Saudade, da Ilha de S. Miguel: O Pai do Ladro, da Iiha dc Santa

Maria; Mangerico, dos A^ores. sem ilha especificada; e outras no referenciadas); cances lecolhidas por Rodncy

Gallop e harmonizadas por Francisco de Lacerda (sem ttulo indicado); can^es recolhidas e harmonizadas por

Rodney Gallop (Camiga de Ceifa, de Meimoa e outras); cances recolhidas por Rodney Gallop e harmonizadas

por A. Santos (Vma Caniiga de Ceifadores e Um Mangerico, de Casegas, Beira Baixa; Nossa Senhora >

Almuno); e cances recolhidas e harmonizadas por A. Santos (Santa Lazia, da Covilh; Pequennia; Fui

Lspanim, de S. Miguel da Acha; Nossa Senhora do Almuno; See Anos Andei na Guerra. Rimance: Adeus a

Idaniia, de Idanha-a-Nova, Cangodas Vindimas, daCovilh; Moda de Todo o Ano e A Marcelinha. de Panoias.

Alentejo) [Palesuas na EN. s.a. 1937 e 1938].
57 As harmoniza^es indicadas nos programas [Palestra em Oxford. Azevedo e Santos. 1947] e [Palestra em

Ij_mdres. Azevedoe Santos. 1947] foram: LVai Serpa Ld Vai Mowa. As Saias, Videihnha. Maliio e Ai Que

Pinheiro To Allo. de Francisco de Lacerda e recolhidas pelo prprio; Serandaina, de Francisco de Lacerda,

rect)lhida jxir C:sar das Ncves; Romance de D. Vemando, de Armnndo Jos Fernandcs e recolhida por Martinho

Severo; Digo-Dai, de Jorge S Machado e recolhida por Csar das Nevcs; duas Canges de Ber^o de A. Santos.

recolhidis p^ir Francisco de Lacerda; e Oh Que Calma, Sania Luzia, Milho Grsso, Quando Eu Era Pequenina c

Boina Boina. de A. Santos e recolhidas pclo prprio.
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A sua actividade pianstica s pde ser avaliada a partir de testemunhos de colegas e

alunos58:

"Tocava muito bem. Tocou pouco... Naquele tempo tambm no tnhamos as

possibilidades que h agora. Depois de acabar o curso, sc quen'amos tocar, tnhamos de

alugar a sala e dar o recital por nossa conta. Era complicado. Depois. quando apareceu a

rdio era tudo em directo. no gravavam nada. Ele locava bem e acompanhava muito bcm.

Acompanhava a Arminda, a Tlia, as que cantavam naquele tempo.(...) Lcmbro-mc da

facilidade dele para improvisar. Nos j untvamo-nos em seres em casa de uns e de outros.

o Jorge Croner, o Armando Jos Fernandes, o Pedro Prado, o Ernesto Halffter e outros. 0

Artur tocava ' la Mozart', ' la Bach', ' la Beethoven' o que lhe apetecia, Era um

encanto. Mas como concerlista parou cedo, dedicou-se mais ao ensino... Mas tocava

bem, muito bem.
"

[Entrevista a Ma Cri stina Lino Pimenlel. 20/4/2000].

Apesar da facilidade demonstrada por A. Santos como improvisador, mencionada por

muitos dos entrevistados, A. Santos tinha reiutncia em mostr-la em pblico (embora o fizesse

entre amigos e nas aulas):

"Lembro-me de ir pela mo dele a um ou dois seres em casas da alia sociedadc e ele tinha

de ir para o piano. Pediarn sempre... clc ia, mas contrariado. Mas chegava ao piano e

comecava a improvisar maneira de Chopin. depois ao estilo de Schumann, o que fosse.

Foram coisas que sc perdcram. Era um improvisador exccpcional" [Entrcv.sta a Lufs

Filipe Pires. 1/2/2000].

Para alm da sua qualidade tcnica e musical como pianista e improvisador, importante

realcar que a carreira de pianista de A. Santos contribui para a divulgaco de harmonizaces de

MTP suas e de compositores seus contemporiieos e, atravs dessas obras, para a divuJga^o

da MTP em meios culturais que habitualmente nao so expostos msica tradicional.

As obras compostas por A. Santos mais divulgadas em concertos, programas de rdio e

gravadas em disco, so as Oito Canges Populares Portuguesas para soprano e orquestra. a

Suile Antiga para orquestra de cmara e as 12 harmonizaces de Cancoes Populares

Portuguesas para canto e piano, as nicas com partituras publicadas ([EN 1944] e [EN 1948]).

Na colecco particular do maestro Rui Serdio h obras desconhecidas, escritas para

piano, para canto e piano, para cro e para orquestra sinfonica, destacando-se 80

harmonizaces de MTP59.

5^ No foram encontrados outros registos de A. Santos como pianista. Os primeiros boletins do CN, foram

publicados em 1946, j posteriormente ao perodo em que A. Santos teve actividade regular como pianista. Nos

boletins fCN 1946] e [CN 1954], A. Santos no aparece mencionado como pianista, mas h indicaco de vrias

obras suas terem sido executadas (por cantores como Femanda Mella, Maria Amlia Abreu, Arminda Correia e

Victor Bordalo Coelho). Existem tambm fotografias suas agradecendo cm palco. como a apresentada em ane.xo.

com um grupo dc jovens professores do CN incluindo Arminda Correia, Helena S e Costa, Ma Cristina Lino

Pimentel, Ivo Cruz, Croner de Vasconcclos e Armando Jos Fernandes.

59 A maior partc das partituras encontradas foram manuscritas por A. Santos, mas no esto assinadas. A

necessria confirma^o de autoria foi considerada fora do mbito desta pesquisa. Essas obras esto listadas no final

desui disserta^o (Obra Erudita).
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Entre 1938 e 1942, a correspondncia enviada por Lus de Freitas Branco, Pedro de

Freitas Branco e Viana da Mota, demonstra o interesse destes msicos pelo jovem

compositor60.

Trata-se do perodo mais frtil do compositor (1936 e 1944), em que as obras compostas

foram tocadas e gravadas.61. A culminar este perodo. o Gabinete de Estudos Musicais da EN

(GEM/EN) atribui-Ihe o Prmio Rey Colaco62 e publicou 12 das suas harmonizaces para

canto e piano ([EN 1944] e [EN 1948]).

No Arquivo Sonoro da RDP h gravacoes (no datadas) das referidas can^es

orquestradas63, que Astra Desmond tambm cantou em Portugal e em Londres, como se

deduz:

"Estcvc c uma esplndida cantora inglesa, Astra Desmond, que deu um recital tambm em

S. Carlos. Imagine a minha admira^o quando me disseram que a senhora tinha

manifestado desejo de cantar algumas das Oito Canges Populares e quc as mandara pedir
nossa Emissora, para as esludar em Londres: de modo que quando chcgou a Lisboa, j as

sabia e de que maneira!..." [Carta. A. Santos. Antonio Emlio Campos. 11/3/19421.

6U Foi Lus de Freitas Branco que escreveu as notas de concerto para a la audi^o pblica da Suite Amiga

[Concerto no S. Carlos. 1941]. Escreveu a A. Santos: "Desejando-te do fundo do coraco o triunfo a que tens

direito, pelo teu talento, pelo teu estudo e pelo teu carcter, aqui te mando as notas sobre a tua bela obra." [Carta.

Lus de Freiuis Bnmco. A. Sanlos. 17/3/1941]. As Oiio Canges Populares Ponuguesas foram tiveram a sua

estreia no estdio da EN, cantadas por Arminda Correia e com Pedro de Freitas Branco dirigindo a Orquestra ch

EN. Lus de Freiras Branco escreveu a A. Santos: "O meu Irmo considera as tuas obras o nclco principal do

programa e que a Arminda nesse concerto no canuir mais nada" [Carta. Lus cfe Freiuis Branco. A. Santos.

31/5/1938.]. Outracarta permite concluir que apenas seis can^es teriam sido cscritas nessa altura: "Fazes bem

em estudar para o concurso, mas no abandones a composi?o. indispensvel o acrescentamento de mais

ajtieles dois trechos a srie das tuas can^es pois que, no ambiente de uma sala de concertos sinfnicos, assim

como esto parecem poucas" [Cana. Lus de Freitas Branco. A. Santos. 14/9/1938]. Viana da Motta tambm se

interessou pelas can^es: "A minha filha est entusiasmada com as suas cances e pede-lhe autoriza^o para as

mandar copiar e ficar com elas. Ou, o que seria mais simples, ela comprar as cpias que lhc mandar" [Carta. Jos

Viana da Motta. A. Santos. 7/1/1939].
61 As partituras dauidas deste perodo enconuadas foram: Rond para piano Op. 3 (1931), A BUha de Estremz

Op. 7 e Escucla Princesna! (1932), Cango de Embalar (1936), Sonaia para Piano e Chamarriia (1937), Can{-o

deBergo (1942), Ne Fumez Pas e Donde Nascem as Morenas (1944), a nica obra coral. Foi possvel deduzir,

aproximadamente, a data em que foram compostas as Oito Can^es Populares Pohuguesas (ca. 1938), j que seis

so referidas na [Carta. Lus de Freitas Branco. A. Santos. 31/5/1938] c duas ainda estavam a ser escritas quando
recebeu a ICarta. Lus de Freiuts Branco. A. Santos. 14/9/1938]; atribuiu-se a data de 1941 Suite Antiga, j que

teve a sua l^audico no [Concerto no S. Carlos. 1941]; a Chula e Jdc vai roubada, duas das dozc harmonizaces

publicadas sob o U'tulo Can^es Populares Portuguesas, tm a data dc 1943. As restantes foram pubiicadas em

1944 c 48. As grava^es encontradas esto listadas no final da disserta^o (Obra Erudita) e no Anexo 1.

Inventrio preliminar do espolio de Artur Santos (Arquivo Sonoro da RDP).

62 A obra premiada foi a Canro dc Bcr^v (em 1943). uma harmoniza?o para canto c piano fciia a panir tt

mclodia publicada [Ixipes 1926].
6-^ Ver Anexo 1. Inventrio prcliminar do esplio de Artur Santos (Arquivo Sonoro da RDP).
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significativo o elogio a Astra Desmond64, j que A. Santos era muito crtico em relaco

interpretaco das suas obras:

"0 Artur Santos trabalhava em profundidade, no era nada superficial. (...) Cantei as

Can^es Populares Portuguesas h mais de 40 anos, no Pavilho dos Dcsportos. Foram

gravadas pela Emissora Nacional65. (...) Tambm cantei obras do Armando Jos

Fernandes c do Prof. Croncr. At a se via a diferenca entre eles. No ensaio geral o

Armando Jos Fernandes ouviu as can^es dele e disse 'Est ptimo!', sem mais. 0 Croner

disse que sim, que tinha gostado muito mas que precisava dc uns pormenores de

interpreta^o, duas ou trs coisas. 0 Artur Santos fez reparos sobre o andamento, o

fraseio, a dicco, a inten^o, sobre tudo o que era possvel lembrar. Era muito

minucioso" [Entrevista a Fernanda Mella. 10/3/20001.

Era tambm crtico em relaco ao seu proprio trabalho, o que ter impedido que

divulgasse a maioria da obra composta e que escrevesse um maior nmero de obras:

"Era um perfeccionista. Foi difcil dizer-me que tinha composto a Sonata para Piano,

apesar do Prmio do CN que ganhou com ela. Perguntei -lhe vrias vezes se tinha escrito

mais obras para piano e a resposla foi sempre quc no. A Invengo que cst nos

programas do CN. ele no a considerava acabada. O Abreu Mota tinha-lhe pedido para a

escrever, ele escreveu-a, mas no a considerava acabada. Alis as harmoni/.-ices das

can^es populares foram feitas c refeitas vrias vezes. Mudava um acorde, um

encadeamento ou tudo, refazia tudo. Nunca estava satisfeito. S6 gostava das Escocesas

para quatro mos. Tambm s gostava de escrever uma obra de cada gnero. Se j tinha

escrito uma Sonala, para qu outra? Ele admirava Ravel por isso mcsmo. 'Cada coisa deve

ser escrita uma vez bem e acabou-se" [Entrevi sta a Jos Bon de Souza. 6/ 1 /2000 |.

Apesar de A. Santos ter apenas tomado pblico parte do que comps e de parecer nao se

ter interessado na divulga^o da sua obra, as Oilo Canges Populares Portuguesas e a Suite

Antiga foram dirigidas por Pedro de Freitas Branco em Portugal e no estrangeiro, em Fran^a,

Blgica, Inglaterra, Alemanha, Brasil [Currculos de A. Santos] e na Suca [Gazette de

Lausanne 13/9/1957]. As harmonizacoes para canto e piano tambm foram repetidamente

apresentadas em concerto, pelo menos em Portugal, Franca, Alemanha e Itlia [EnUevista a

Fernanda Mella. 1 3/4/2KK)] e gravadas em disco66.

64 Astra Desmond manifestou a imenco de divulgar a obra de A. Santos no estrangeiro: "Estou certo que V.a

Ex. ter sasfacoem saber que Miss Astra Desmond ainda tem gratas recordayes da sua visita a Portugal, em

Novembro passado. c do grande prazer que teve em cantar msica portugucsa. Ela perguntou-me se seria possvcl
obter as partituras para orquestra. das suas can^es, para ela as divulgar em Inglaterra" [Carta. Instituto Britnico.

A. Santos. 23/9T942]
6^ O Arquivo Sonoro da RDP tambm no tem listada no seu espoiio esta grava_;o. A Prof.a Fernanda Mella

tem uma cpia em cassete.

66 Ver Anexo 1. Inventrio preliminar do cspoiio de Artur Santos (Arquivo Sonoro da RDP).
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Nestas obras, foram utilizados dois tipos de fontes musicais. Na Suite Antiga, foram

utilizadas na composico fontes musicais antigas67. Em todas as outras obras, A. Santos

utilizou a MTP como fonte musical. Encontramos assim, na sua obra erudita, as facetas de

musicologo e de etnomusicologo. A composico vir mais tarde a ser abandonada em prol da

etnomusicoloria:

"0 que o levou a deixar a carreira de pianista e de compositor foi querer criar uma escola

de novos compositores de msica erudita, encontrar um linguagem musical nacional,

puramenle portuguesa. Em termos de harmonizai^es so o Artur Santos e o Mrio Sampaio

Ribeiro que fizeram trabalho com estes critrios. Os outros (Croner, Cludio Carneiro,

Fredcrico de Freitas, Armando Jos Fernandes,. . .) trabalhavam can<jes
- tipo Lied -

can^es para serem cantadas e de tipo popular. No eram fruto de investi gaco, nem de

interesse pela autenticidade da linguagcm musical. 0 problema que um msico na altura

tinha de tocar ou cantar para ser conhccido. A vida de prospeci^o levantou-lhe

dificuldadcs trcmendas. Os professorcs do CN ganhavam menos do que um jardineiro. S

sobreviviam com li^es particulares. Fazendo prospec^o ele perdia esses proventos

[Entrevista a Ma Augusta Barbosa. 1 3/2/2000].

A carreira profissional na EN e no CN

Durante 0 perodo em que A. Santos se dedicou composico. foi contratado para 0

cargo de assistente e produtor de programas na EN (1940)68. Na sua candidatura apresentou a

lista de trabalhos que Ihe poderiam ser conftados:

"1. Fiscaliza^o dos programas de msica portuguesa, incluindo documenlaco de msica

gravada.

2. Apreciac,o de trabalhos de compositores portugueses, para serem includos nos

programas da E. N.

3. Apresentaco de obras musicais de autores portugueses antigos, quc possam

enriquecer os programas e o arquivo da E.N., e que se cncontram dispersos pelas
bi bliotecas do Pas.

4. Orienlaifo musical de futuras recolhas de canes populares portuguesas, sua

classificaco, registo grfico, e, quando necessrias, as respectivas barmoni zac.es. (Do

meu trabalho neste campo j a E. N. pde aprcciar um exemplo, com o grupo de "Oito

Can^es Populares Portuguesas" executadas mais de uma ve/ pela Orquestra Sinfnica

desla Emissora. sob a regcncia do Maestro Pedro de Frcitas Branco. e na Alemanha pela

Orquestra Sinfnica da Emissora de Berlim).

5. Directj'o Musical da organiza^o de cortejos folclricos" [Carta AS. Presidentc da

Comisso Administrativa da EN. 24/1 1/ 1939J.

Apesar do trabalho que se propunha fazer ser uma continua^o do que at ento tinha

realizado, incluindo diferentes tipos e abordagens de msica portuguesa, A. Santos aspirava vir

a ser professor do CN, como afirmou mais tarde:

67 A Suhe Amiga resului da uanscri^o para orqucsira de seis Tocaias de Carlos Seixas para cravo e a duas

vozcs. Foram recolhidas por A. Santos "em manuscritos existentes na Biblioteca de Lisboa c da Ajuda" (Caru..
A. Santos. Antonio Emiiio Campos. 11/3/1942].
68 Como referido. a documentaco sobre 0 assunto. pertenea do Arquivo Escrito da RDP, no est acessvel.
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"Fui durantc algum lempo produtor de programas na Emissora Nacional. Da minha

aclua^o naquele organismo nada lhe digo, pois fica mal elogio em boca propria; porm,

estou certo que gostaria de saber que, aps poucos meses de servi^o, fui convidado para

ocupar o lugar de chefe da Secco Musical, cargo que rejeitei duas vezes. (...) Mas como

V. sabe, a minha aspirac,o nunca foi de ocupar um lugar deste gnero. muito absorvente,

e cujo ambiente no , de certo modo, o mais adequado a um artista. (...) Felizmente,

gra^as simptica e amabilssima interfernc_a de seu Ex.mo. Pai, foi-me concedido o

ugar de professor de composico no CN Nacional" [Carta. A. Santos. Antnio Emlio

Campos. 1 ! /3/ 1942].

A contrata^o para a posico de professor do CN, que tanto desejava. ps termo sua

curtssima carreira de produtor de rdio. Foi professor de composi^o no CN69. de 1941 a

1980. A sua actividade docente foi unanimemente louvada pelos entrevisuidos, que divergem

na avalia^o que fazem do relacionamento de A. Santos com os seus alunos. As citaces

seguintes atestam os trs tipos de opinies recolhidas: a dos seus colegas como professores do

CN e a dos seus alunos no incio e no fmal da sua carreira docente.

"Ele era muito espintuoso e cra encantador como pessoa, embora fosse o 'terror dos sete

mares' nos exames. Provocava verdadeiro pavor quando era cle a interrogar. (...) 'Tem a

certc/.a quc est certo'." E estava. .. 0 aluno que j no tinha a certe/.a de nada. coitado.

Nas aulas parece que no era assim. Tinha boa relaco com os seus alunos" [Entrevista a

Elisa Lamas. 3 0/12/1999].

"Nas suas aulas pretendia fazer mais do que transmitir matrias. Queria dar um formaco

slida e muito complcta (...) No era um professor anliga. Falava muito com os alunos

que se sentiam muito vontadc com cle" [Entrevista a Ma Augusta Barbosa. 1 3/2/2000].

"F.u comecei a ter aulas com ele tinha seis anos e ele teria 26 anos. ainda no tinha

enirado para professor do CN. (...) Nos anos 50, ia trocando de professor quando clc a

para os Acores e cheguei a pensar desistir da composi^o porque eram choques que

recebia: saa das aulas do Arlur Santos (que era meticuloso, levava semanas e mcses a ver

uma peca, nota por nota) e ia para as aulas do Croner de Vasconcelos que nunca saa da

sua secretria. sempre com a sua boquilha. O aluno la para o piano tocava a peca, ele

pergunlava a opinio aos outros alunos, fazia um resumo e estava a obra classificada.

Eram completamente diferentes e eram os dois nicos professores de composi<jo do CN.

(...) Lembro-me do Artur Santos nas aulas dc composi^o, scmpre ao piano. Aos alunos

dava umas bascs formidvcis. Fui para a Alcmanha. tive aulas com bons profcssorcs e

nunca me disscram nada que ele no me tivesse j ensinado explcita ou implici tamcnie.

Para bases no havia melhor. Quando o aluno come^ava a querer voar, a ele cortava as

asas, mantinha sempre uma rigidez exagerada. Eu nunca fui de Ihe fazer frente, aguentava

e dc cara alcgre, mas a partir de certa altura comecei a sentir uma certa asfixia, ele

chegava a ser inflexvel. Mas o homem que eu conheci como meu jovem professor. no

seria com certeza o mesmo aos 50 ou 60 anos. (...) O que foi sempre, foi um professor

dedicado aos seus alunos" [Entrevista a Lus Filipe Pires. 1/2/2000]
"

69 Sobre a instituico, Femanda Mella aiirmou: "Hoje dizem mal do CN, dos velhos tempos, da disciplina e do

que Ihes lembra dizer. (...) O CN era mau, mas foi de l que saram msicos como o Sequeira Costa, a Ma Joo

IPires]. o Varela Cid e tantos outros. Os nomes esquecidos, como o do Artur Santos, so vrios e no justo.

Eram pessoas extraordinrias, de um enormc valor. que se devotavam quela casa com o sacrifcio das suas horas.

Ouuos tempos..." (Hntrcvista a M' Femanda Mella. 10/3/2000]

70
Outros testemunhos reforgam esta caracien/ityo: "Lra um excelente professor. Muito ngoroso, muito

perfeccionista. meticuloso, de um sabcr invulgar. l.'m grande mesue. (...) Mas quando ele foi meu professor

chegmo-nos a zangar... Nas auJas era uma pessoa dura, muito rspido. muito professor. (...) Com os anos
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"Duas vezes por semana. durante setc anos, subi a um quarto andar scm elevador da Rua

das Pretas. No era apenas com o mcu professor de piano que me ia encontrar. Era tambm

com o explorador, o fotografo, o cacador, o msico que era Artur Santos. Ouvi histnas

interessantssimas. episodios curiosos, proprios de uma vida to cheia, dc uma pessoa

lo rica (...). Desde que comecei as li^es de piano toda a gente me dizia - 'Ah! J no

conhcces o verdadeiro Artur Santos, desde que enviuvou j no o mesmo!'. Acredito mas

no compreendo, pois no tendo eu termo de comparago com outra fase da vida dele,

sempre conheci um amigo muito proximo e um grande mestre" [Bon de Souza In AAVV

1987].

Mesmo os alunos que descrevem A. Santos, sobretudo enquanto jovem professor, como

inflexvel, rspido ou severo, se ihe referem como professor dedicado e, na quase totalidade dos

casos. referem a rela^o de amizade criada. A imiexibilidade, severidade e exigncia referidas

pelos que o conheceram mais jovem, como Filipe Pires, Vitorino de Almeida, Olga Prats, Maria

Amlia Abreu ou Femanda Mella, j no aparece no discurso dos que o conheceram em fase

final de carreira, como Antnio Toscano. Carla Seixas, Jos Bon de Souza ou Joo Pedro

Mendes dos Santos, entre os quais me incluo.

Artur Santos, gostava dos seus alunos, orgulhando-se de alguns deles, ao ponto de os

referir nos seus currculos71: Tinha tambm prazer em leccionar, como documenUi a ltima

carta encontrada, manuscrita apos a trombose sofrida em Dezembro de 1979:

"Mas de tudo o mais ingrato, o mais desagradvel e difcil de suportar foi a falla de

certos reflexos, a falta de "resposta". na minha mo direita. Gra^as a Deus -

quc no aos

mcdicos - isto j est ultrapassado e agora no necessito de recorrer a mquina de

escrevcr para responder s cartas dos Amigos. Tocar piano, isso quc no comigo... c

(com que ragoa o penso) estou intimamente convencido de que esse prazer me est

vedado para sempre. Todavia, a despeito de toda esta nfelicidade, o meu trabalho dc

aulas, no CN, continua, milagrosamente, a dar muito bons frutos, o que me d a ideia de

que o ensino da msica "me est debaixo da pele"... Quanto s liccs particulares, essas

tive de as cancelar todas, com grande prejuzo material, como deve calcular" [Carta. A.

Santos. Tcresa Falco. 29/?/ 1980].

crimos lacos de camaradagem -

semprc admirei o seu sentido profissional - e de amizade [Entrevista a Ma

Femanda Mella. 4/1/2000]; ou ainda: "Artur Santos era um homem muito severo. de forte carcter e enorme

seriedade. Ao mesmo tempo era um homem encantador, em que se podia confiar. Como professor no era bom

para mim, no havia entendimcnto pessoal, ele era pouco flexvel
- eu era mido. de cal^es, com 10, 11, 12

anos por a. Eu era expansivo e ele era muito severo, no era uma pessoa fcil. O meu pai l leve de lhe explicar

porque que eu quis trocar de professor. Mas acabou tudo em bem. Uniu-nos uma amizade slida e forte. Ele era

um grandc mestre, um grande senhor, nunca pus em causa a sua capacidade como professor. mas no aguentava

aquela figura to atormentada, to tristonha, apesar da sua enorme competncia. Era uma figura dostoyevsJdana

[Entrevista a Antnio Vitorino de Almeida. 12/4/2000].
71 "Entre os seus alunos demaior talento, destacam-se os seguintes, cujos nomes so actualmente considerados

dos mais presgiados damsica portuguesa contcmpornea: professor e compositor Lus Filipe Pires, maestro e

compositor Joly Braga Santos, professor e compositor Jorge Peixinho, professor e compositor .Armando

Santiago (presentemente a dirigir um CN de Mtisica no Canad)" [Currculo. Anos 60].
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Na sua maioria, os ex-alunos de A. Santos entrevistados, no eram do Curso de

Composico. Talvez por isso tenham abordado, nas suas aulas, repertrio exclusivamente

erudito. Apenas Lus Filipe Pires e Jos Atalaya, ambos do Curso de Composico, referiram

terem harmonizado melodias de MTP, ouvido grava^es de msica Uadicional e compreendido

o interesse de A. Santos pela msica tradicional, enquanto investigador, compositor e

professor. A suposta tentativa de A. Santos de formar uma escola nacionalista de composico,

apenas pde ser substanciada atravs das entrevistas a Lus Filipe Pires e a Jos Atalaya72.

2.2. Msica tradicional: trs dcadas de estudo (1936-1969)

2.2.1. Anos no estrangeiro e nova orientago profssional

Nos anos 30, um grupo de professores do CN pediu equiparao a bolseiro ao IAC para

prosseguimento de estudos no estrangeiro. Ivo Cruz, na altura Director do CN, decidiu que,

dos dois nicos professores de composico do CN, iria Croner de Vasconcelos primeiro e

depois A. Santos, j que no os podia dispensar simultaneamente. A 2a Grande Guerra Mundial

provocou o adiamento da sada de A. Santos at 1945 [Enuevista a M3 Augusta Barbosa.

13/2/2000].

Artur Santos, que queria estudar composico e os mtodos pedagogicos com ela

relacionados com Vaughan Williams [Carta. Ivo Cruz. AC. 12/3/1945] 73, partiu com destino

a Inglaterra, acompanhado pela sua esposa, no primeiro barco que saiu de Lisboa apos o

Armistcio (Novembro de 1945).

Estudou primeiro em Londres (1945/47) e depois em Paris (1947/48).

72 Nos programas das [Palestras em IngJaterra. Azevedo e Santos. 1947], Artur e Tlia Santos interpretaram a

amco Digo-Dai, com melodia recolhida por Csar das Neves e harmonizada por Jorge S Machado. Este foi

aluno de A. Santos no CN. o que tambm substancia a suposta temativa de A. Santos de formar uma escola

nacionalista de composico.
73

Chegou a encontrar-se com Vaughan Williams [Carta. British Council. A. Santos. 7/1 2T 945], mas por

movo de doenca, este deixou de estar dispomvel para leccionar particularmcnte [Carta. Sir George Dyson. A.

Santos. 1 6/9 T 946].
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A correspondncia datada de 1945 a 194774, caracteriza A. Santos como um estudante de

composico empenhado que. apesar das dificuldades fmanceiras. no prescindiu do oneroso

aluguer de um piano para realizaco dos seus trabalhos''5.

na correspondncia de 1947 que se manifesta um interesse crescente pela

etnomusicologia76.

Em Londres, foi importante o seu encontro com o Dr. Carlos de Azevedo, na aitura

Leitor de Portugus na Universidade de Oxford. Sobre ele, A. Santos escreveu a Antonio

Ferro77:

"Se os seus mltiplos afazeres e inmeras preocupac,es lhe no fizeram csquecer ainda a

ltima conversa que tivemos a, no Secretariado, deve talvez o meu Ex.mo. Amigo
lcmbrar-se de me ler rcfcrido a um velho projecto de divulgago do nosso foiclore.

Quando a estivc com minha mulher, era nossa idcia irmos at ao Brasil com um

conferenci sta que da parte literria se encarregasse, cabcndo-me, a mim. a orientaco

geral da conferncia, aprcsenta<;o de algumas das nossas mais belas melodias populares,
cantadas por minha mulher, s quais eu faria os respectivos comentrios. Faltava-nos

porm o conferencista c a vcrba necessria para as dcspesas de desocaco no

estrangciro. Crcio que as dificuldades esto removidas" |Carta. A. Santos. Antonio

Ferro. 30/6/ 1 946. J.

A carta continua referindo o "encontro oportuno" com o Dr. Azevedo e pedindo

diapositivos de "tipos e Uajos nacionais, paisagens, monumentos nacionais, etc", "para

acompanhar a conferncia com projecces fotogrficas", documentando assim que o seu

objecto de estudo no era apenas a MTP como fonte musical para compr, mas que inclua

outros aspectos etnogrficos.

/4
Correspondncia a nvel institucional com o Dr. Ivo Cruz Director do CN (12/3/1945, 14/11/1946 e

31/12/1946), o Dr. Antnio Medeiros Gouveia Secretrio Geral do IAC (25/7/1945, 28/1/1946, 23/3/1946,

29/07/1946, 31/1/1947, 23/4/1947, 4/9/1947, 15/12/1947 e 24/12/1947), com Sir George Dyson Director d)

Royal College of Music (02/09/1946, 16/09/1946) e com o British Council (07/12/1945 e 295 1947). Outra

correspondncia profissional. de carcter mais pessoal, foi tntcada com Alan Bush (25/01/1946, 20/031946,

23/03/1946. 09/04/1946 e 13/04/1946), Edwairj Dent (16/1 1/1945 . 22/02/1946 e 27/02/1946) e Rodney Gallop
( 1 7/10/ 1 946, 1 0/ 1 1 / 1 946 e 24/07/ 1947).

'^ Esta correspondncia inclui descriges de encontros e lices com Vaughan Williams, Alan Bush, George

Dyson e Lloyd Webber. Refere ainda os tratados de Hindemith e Schonberg estudados, as anlises de obras cb

Bartk e os exerccios de harmonia e contraponto realizados e os concertos a que assistiu.

7^ Escreve sobre o Cancioneiro Popular Portugus, em carta dirigida a um professor de Estudos Portugueses na

l'niversidade de Oxford (Carta. A. Sanlos. Prof. Entvvislle. 23/1/1947]. Num dos relatrio enviado ao IAC

ICarta A. Santos. IAC. 15/12/1947], descreve a sua participaco no Congresso Internacional de Folclore em

Umdres (Setembro de 1947), referindo que nesse congresso Rodney Gallop elogiou os seus "trabalhos de recolha

e harmonizaco dos nossos cantos regionais" [Ibidcm] e que em Assembleia Geral do International Folk Dance

Council (institudo em 1935), se decidiu a alteraco do nome desse organismo para IFMC.

7
Sobre o relacionamento entre A. Santos e Antnio Ferro. a que nesta carta A. Santos chama

"

Ex.mo.

Amigo". recolheu-se testemunho de que teria sido afectado na fase de prepara^o da exposico de fotografias d:

Angola em 1951 jEntrevista a Jos Bon de Souza. 12/12/1999]. Nessa altura o SNI imps critrios de selecco

das fotografias a expr, que eram de natureza poltica e que contrariavam os critrios de seleccjio do invesugador.
A opinio do SNI foi preponderante, facto que o "magoou" [Idem].
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Foi tambm em Londres que A. Santos foi apresentado a Rodney Gallop78, com quem j

tinha trocado correspondncia e que j o ouvira tocar

"It was a great pleasure to hear you accorapanying Astra Desmond's singing of your

settings of Portuguese folksongs, and to know that you were in this country. I was glad

to hcar 'Eu ouvi rufar os tambores' with your very attractive piano accompanimcnt. ()t

the songs which werc new to me, I liked Milho Grosso' best. Of thc familiar ones,

'Santa Luzia' is a superb vanant of the tune and a no less superb setting" [Carta. Rodney

Gallop. A. Santos. 17/10/1946].

A. Santos j tinha realizado estadias de campo (em 1936, 1939 e 1943), transcricdes e

harmoniza^es de MTP. Em Inglaterra realizou as primeiras palestras sobre MTP de que foi

encontrada documentaco, a convite da Universidade de Oxford [Palestra em Oxford. Azevedo

e Santos. 1947], da English Dance and Song Society e da Anglo-Portuguese Society fPalestra

em Londres. Azevedo e Santos. 1947]). Foi tambm em Inglaterra que fez. como Delegado

Oficial Portugus, uma comunicaco com o ttulo Portuguese Folk Music no Congresso

Internacional de Folciore79 [Carta. IAC. A. Santos. 15/12/1947]), que se encontrou com

estudiosos de msica tradicional (Vaughan WiIIiams, Maud Karpeles. Rodney Gailop e

Entwistle) e participou na fundaco do IFMC. A. Santos viria a ser membro da Comisso

Directiva (Execulive Board) desta instituico, no perodo compreendido entre 1947 e 1951

[Karpeles 1969:31].

provvel que a participaco de A. Santos na fundaco do IFMC, tenha resultado do

contacto com Vaughan Williams e Rodney Gallop, ou outros contactos esUtbeiecidos atravs do

Dr. Carlos de Azevedo e nas palestras realizadas. Neste perodo conheceu vrios dos

etnomusiclogos estrangeiros. com quem viria a trocar correspondncia80.

Teve poucas oporunidades de se deslocar novamente ao estrangeiro, tendo-lhe sido

recusado apoio, por parte das entidades portuguesas, para essas participaces internacionais81-

/5
Rodney Gallop foi um diplomata ingls, compositor c "folclorista", que estudou MTP na primeira metade dt

dcadade 30. A. Santos foi desde os Anos 30 intrprete assduo das suas harmonizaces de melodias de MTP e

Rodney Gallop j o tinha ouvido tocar em emisses intemacionais da EN [5a Palestra na EN. s.a. 1937].
ConJieceram-se em 1946, em Londres. num almoco em casa de Astra Dcsmond [Carta. A. Santos. Rodnev

Gallop 10/11/1946J.
79 O texto desta comunicaco no foi encontrado. Apenas a correspondncia com o IAC atesta a sua existncia.

Desta poca e de Londres, foi encontrada correspondncia com Vaughan Williams, Maud Karpeles, Rodney

Gallop, Duncan Emrich c Douglas Kennedy. De Paris, com Jacques Chailley e Claudie Marcel-Dubois.

^1
Segundo a correspondncia encontrada, foi convidado para assistir ao Edinburgh hiiernational Fesiiva of

Music [Cana. British Council. A. Santos. 29/5/1947]. participar na lst General Conference of ihe IFMC em

Basilcia [Carta. Maud Karpeles. Embaixador de Portugal em Londres. 19/2/1948], na reunio da dtrecco do

IFMC em Paris [Carta. A. Santos. Casa de Portugal em Paris. 30/519501, no Imernational Folklore Conference
na liniversity of li?iiana. JJloomington [Cana. I,ibmr> of C'ongress. A. Santos. 16/6T950], num eoloquio
realiziidoem Washington em Outubro de 1950 [Ibidemj e nos Colquios e Wegimom {Carta. Paul Collaer. A.

Santos. 24/1 1/1 959]; foi ainda convidado para realizar uma exposico e dar li^es no Muse de L'Homme ([Carta.
A. Santos. Dr. Pales. 4/1/1954] e [Carta. A. Santos. Andr Schaeffner. 16/1/1954]).
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Para alm dos anos 1945/48, passados em Londres e Paris, as nicas deslocaces ao

estrangeiro feitas por A. Santos tiveram como destino a Holanda (1953, 54 e 63). Em 1954,

visitou centros de estudos na Holanda, na Blgica e em Franca, estabelecendo contactos

profissionais com etnomusiclogos como Jaap Kunst82- PauJ Collaer^. Jacques Chailley84,

Claudie Marcel-Dubois85 e Andr Schaeffner86. emomusiclogos com quem Uocaria

correspondncia nas dcadas de 50 e 60.

2.2.2. Formaco musical e etnomusicologica

A. Santos realizou estudos formais apenas no mbito da msica erudita, tendo-se

diplomado como pianisUi e eompositor87. Considerou sempre, como veremos, que a formaco

musical era indispensvel para se ser etnomusicologo.

Com pouco mais de vinte anos, logo apos a concluso dos cursos de Piano e de

Composico, iniciou esurdias de campo em Portugal continental. Com trinU anos e como

bolseiro no estrangeiro, continuou a sua formaco e foi conhecendo estudiosos e as suas ideias

e Uabalhos no campo da etnomusicologia. Mais tarde afirmaria serem necessrios anos de

estudo para formar um etnomusicoogo:

"Em 1936, iniciei o duro trabalho de prospee<jo e recolha da msica do nosso povo.

Eleito onze anos depois membro da Comisso Executiva Internacional do International

Folk Music Council, em contacto constante com alguns dos maiores folcloristas do

mundo e com perfeito conhccimento da obra por eles realizada lamentei, durante anos, o

pouco inieresse que se verificava no nosso Pas, pclo estudo da arte musical popular.
Este desinteresse transformou-se, qusi subitamente, numa cunosidade doentia e dcvo

confessar que me apavora mais o entusiasmo febril que hoje se verifica por qualqucr

82
Jaap Kunst. o etnomusiclogo que cunhou a disciplina, uabaJliava na altura no Museu dos Trpicos e foi o

organizador da exposico de btografias de Angola reaJizada por A. Santos. Trocaram correspondncia a

4/11/1953, 4/ l/1954a. 4/l/1954b, 13/l/1954a, 13/l/1954b, 2/2/1954, 31/3/1954, 7/4/1954, 4/6/1954 e ainda

posteriormente a 1954 [Carta. A. Samos. Jaap Kunst. Ps 1954].
83 Com Paul Collaer. Direclor cb Cercle Internauonal d'Eihnomusicologie de Bruxelles. trocou correspondncia
a 246/1959, 29/8/1959. 24/11/1959, 5/4/1960, 12/4/1960, 09/8/1960 e 12/8/1960.

8^
Jacques Chailley era musiclogo e leccionava na Universil de Paris (Sorbonne), onde era Chefe d)

Departamento de Musicologia. Trocou correspondncia com A. Santos a 25 2/1961, 4/3/1961. e 1 1/3/1961 .

^ Claudie Marccl Dubois, era Chefe do Departamento de Etnomusicologia do Muse Nationale dcs Arts el

Traditions Populaires e, tal como A. Santos, membro da Comisso Direcva do IEMC. Uma carta

24/12 1960, documenta serem conhecidos de h longa data (pelo menos desde 1947, ano em que ambos

participaram na cria^o do IFMC).

86 Andr Schaeffner, investigador do Muse de l'Homme em Paris. convidou A. Santos para realizar a sua

exposigo de fotografias de Angola nesse museu fCarta. Schaeffner. A. Santos. 16/1/1954].

87 No CN estudou com Marcos Garin (Piano), Venceslau Pinto (Harmonia). Costa Ferreira (Conu-aponto e

Fuga) e Lus de Freitas Branco (Classes Superiores de Composi^o e Orquestraco). Como bolseiro do Instituto

de Alia Cultura complctou a sua formago em Uindres (1945/47). onde estudou Composi^o e Anlise coin

Lloyd Wcbbcr c George Dyson (Royal College of Mustc), Alan Bush (Koyal Academy ofMusie) e Edward Dent.

Ainda como bolseiro esludou em Paris (1947/48) com Nel GaJlon (Contraponto e Fuga). Tony Aubin

(Composi^o e Orquestra^o), Olivier Messiaen (Estctica e AnJise das Formas Musicais) e Charles Koechlin.
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manifesta<;o artstica popular expontnea ou fabricada) do quc mc entnstecia entao a

falta de compreenso pelo real valor do nosso Cancioneiro Musical. que nao se nasce

folclonsta ou musiclogo: para merecer, com justica, qualquer destes ttulos, sao

necessrios longos anos dc trabalho rduo e aqueles que, sem preparaco convenienle.

comecam a explorar este carapo to vasto e to complexo, causam sempre. com a sua

inconscincia e atrcvimcnto. os maiorcs danos arte popular. Alguns destes cunosos

so bem intencionados, justo reconhec-lo, mas a sua influncia ncfasta junto do povo,

no que rcspeita conservaco das suas tradices c costumes no deixa, por esse facto, dc

scr to profunda quanto o so a sua ignorncia c a sua ousadia" fPalestra no IAC. Anos

50].

Mas estes "longos anos de trabalho rduo" e o "duro trabalho de prospecco e recolha"

foram precedidos pelos estudos que A. Santos fez como autodidacta. No existindo nessa

altura, em Portugal, nenhuma institui^o que proporcionasse formaco etnomusicolgica,

partiu para trabalho de campo com slida formaco em msica erudita e foi aprendendo com os

mestres que conheceu e atravs de publicaces sobre a MTP88 e etnomusicolgicas.

Numa primeirafase. serviram-lhe de modelo Francisco de Lacerda (cujas harmonizaves

de cances populares, em particular as Trova.v, A. Santos tocou e ensinou89) e Rodney Gallop

(cujas cances tambm divulgou em recitais e palestras e harmonizando as melodias transcritas

por este estudiosos de MTP90). Conhecia tambem os trabalhos publicados sobre MTP. desde o

fmal do sculo XIX, tendo levado alguns consigo, para Inglaterra:

"Entre os poucos cscritos referentes a stes assuntos que trouxc comigo de Portugal,

encontrei duas verses musicais daquele romance (Nau Catrineta), uma acoreana (Ilha de

S. Jorge) e outra do norte do Contincnte (Provncia do Minho), cujas copias lenho o

gsto dc remeter a V.a Ex. Sbre a autenticidade destes documentos creio no ha\ cr

dvidas, dada a confianca que inspiram os nomes dos dois musiclogos que os recolheram

e que foram. respecti vamente, Francisco de Lacerda e Goncalo de Sampaio. (.. . )

provvel que V.a E.x. possa obter outras verses nos cancioneiros de Pedro Fernandes

Thoms c de Csar das Neves. Ainda a ttulo informativo. devo dizer que a verso do

Continente, de que lhe envio copia, figura no Cancioneiro Minhoto, do Prof. Gon^alo

Sampaio (pag.150) donde V.Ex.a podcr, tambm, colher algumas notas de carcter

bibliogrfico quc. provavelmente, no dcixaro de o interessar
"

[Carta. A. Santos. Prof.

Entwistle. 23/0 1 / 1 947J91.

Ao conhecimento das referidas publicaces de Csar das Neves e Gualdino Campos,

Fernandes Thoms, Francisco de Lacerda e Gon^alo de Sampaio, somava-se o da

88 Referem-se apenas as obras mencionadas na correspondncia e palestras. Da biblioteca pessoal de A. Santos.

no foi encontrada listagem.

89 Disso deram testemunho as Professoras Maria Amlia Abreu (CN) e Olga Prats (ESML) que as executaram

respectivamente em canto e piano. enquanto alunas de A. Santos.

90 Caniares do Povo Ponugus IGallop 1936J foi a fonte utilizada na haimonizaco de melodias como

Manjehco. (publicada em [EN 19481) e outras inditas no datadas (Eu Ouvi Mil Vezes Ouvi, 0 Amor quando se

Enconira. Uma Caniiga de Ceifadores e Nossa Senhora do Almuho). Tambm em emisses da EN [PaJesuas na

EN. s.a. 1937 e 1938] tinba apresentado harmoniza^es feitas por Rodney Gnllop (Cantiga de Ceifa e outras sem

u'tulo indicado).

91 Os livros a que se referc so. por ordem cronolgica de edivo: [Neves e Campos 1893], [idem 1 895]. [Idem

1898], [Thoms 1913], [Idem 1919], fLaceida 1935] e [Sampaio 1940].
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documentaco publicada por Rodney Gallop e outra sobre MTP publicada em ingls ([Gallop

1936], [Armstrong 1940] e [Schindler 1941]), que se sabe ter recomendado a uma estudiosa

que no dominava a lngua portuguesa [Carta AS. Vige Langeirn. 14/7/1953].

Para alm das publicaces e das suas estadias de campo, consideram-se importantes para

a sua formaco os conUtctos profissionais que desenvolveu enquanto estudou no estrangeiro.

Em Inglaterra destacamos Vaughan Williams, Maud Karpeles e Douglas Kennedy (todos de

orgos directivos do IFMC), Rodney Gailop e W. Entwistle (da Universidade de Oxford). Em

Franca, Jacques Chailley (Institut de Musicologie, Universit de Paris), Claudie Marcel-Dubois

(Muse National des Arts et Traditions Populaires. Paris) e Andr Schaeffner (Muse de

l'Homme, Paris). J na dcada de 50, destacamos as rela^es profissionais com Jaap Kunst92

(Instituto dos Tropicos, Amsterdao), Paul Collaer (Colquios de Wegimont. Blgica) e Duncan

Emrich (Library of Congress, Washington).

No mesmo perodo, foram provavelmente efectuados outros contactos com estudiosos

que assistiram s palestras dadas pelo Dr. Carlos Azevedo e A. Santos (na Universidade de

Oxford, English Dance and Song Society e Anglo-Portuguese Society) e com os membros

fundadores do IFMC, hipotese que no foi possvel confirmar.

No grupo de etnomusicTogos considerados importantes por A. Santos, sobressaem Bla

Bartk, que citou frequentemente em cartas e palestras, e Zoltan Kodly9-\ dois investigadores

que no chegou a conhecer.

O conhecimento da obra destes e outros mestres estrangeiros da etnomusicoiogia de

algum modo surpreendente j que na poca eram escassos os contactos intemacionais no

mbito da disciplina. A. Santos considerava que as instituices oficiais portuguesas tinham total

desconhecimento do que se ia fazendo no estrangeiro e do que era a etnomusicologia como

cincia [Carta. A. Santos. Presidente do Conselho Superior do IAC. 10/6/1965]. Essa

ignorncia era-Ihe visvel, no pedido que o IAC (organismo oficiai que patrocinava h quinze

anos os seus trabalhos de investigaco no campo da etnomusicologia) lhe fizera, para que

entregasse relatorio sobre o seu trabalho de "transplantaco da msica popular para a msica

erudita (...) tal como o fizeram Bartok, Faila, etc." [Idem]. A resposta de A. Santos explicava

existirem diferencas enue um etnomusicologo e um compositor, e nomeava etnomusiclogos

estrangeiros de renome, salientado que nenhum era compositor, incluindo: Marius Schneider

(Alemanha), WalterWiora (Alemanha), Paul Collaer (Blgica), Constantin Brailiou (Suca), K.

y~
Jaap Kunst cunliou a disciplina com o scu livro Eihno-musicology, que ofcreceu a A. Santos |Carta.

Lgation du Pays Bas. A. Santos. 2 /11/1955]. J anteriormente Uie tinha enviado o seu trabalho "Cultural

relations between the Balcans and Indoncsia" (no encontrado) e um livro (no espccificado) de Mantle Hoix.

como documentado no agradecimento feito por A. Santos fCarta. A. Santos. Jaap Kunst. s.d. ps 1954].
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P. Wachsmann (U.S.A.), Father A. M. Jones (Inglaterra), Jaap Kunst (Holanda) e Claudie

Marcel-Dubois (Fran^a). Exceptuando Brailiou, A. Santos trocou correspondncia com todos

estes etnomusiclogos94, que eram, para ele, os "Mestres da Etnomusicologia" [Ibidem].

Este era o mundo escondido de A. Santos, que poucos em Portugal sabiam que existia.

Dos estudiosos de msica tradicional, apenas parece ter considerado seus colegas os

etnomusicologos estrangeiros referidos. Colegas em Portugal, A. Santos apenas considerava os

msicos eruditos, em especial os que tambm leccionavam no CN, um grupo restrito e muito

seleccionado, que pouco conheciam dos seus trabalhos etnomusicolgicos. Mas o seu

empenhamento no estudo da MTP era grande, como testemunham familiares e amigos:

"A grande vocaco dele era a Etnomusicologia. Eoi por a que ele envercdou. Muitas

vezes, quando eu cra mido, adormeci ao som das msicas que ele locava, das cances,

talvez das cances populares que ele estava a harmonizar naquela altura. Eu asststi

gnese de tudo isso. As recolhas, o que elc pretendia... Pretendia uma coisa quc nunca

existiu. Queria criar um centro de Etnomusicologia em Portugal. E lutou por isso a vida

toda. Mas no foi criado... Esse centro seria o cenlro de pesquisa, de esludo de msica

popular... - e o nosso cancionciro riqussimo! fabuloso! -

para criar a escola dc

msica portuguesa, escola erudita de compositores. Como o Bartok..." [Entrevista a Rui

Serdio. 31/1/1997).

Da anlise da correspondncia. entrevistas e palestras de A. Santos, confirma-se que

pretendia "salvar do desaparecimento" trechos de msica tradicional que considerasse "puros",

"autnticos" e "com valor esttico" e "artstico". A documentaco, a "preservaco" da msica

tradicional, possibilitaria a criaco de uma "escola de compositores portugueses", que criariam

uma "linguagem nacional musical". Permitiria ainda a realiza^o de estudos etnomusicologicos

e multidisciplinares a partir da documentaco recolhida. A. Santos afirmou ter como objectivo:

"salvar uma parcela importante do patrimnio artstico e espiritual da Naco, fixando.

pormeio de grava^es, as expresses de arte musical do povo" e dar "contri buico para

os estudos de Etnomusicologia em geral, c para a formaco duma escola ou estilo dc

cunho nacional. A finalidadc pois fazer uma obra de cultura" [Dirio Insuiar.

1/12/195 7].

J* Em carta dirigida a Marie Slocombe. Tlia Santos agradece4he o envio feito peia BBC a Kodly, a pedido d*

Aitur Santos. dos discos editados pela BBC [Carta. Tlia Santos. Music Department of the BBC. 1/7/1965].
94 Com Schneider, Wiora e Waschman, a correspondncia encontrada diz respeito ao envio de discos etnogrfcos
com MTA gravada por A. Santos, e contm agradecimentos e elogios. Com Kunst, Collaer e Marcel-Dubois, a

correspondncia mais pessoal, sobre encontros passados ou relacionada com convites feitos a A. Santos para

participarem congressosou fazer exposi?5es. Apenas com Collaer e Jones foi cncontrada correspondncia sobre

questes etnomusicologicas: com Collaer, director dos Colquios de Wegimont, a correspondncia atesta o

intercssc pela musicologia comparativa, particularmente pelas comparaces entre a MTP e a de Pases do N'orte

do Mediterrneo [Carta. Paul Collaer. A. Santos. 24/11/1959]; com Jones, professor na School of Oriental aixl

African Studies da Universidade de Londres, sobre msica tradicionaJ africana [Carta. Rv. Jones. A. Santos.

11/3/1954].
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Em muitas cartas, entrevistas e palestras A. Santos sublinha o "esprito de misso" que o

animava e a importncia que atribua s "recolhas emogrficas" j realizadas e por realizar.

Os objectivos que estimularam o seu trabalho ao longo da sua carreira esto explicitados

nas suas cartas e palestras e podem ser sintezados por expresses como "misso". "tarefa

importante" ou "obrigaco moral" de "salvar", "ftxar" e "conservar" a MTP, a que se

contrapem outras como "risco de desaparecimento", "esquecimento", "abandono" e

"extinco". Insistia na "urgncia" da "prospecco" e "recolha" antes que a documentaco se

perdesse. ou ficasse irremediavelmente "contaminada", "adulterada", "descaracterizada" pela

acco da rdio e da televiso que chegavam mesmo aos locais mais recnditos. Era a MTP de

"meios rurais" e "isolados", que acreditava ser a mais semelhante do passado, que queria

documentar. A rpida evoiuco de modos de vida, punha em risco a preservaco de muits

tradicoes, que era imperioso recolher "sistemtica" e "rigorosamente". Pretendia por isso

documentar a MTP seleccionada segundo critrios de "qualidade artstica" e "esttica", os

exemplos musicais mais "antigos", "autnticos" e "puros", fazendo gravacf>es, transcricoes,

apontamentos. esquissos. fotografias e filmes e reunindo publicaces sobre o produto sonoro e

o contexto em que era produzido. Procurava as "manchas folclricas" onde se conservava mais

"pura" e "autntica" a "arte do povo", que pretendia estudar em todo o territorio continental e

insular, para elaborar uma "carta folclrica do Pas". Estudava o "folclore musical",

"patrimonio artstico e espiritual da Naco". a "msica folciorica", "do povo", "popular" ou

"rstica", com as suas "cances populares" ou "cantos regionais" constituindo o "nosso

cancioneiro musical", que descrevia com orgulho.

Mas, nos anos 30, era como jovem compositor que queria compr msica erudita

portuguesa, que sentia o imperativo de estudar a MTP. como Bartk. Nos anos 50, continuava

a subscrever as mesmas ideias, mas j como "folclorista" e depois etnomusiclogo:

"Pretendi descobrir a razo por que. em Portugal, no nascera ainda uma escola de msica

erudita (...) no sc fizera ainda o nventrio e estudo da mtsica do povo. Nos Pases unde

os problemas da Cultura Musical se esiudam em pro undidadc, esse trabalho comeifara a

ser feito em fins do sculo passado; os composilores linham sua disposi^o o alimento

necessrio aos seus esprtos, sequiosos de uma linguagem nova, c a msica crudita, com

cunho acentuadamenle nacional tornou-se uma realidade em Espanha, cm Inglaterra. na

Rssia, na Hungria, no Brasil, etc. (...) Bela Bartk, o grande gnio da msica do nosso

sculo, escreve tambm: 'Qual a melhor maneira de um compositor colher os plenos
benefcios dos seus estudos de msica folclrica? assimilar o seu idioma to

compl etamente que seja capaz de esquecer tudo acerca dela, e us-la como sua prpria

lngua-Me.' Quando li estas palavras de Bartk publicadas em 1950, senti uma emoc.o

profunda, por ver confirmada por um grande mestre a razo que me assistia quando, em

1936, niciei o duro trabalho de prospecco e recolha da msica do nosso povo."

[Palestra no IAC. Anos 50].

Continuava nessa almra a insistir na urgncia da documenta^o do "cancioneiro musical"

e na sua importncia para criaco de uma escola de composico de "cunho nacional":
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"Urge , que (..) se dc ncio a uma scric de campanhas, superiormente orientadas, para

recolha de lodo o material existente. Se no o fizermos cometer-se-. conscientemente,

uma falta grave e irrcparvel que, sem dvida, nos ser apontada pelas geraces futuras,

alis com inteira justica, falta tanto mais grave quanto ccrto que isto significaria a

perda definitiva, no s do nosso Cancioneiro Musical, mas tambm dos preciosssimos
elementos e sugestcs que dele se podero colher e que. utilizados com inteligncia por

compositores de verdadeiro mrilo, os podcro levar cria^o de rasica erudita. com

acentuado e ndiscutvel cunho nacional" [Carta. A. Santos. 1AC. 1 4/6/1 952 ].

Na carreira de A. Santos, a sua "misso" de "salvar" a MTP, acabou por se sobrepor

sua vocaco como compositor95. O objectivo de recolher para compr, foi substitudo peio

objectivo de recolher para permitir estudos posteriores:

"No momento presentc. dada a rapidez assustadora com que vo desaparecendo exemplos
dos mais valiosos da msica popular, uma tarefa deve sobrepor-se a todas as outras (...):
a de salvar do total dcsaparecimento documentos preciosos, investigando e recolhendo,

enquanto tempo. o material que h-de servir de hase a todos os trabalhos suhsequentes.
Por scr csta a minha opinio rcsolvi sacrificar a carreira de compositor actividade

ingrata e cxtenuante dc investigador; quando me faltarem as energias para subir a montes

e descer a vales, entregar-me-ei de novo a trabalhos de gabinete, e o material por mim

recolhido podcr ser consultado por musiclogos. composi tores, filologistas,

fonlogos, historiadores e por todos os demais estudiosos a quem possa interessar"

[Caria. A. Santos. IAC. 10'6/1965J.

Durante toda a sua carreira etnomusicolgica, A. Santos continuou a considerar

importante proceder ao "levantamento geral" da "carta folcirica" ("continente" e "territrio

insuiar")com "criteriosa recolha" do "cancioneiro musical", fixando o material encontrado por

meio de registos de som, complementado por tudo o que constitusse informaco utdl

(apontamentos escritos, fotografias, filmes, etc). Mas nos anos 50 e 60, referiu tambm querer

estudar o "cancioneiro popular" nos seus diferentes aspectos ("artstico". "social" e

"psicologico") e que esses trabalhos etnomusicologicos permitissem a reaiizaco de estudos

noutras reas cientficas. Procurava ento criar um arquivo que reunisse e produzisse

documentaco (livros, gravaces sonoras em bobines magnticas e em discos, fotografias e

filmes), organizasse uma biblioteca que reunisse uma colecco importante de publicaces sobre

etnomusicologia, possusse uma fonoteca, fototeca ("fcheiro fotogrfico") e filmoteca. Esta

instituico deveria tambm promover o intercmbio com os organismos congneres no

estrangeiro [Palestra no IAC. Anos 50] e encarregar-se da formaco de etnomusicologos

[Projecto de Regulamento do CEBTAC. 1964 ou 1965]. A cria^o em Portugal de uma

y:>
As obras que foram tocadas em concerto e as que foram editadas, foram compostas nos Anos 30 e 40, assim

como a maior parte das obras inditas datadas. Eoi aps o perodo em que estudou no estrangeiro (1945/48). logo

seguido do trabalho de campo em Angola (1949), que A. Santos passou a dedicar-se etnomusicoiogia, sempre

que lhc era concedida autorizago para suspender as suas actividades lectivas no CN.
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instituigo estatal desse tipo, seria tambm o reconhecimento oficial da etnomusicologia como

cincia96.

2.3. Artur Santos e o Estado Novo (1933-1974)

A. Santos nunca teve qualquer cargo poltico. A documentago e depoimentos recolhidos

no sustenUun qualquer ligaco a actividades polticas. mas antes o seu desinteresse pelo

assunto97. No entanto, teve cargos oiciais em pleno EsUido Novo, a sua carreira foi apoiada

por personalidades importantes do regime e alguns descreveram-no como conservador:

"Era conservador. . . muito conservador. (...) Dava-se bem com o Dr. Ivo Cruz, embora

no tivesse enlrado no Conservatrio pela mo dele. Lembro-me do Professor Artur

Santos dizer que tinha sido convidado pelo Dr. Mrio de Figueiredo. quc cra de Coimbra,

amigo de Sala/.ar - era da Cmara Corporativa e Minislro da Educaco (...). Pequcnos
atritos c possvel que os tivessem tido porque o Dr. Ivo Cruz no concedia de boa

vontadc as equiparaces a bolseiro que ele pedia, (sempre era um professor a menos cora

que o CN ficava e os pareccres nem sempre eram positivos), mas apesar disso eles davam-

sc bcm" [Entrevista a Elisa Lamas. 18/4/2000].

A este faceta "conservadora", outros contrapem o seu sentido crtico, durante o Estado

Novo e depois de 1974, no o descrevendo como "conservador":

"Todos [na SPA] tnhamos um respeito indiscutvel por ele. Ele cra um homem

muito crtico, tinha sido antes de 74 e continuava a ser. 0 meu pai, que semprc foi de

esquerda, tinha muito respeito por ele. Alis a SPA [Sociedade Portuguesa de Aulores| que

scmpre foi aberta a todos os quadrantes pollicos, foi sempre conotada com a esquerda.
com o Dr. Lus Francisco Rebelo, o Saramago. Mouro Ferreira e tantos outros. Artur

Santos foi Vice Presidente da SPA... Sc clc tivcsse sido pr salazarista no teria com

ccrteza sido eleilo Vice Presidente" [Enlrcvisla a Antnio Vitorino de Almeida.

12/4/2000].

Mesmo personalidades deciaradamente de esquerda, sabendo que a sua actividade tinha

sido apoiada por instituices do "regime", no o consideraram "pro regime":

^ Essa insutui^o chegou a ser criada em meados dos anos 60, mas teve existncia efmera. Para alm de

documentaco sobre a constitui^o de um Conselho Director presidido por A. Santos, do Projecto

Regulamento e da atribui^o de verbas para funcionamento, no foi encontrada outra documentaco sobre o seu

funcionamento, que consideramos provvel existir no esplio do L^C, no acessvel a consului.

9' A. Santos foi amigo de pessoas de diferentes posicionamentos polticos e nunca desenvolveu acuvidades

polticas. como testemunhado: "Era uma pessoa encantadora, muito educado. sempre com piadas, nunca punha

problemas. (...) Como definiria o seu carcter? Vertical! Era uma pessoa vertical. (...) Quanto a poltica nunca se

metia nessas coisas. Nem para um lado nem para o outro. () meu cunliado, que era grandc amigo dele, assinou

uma lista para clci^cs livres. chegou a ter uns problemas por causa disso. O Artur Santos no, era mais

conservador, mas sem excessos. Nunca ihe conheci actividades polticas" [Entrevista a Joo Falco. 30/12/1999].
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"Quanto ao seu posicionamento poltico, os compositores durante o Estado Novo

podem agrupar-se em trs grupos. Os abertamente pr regime, como o Ruy Coelho, os

abertamente contra o res>ime, como o Lopes Graca, e outros como o bredenco de Freitas,

Croncr dc Vasconcelos, Armando Jos Fcrnandes, Cludio Carneiro e o prpno Artur

Santos, no afectos ao regime. 0 seu labor cnat.vo foi com certeza num regime de

opresso, de represso, mas no se pode dizer que todos os que tenham trabalhado para o

SNI [Secretariado Nacional de Informa^o, Cultura Popular e TunsmoJ ou para EN fossem

pr regime. Se no. ramos todos. (...) Artur Santos era uma pessoa equilibrada. sensata.

Convidci-o para Vice Presidente da SPA e toda a gente conhecc o meu posicionamento de

esquerda. A lista que o props tinha o Carlos Paredcs, Fernando de Castro, ... tambm

no deixava dvidas. Alis acho que o Lopes Gra^a, com quem ele se dava muito bcm.

tambm foi apoiante da lista. E olhe que o Artur Santos foi elcito por unanimidade"

[Entrevista a Lus Francisco Rebelo. 13/4/2000J.

Apesar do sentido crtico de A. Santos98, referido por muitos dos entrevistados, colegas

e amigos de vrias tendncias polticas afirmaram que "no queria ter probiemas com

ningum"99:

"Quena dar-se bcm com tudo e com todos. procurar as soluces certas, com as pessoas

certas, sera tcr problemas. Era ncapaz de dizer mal de algum. s vezes notava-se que

no gostava muito de algum, mas mal no dizia, nunca. (...) No, o Artur Sanlos no era

do regime. No queria cra ler problemas com ningum. Contou-me que na campanha dc

Angoia havia pessoas a vigi-lo. (...) As fotografias de que ele gostava mais. para sua

grande pena, no foram autorizadas para a exposico do SNI. Se apareciam lancas ou

outras armas africanas, tudo o quc eles no achasscm estar relacionado com a msica foi

proibido. Ele falava disso com mgoa" [Entrevista a Jos Bon de Souz.a. 12/12/ 1 999].

Os entrevistados descreveram assim A. Santos como um homem vertical, equilibrado,

apoltico ou conservador sem excessos, que no era do Regime, mas que no queria arranjar

problemas, um homem que todos consideraram merecedor de respeito.

Na documentaco encontrada das suas actividades como compositor, professor e

etnomusicologo, verifica-se que A. Santos foi apoiado por vrios organismos estatais durante o

Estado Novo (1933-74): a EN, deu-lhe emprego (1940), premiou-o (1943), editou obras suas

(1944 e 48), incluiu outras em festival (1956), concertos e programas radiofnicos (anos 30 a

90, na EN e depois na RDP); o Secretariado Nacionai de Informa^o, Cultura Popular e

Turismo (SNI) colaborou na realizaco de uma palestra (1947). organizou uma exposico

9S Este sentido crtico mamfesta-se. a nvel protissional. nas cartas que escreveu a .ltos dignatnos cfc

institui^es oficiais, chamando a atenco e protestando contra a falta de apoio dado aos trabalhos

etnomusicolgicos.
99 Tambm est documentado que considerava perigoso o envolvimento poltico. durante o Estado Novo: "Era

enorme verucalidade e no era do regime: era apoltico. Tentou dissuadir-me de ter actividades polticas e disse-me

'olhe o que aconteceu com o Lopes Graca'. Estava preocupado comigo. no queria que eu arranjasse problcmas"

[Entrevista a Jos Manuel Beuencourt da Cmara. 1 3/2/2000]. Outros alunos referem que A. Santos, tendo

conhecimento dc posi^es polticas contra o rcgime, nunca tinha abordado uil assunto [Entfevista a Olga Prats.

17/12/1999].
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(1951) e convidou-o para juri de um concurso (1960); trabalhou no CN enUe 1941 e 80. sob a

tutela do Ministrio da Educaco Nacional. tendo como director o Dr. Ivo Cruz (membro da

Cmara Corporativa) e tendo sido escolhido para o lugar pelo proprio Ministro da Educaco

(tambm ele membro da Cmara Corporativa); o IAC concedeu-lhe sete vezes equipara^o a

bolseiro entre 1945 e 1965 e os seus trabalhos etnomusicologicos foram apoiados pelas Juntas

Gerais de Angra, Ponta Delgada e Funchal (1952 a 63).

Os organismos particulares para quem A. Santos trabalhou incluem apenas a Companhia

de Diamantes de Angola (DIAJvlANG) em 1949, que tambm era controlada pelo Estado, o

Instituto Cultural de Ponta Delgada (1952 a 1965), que era financiado pela Junta Geral do

Distrito Autonomo de Ponta Delgada (JGPD), e a FCG (1959 a 1974). o nico organismo

estritamente particular, para quem A. Santos trabalhou.

A concluso bvia que as actividades profissionais de A. Santos foram feitas no quadro

do regime e apoiadas pelo regime. Mas, como testemunhou Lus Francisco Rebelo, isso no

caracteriza A. Santos como "pro regime".

Crtico por natureza, A. Santos reagiu ao poder institudo quando este lhe ps

impedimentos ao seu trabalho. Era amigo de Antnio Ferro (Director do SNT e da EN, homem

forte do regime) [Carta. A. Santos. Antnio Ferro], mas queixou-se da selecco das fotografas

de Angola, que o SNT Ihe imps por motivos poiticos e que se opunham aos seus critrios

estticos, artsticos e cientficos [Entrevista a Jos Bon de Souza. 12/12/1999]; tinha bom

relacionamento com Ivo Cruz, mas reagia s dificuldades postas aos seus pedidos de

equiparaco a bolseiro [Enuevista a Elisa Lamas. 18/04/2(XX)]; foi durante 20 anos apoiado

pelo IAC, mas protestou conua a ignorncia manifestada em relaco ao seu campo de estudos

[Carta. A. Santos. Presidente do Conselho Superior do IAC. 10/6/1965]; acusou o poder

institudo de falto de viso, em relaco documentaco da MTP [IdemJ mas, por outro lado,

afirmava querer estudar o "patrimnio artstico da naco", utilizando a terminologia

caracteristica da Propaganda Nacional, a Poltica do Esprito de Antonio Ferro.

por isso compreensvel que o regime, que respeitava o seu valor, tenha acarinhado a

obra de A. Santos: o "nacionalismo" era a ideologia estatal. "naco" e "identidade nacional"

eram conceitos centrais para o regime. A obra de A. Santos tinha o carcter de "misso", "A

Bem da Na^o", como estavam assinadas cartas que recebeu, confirmando-Ihe apoios e

autorizaces, uma frase marcante do Estado Novo. A terminologia empregue por A. Santos em

palestras e pequenos textos publicados, era tambm cara ao regime. Nesta inclua-se "salvar o

patrimnio artstico e espiritual da nacao", "conservar as expresses de arte rstica do povo",

formar uma "escola de composi^o de cunho nacional" que, do ponto de vista do poder

poltico, contribuam para a "institucionalizafo da Portugalidade":
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"0 Estado Novo viu na coeso moral o seu imperativo categonco. Estc primacial paclo

autorizaria a emergncia de um plano de unificaco simblica. Nos alvores dos anos

trinta, o regime propunha j mobilizar-se para fazer viver a sua grandc ideia. Tratar-se-ia

- de imediato o adivinhamos - de conseguir insti tucionalizar a Portugalidade" [Rosas

1992:394].

Tambm o conceito de "patrimnio espiritual da naco" utilizado por A. Santos, para

referir a MTP, nos remete para a Propaganda Nacional:

[Antnio Ferro] "Queria apenas dos seus ouvintes uma atitude concordante. Nesse

scntido, props-lhes que considerassem um par antinmico corrente - a luta constante

que se trava dia a dia. hora a hora, entre o esprito e a matria -

, todavia

suficientemente claro para suscitar adcses imediatas sua futura obra de propaganda
nacional, a qual pretendia que viesse a ser a defesa consciente, sistemtica, de todas as

ideias c cren^as* destruidoras de certo matenalismo grosseiro, animal. Propunha
assim a criaco volta do Sccretariado dc uma frente comum, baseada nos princpios
morais e espiriluais (...) legados pelo cristiamsmo e que, longe de constiturem

conven^es ou preconceitos . eram filhos de um estudo profundo, divino mas realista

do homem e da sua alma
"

[SPN s. d. : 5-6 cil. In Rosas 1992:411].

Antnio Ferro vinha, desde os anos 30 no Secretariado da Propaganda Nacional (SPN),

depois transformado em SNI, desenvolvendo a sua abrangente Poltica do Esprito, segundo a

qual "O SPN deveria preparar a necessria atmosfera capaz de desencadear o aparecimento

de uma arte saudvel" [Rosas 1992:411]. Nesta altura a EN promovia a divulgaco de

msica antiga e obras musicais baseadas em msica tradicional e as obras de A. Santos foram

certamente consideradas "arte saudvel", como atestam os elogios feitos pelo Ministro de

Educaco Suite Antiga, apos a sua audico em concerto [Carta. A. Santos. Antonio Emilio

Campos. 1 1/3/1942]. Oprprio Antnio Ferro apoiou A. Santos, (nas palestras realizadas em

Inglaterra, em 1947, e na exposico do SNI, em 1951), como seria de esperar, j que o

objectivo de A. Santos de "conservar as expresses de arte rstica do povo", tambm se

enquadrava no plano de propaganda:

"propondo a apropriaijo das manifcstaces diferenciadoras da ra^a lusitana - selo da

piria espiritual, a arte folclorica propiciaria imagens da pobreza honrada,

limpa. asctica e filosfica -. a propaganda apelou aos valores cullurais submcrsos

porque, cv dentemente, se ajustavam utopia salazarista. A reten^o de motivos e formas

do artesanato indgena permi tir-lhc-ia exibir a rusticjdade, o conservadonsmo. o

tradicionali smo e reinvidicar o seu carcter arqutipo. As marcas da alma do povo

pcrsonificariam a unidade funcional de toda a comuni dade" [Rosas 1992:438].

A obra produzida por A. Santos, pela ideologia subjacente e pelos apoios e recepco que

teve, enquadrvel no regime poltico durante a qual foi realizada. No entanto, necessrio

sublinhar que A. Santos recolheu o mesmo tipo de repertorio que outros investigadores. como

por exemplo Giacometti, junto de populaces rurais. Defendeu a cria^o do mesmo tipo de

linguagem musical que, por exemplo, Lopes Gra^a. Ter A. Santos servido o regime?

Pretenderia, como defendia a Cartilha da Unio Nacional "despertar sentimentos de elevado

nacionalismo e apaixonada ambieo de grandeza puia e f nos seus destinos" [Paecos.d3]?

50



Artur Santos e a Etnomusicologia em Portugal (1936
- 1%9)

A anlise da documentaco recolhida leva-nos a concluir que A. Santos no esteve

directamente ao servi^o do regime. Foram critrios musicais que orientaram A. Santos e no

objectivos polticos. Preocupavam-no valores artsticos e estticos e no os fms polcos.

Sempre insistiu que o poder poltico tinha a obrigaco de contribuir para preservar a "arte do

povo". Defendia que a msica tradicional tinha qualidade artstica e esttica e deveria ser

utilizada na cria^o da msica erudita. Lopes Graca era da mesma opinio, Kodly e Bartk

tambm e os trs foram membros de partidos comunistas. Considerava-se em "misso", ao

servi^o da "naco", mas comprovadamente o trabalho de campo que desenvolveu foi primeiro

ao servi^o da composico de msica erudiui e depois ao servi^o da etnomusicologia, nunca ao

servico da ideologia estatal.

A. Santos recolheu documenta^o junto de populaces rurais, caracterizadas pelo seu

isolamento e condices de vida precria, mas destinou os resultados do estudo (edices de

discos), a investigadores de vrios Pases e a uma elite cultural. As palestras para divulgaco da

MTP foram realizadas para um pblico seleccionado (inciuindo altos funcionrios do poder

institudo). sendo grande o contraste entre as condices de vida documentadas e as do pblico

presente.

Para alguns dos entrevistados. talvez por isso A. Santos tenha sido injusticado. pelos

que, aps a Revoiuco do 25 de Abril de 1974, o acusavam de ter sido do regime ou

"situacionista" [Enuevista a Jos Atalaya. 9/1/2000]. Mas, embora estivesse bem posicionado

em relaco ao poder institudo, A. Santos tambm se sentiu injusticado pelas autoridades

oficiais. principalmente por nunca ter sido contratado como etnomusicologo. Achava ter direito

a uma posico estvel, para no ter de depender de boas vontades espordicas para fazer

investigaco e, em meados dos anos 60, fez um ultimato ao IAC:

"0 apaixonado nteresse que minha Mulher e eu devotamos a esta cicncia (ao servico da

qual sacnficmos os mclhores anos da nossa vida), o convencimento da obrigatoriedadc
quc cabe a Portugal, como Pas ainda riqussimo cm espcies folcloncas, de contribuir,
como cst j aconlecendo, para os aprofundados estudos da especialidadc quc se csto

realizando em todo o mundo culto e a convicco de que o esfor^o at hoje dispendido
viria a ser devidamente apreciado e o nosso lugar clara e justamente definido dentro do

organismo oficial que urge criar para garantia do prosseguimento c natural

descnvol v i mento destes esludos, tm mantido em ns a dose dc temeridade necessria

para prosseguirmos na dcfcsa de uma causa que o bom senso de h muito nos aconselhou a

abandonar (...) desanimado pela falta de apoio encontrado no Instituto de Alta Cultura e a

bra^os com uma situa$o material dificlima, senti chegar o moraento que de h muito se

mpunha: dc comunicar, superiormente, o firme proposito de no prosseguir nestes

trabalhos sem que fsscm oficalmente definidas c garantidas, neste campo de actividade,

no s a minha posi^o, mas tambm a de minha Mulher - nica forma de assegurar a

tranqui 1 idadc de esprilo necessria para a boa realizaco das misses de que venhamos a

ser incumbidos" [Carta. A. Santos. Presidente do Conselho Superior do IAC. 6/3/1965].

Um ano depois, o IAC decidiu formar o CEE/LAC e constituir um Conselho Director. de

que A. Santos foi director [Carta. IAC. A. Santos. 26/4/1966]. Este queria h muito ver criado

um arquivo de msica tradicional, um cenuo de estudos e uma escola de etnomusicologos.
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Tinha escrito cartas e tido audincias com ministros, secretrios e outros funcionrios.

Acreditando ter conseguido a institucionaliza^o que pretendia, viu mais uma vez os seus

esfor^os gorados. Em 1969 desistiu deftnitivamente: abandonou a etnomusicologia. No mesmo

ano morreu Tlia Santos. Os enuevistados relacionam o abandono da carreira etnomusicologica

que A. Santos vinha desenvolvendo, com a morte da sua esposa100:

"A Tlia era uma mulher supenormente nteligente. Estavam altura um do outro e ela era

um ptimo suporte. Com a morle dela e a falla de compreenso dos organismos oficiais,

ficou em baixo afectiva e profissionalmente. Sentiu que falhou e desistiu de lutar. No

tinha energia para levar a tarefa adiante" [Entrevista a M Augusta Barbosa. 13/2/2000].

Memorias dos anos 80, do consistncia verso do homem desanimado, ainda

interessado em questes etnomusicologicas mas no querendo desenvolver qualquer tipo de

actividade com elas relacionada:

"No qui s participar [na Quinzena de Etnomusi cologi a promovida pela JMP em I 982 J mas

oi muilo simptico. Esteve sempre prcscnte e endere^ou-me palavras de estmulo. Falou

com entusiasmo da campanha de frica, mas no geral achei-o muilo abatido [Entrevista a

Jos Alberto Sardinha. 9/3/2000.].

Os relatos dos anos 80. so ainda mais tristes. Os mais ntimos iembram a falta de

interesse pela vida que A. Santos lhes confessou ter. Pessoas que mal o conheciam.

testemunharam no mesmo sentido:

Encontrmo-nos no Cafc Nicola [para reverem as transcriijes musicais a publicar em

1986]. Eu espcrava encontrar algum dc personalidade obsessiva e grau de exigncia
brutal que apresentasse reservas ao trabalho feito e afinal ele foi muito prestvel. doce

at. Das transcrices disse estar tudo bcm. que no era preciso emendar nada.

Surprcendcu-me. A conversa foi fcil e agradvel, concordou que era scmpre aproximado o

que se transcrevia, quc no se conseguiam grafar fluluages rtmicas ou afinaces nas

vozes, que tambm ele fazia aproximages porque eram necessrias para que as

transcri9c.es ficassem legveis e que muito rigor s complicava a lcitura. (...) Foi

prestvel e simptico, mas achei-o triste. Fiquei com a sensaco de que ele pressentia a

sua morte" lEntrevista a Domingos Morais ^0'. 1/3-2000].

A. Santos veio a falecer, menos de um ano depois. em 5 de Junho de 1987.

1UU Tambm no contexto familiar atribuem o abandono da carreira morte da sua esposa: "Ela morreu em

Dezembrode69 e ele ficou compleuimente desfeito. (...) Se nas recolhas a Tlia teve uma parricipaco activa?

Teve, ento no teve? Ele tinha o conhecimcnto. era realmente um indivduo muito tecnicista, muito artista, mdo

isso. Mas era uma pessoa desprendida, no era um indivduo meditico, no gostava de se expr, no gosuiva &

aparecer, no gostava que falassem dele. Era uma pessoa reservada, fechada A Tlia era precisamente o contrrio.

Foi ela que lhe fez a imagem. Ele era um valor ignorado, que no aparecia em lado nenhum e detestava qualquer
espcie de referncia pblica. Scmpre o conheei assim. Mas, enquanto a mulher era viva, cla puxava por ele

nestas coisas das recolhas. EJe sentia que havia necessidade de o fazer, que era realmente uma pessoa qualificada
para o fazer, mas por si proprio no o teria feito [Enuevista. 31/1/1997. Rui Serdio].
101

Domingos Morais testemunhou que em 1986 pediu a A. Santos para rever transcriccs de MTA gravada por
A. Santos. que viriam a scr publicadas em [Veiga de Oliveira 1986]. Tambm elogiou a qualidade das grava^cs
de A. Santos, cm especial das faixas com violas da terra
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3. Aaetividade etnomusicologica (1936-1969)

Propomos adiviso da actividade emomusicolgica de A. Santos em cinco perodos. Os

critrios de diviso foram utilizados segundo o trabalho de campoH)2 e de gabinete

desenvolvido por A. Santos ao longo da sua carreira profissional. No primeiro perodo

definido, fez estadias de campo ainda como compositor e nos trs perodos seguintes j como

investigador. Nestes, os critrios de diviso utilizados so primeiro geogrficos e depois

cronoI(5gicos. A fase ftnal da carreira etnomusicolgica de A. Santos foi caracterizada pelo

trabalho de gabinete que desenvolveu.

No perodo que se estende entre 1936 e 1948, A. Santos realizou a sua aprendizagem no

domnio da etnomusicologia e as sua primeiras estadias de campo no continente portugus. Esta

aprendizagem foi feita atravs da aquisico de um conhecimento aprofundado da literatura e

atravs dos contactos que travou com etnomusiclogos estrangeiros. Foi neste perodo que

realizou as primeiras estadias de campo na Beira Baixa (1936 e 1943), Trs-os-Montes (1939) e

Minho (1943), ainda em prol da Composi^o e de que resultaram exclusivamente transcrices

musicais e harmonizaces. Divulgou a MTP e obras emditas escritas a partir dela atravs de

programas de rdio e palestras-concertos.

Os perodos seguintes foram defmidos de acordo com o trabalho de campo realizado em

Angola (1949), na Beira Baixa e Beira Alta (1956) e nos Acores e Madeira (1952-1965). Foram

dedicados documenta^o e ao estudo da msica tradicional, tendo todas as estadias de campo

sido realizadas com apoios institucionais. A documentaco produzida nestes perodos inclui

gravaces sonoras, consideradas por A. Santos como indispensveis, para alm de notas de

campo, Uanscri^es musicais, fotografias e filmes. documentaco do produto sonoro.

manifestado nas primeiras estadias de campo, aliava-se agora o interesse em documentar outros

aspectos relacionados com o produto musical em estudo.

O ltimo perodo, entre 1960 e 1969, caracterizado pelas tentativas de

institucionaliza^o da etnomusicologia em Portugal e pelo trabalho de gabinete realizado (que

foi interrompido pela estadia de campo na Madeira em 1962/3). em que a actuaco de A. Santos

condicionou a actividade de outros investigadores.

JU- So utilizados os termos "trabalho de campo" e "esutdias de campo", como sinnimos do que A. Santos

chamava "misses", "cxpedices" ou "campanhas" de "prospecco e recolha" e no na aeepco antropolgica cb

termo. Em especial nas "estadias de campo" realizadas no primciro perodo defimdo. no foi observado nenhum

mtodo que se possa considerar cienu'fico, ncm qualquer tcnica da antropologia.
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3.1.Docompositorao "folclorista" (1936-1948)

Entre 1936, o ano em que fez a primeira estadia de campo, e 1948, o ano em que

regressou do estrangeiro, A. Santos teve uma mudanca de atitude significativa em relaco ao

estudo da MTP. O seu interesse pelo "folclore musical" e o valor que lhe reconhecia, estavam

inicialmente relacionados com a procura de uma linguagem musical de cunho nacional, como

aftnnaria nos anos 50 ao relembrar o seu incio de carreira:

"0 meu intercsse pela Msica do nosso Povo come^ou h vinte anos. Acabara de me

formar em Piano e Composico, alcancara o 1 Prmio do Conservatrio Nacional e o

Prmio Beethoven, ouvira palavras de elogio e estmulo de Viana da Motta, de Lus de

Ereitas Branco e de tanto outros e... No estava satisfeito. A certeza de que viria a ser

mais um compositor portugus
-

apenas
- quando pretendia, com todo o meu entusiasmo

dc jovem. ser um compositor de MSICA PORTUGUESA - desesperava-me e, na cxaltago
dos meus verdes anos, no me conformei com esse destino e pretendi descobrir a razo

por que, cm Portugal, no nascera ainda uma escola de msica erudita, com caracterslicas

proprias. No mc foi difcil descobnr essa falta. Em Portugal no se fizera ainda o

invcntrio e cstudo da msica do povo" [Palestra no IAC. Anos 50].

medida que A. Santos foi realizando a sua aprendizagem no domnio da

etnomusicologia, nas dcadas de 30 e 40, atravs do estudo da literatura e atravs do contacto

com etnomusicologos estrangeiros, a sua vocaco como compositor foi sendo substituda pela

de investigador ou, como diria anos mais Uirde, resolveu ento "sacrificar, a carreira de

compositor actividade ingrata e extenuante de investigador" [Carta. A. Santos. IAC.

10/6/1965]. No se sabe precisamente quando se deu a deciso de abandonar a composi^o

mas as obras eruditas daUidas, com excepco de uma harmonizaco de 1956. foram todas

escritas at 1944. Considera-se assim que durante este perodo, A. Santos fez "recolhas" no

campo como compositor. Neste perodo referiu nos seus currculos trs "campanhas de

prospecco e recolha", Beira Baixa (1936), Trs-os-Montes (1939), Minho e Beira Baixa

(1943)103.

Nos trs anos lectivos em que permaneceu em Londres e Paris (1945/47 e 1947/48),

realizou concertos para a BBC [Currculos]. palestras sobre MTP [Palesuas em Inglaterra.

Azevedo e Santos. 1947] e participou, como delegado oficial portugus, no Congresso

Intemacional de Folclore, onde viria a ser decidida a criaco do IFMC [Carta. LAC. A. Santos.

15/12/1947]. Quando regressou a Portugal no final de 1948, A. Santos j se considerava

investigador de "folclorismo cientfico".

^ Foram encontradas transcrices musicais de MTP recolhidas por A. Santos no Bai.xo Alentejo (antes <

1944. dado que. nesse ano, foi publicada harmonizaco do materiaJ recolliido [EN 1944J), e na Beira Alta (em

1944), no refenndo A. Santos nos seus currculos, estadias de campo ncssas regies, nesses anos.
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3.1.1. Primeiras estadias de campo: zonas raianas (1936 a 1944)

Neste perodo, A. Santos realizou as trs primeiras estadias de campo. As prticas

musicais das popula^es rurais esto documentadas atravs de transcri^es musicais do produto

sonoro, recolhido no seu contexto de origem.

Artur Santos comecou por ser um jovem intrprete, que Uazia para as salas de concertos

as obras coligidas da tradico, harmonizadas por compositores de msica erudita. Com as

estadias de campo, conUictou com as populaces rurais e foi provavelmente tomando

conscincia das limitaces das transcri^es musicais, que mais tarde consideraria insuficientes,

s aceiumdo as gravaces sonoras como documenta^o fiel de MTP [Palestra no IAC. Anos

50].

J nestas primeiras estadias de campo, A. Santos defendia que as regies a "prospectar"

deveriam ser lugares "recnditos", que pelo seu isolamento permitiriam encontrar ainda

"folclore musical" "puro" e "autntico":

' ccrto ser o nosso folclore musical digno de enfileirar ao lado dos mais ricos do

mundo, rque/a que ncle se caracleriza mais pela mult ipl icidade dos seus aspectos e valor

intrnseco dos exemplos que nos ofcrece, do quc pela sua abundncia. So poucas j as

manchas folclricas onde ainda nos c dado encontrar csses exemplos em profuso e

conservados na sua maior pureza. A carncia de material 'autntico' que h oj c sc verilica a

cada passo, nas divcrsas regies do Pas, - lanto no continente como nas possesses

ultramarinas - lendc a acentuar-se, merc da influncia nefasta que, de h anos para c, a

chamada msica ligeira vem exercendo dia a dia no esprito do povo, a quem scrvida em

doses suculentas, atravs da programaijo da nossa rdio e dos 'films' portugucses, ditos

dc carcter popular. Perantc a existneia de uma corrente dc alto poder descaracterizante e

a i mpossibilidade de se Ihe sustcr a marcha ou neutralizar a acco, a msica do nosso

povo corre enorme nsco. claro que no so recentes os perigos que amca^am cxtingui-

a, o que imprime ao caso aspccto de maior gravidade. Assim, j em 1937 nos atirma

Rodney Gallop na sua prestimosa obra Cantares do Povo Porlugus, ao rcferir-se

'invaso da msica mecnica, produzida em srie' e sua influncia no folclorc musical:

'H uma centena dc anos cantavam-se rimances em tdas as aldeias de Portugal.

Actualmente o estudioso considcra-sc feliz se encontra, em rccndito lugar. uma

vclhinha que recorda ainda quaisquer fragmentos. Hoje em dia vivem ainda os cantos

regionais, se bem que tendam a desaparecer rapidamente. Pois, a no ser quc se tomem

imediatas prov i dncias
,
c duvidoso que durem mais do que algumas gera^es' (Carta. A.

Santos. IAC. 14/6/1 952 J.

De facto, fez "recolhas" em zonas montanhosas do interior de difcil acesso, proximas da

Serra da Estrela e da Gardunha (Beira Baixa), da Serra do Gers e do Barroso (Terras de

Bouro, no Minho), da Serra de Mogadouro e do Vale do Douro (Trs-os-Montes). So zonas

raianas, com algumas localidades muito prximas da fronteira com Espanha (como Malpica e

Monsanto, na Beira Baixa, ou Miranda do Douro e Constantim, em Trs-os-Montes). Estas

regies estavam isoladas de Espanha por fronteiras polticas (nessa poca, de transposi^o

condicionada) e naturais (serras e rios). isoladas do resto do Pas pela sua interioridade e

condieo topogrfica. O isolamento era acentuado pela existncia de uma rede rodoviria

3__.
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deficiente. por muitas destas localidades no terem energia elctrica e pela pobreza das

populaces que as habitavam104. As emisses de radio (a partir dos anos 30) e de televiso (a

partir do ftnal dos anos 50) s chegariam a estas regies dcadas depois, perpetuando o seu

isolamento. O isolamento, de modo geral prejudicial para as populaces. era precioso para A.

Santos como para os outros colectores da poca: era garante da sobrevivncia do repertrio que

queriam documentar.

Sero listadas e caracterizadas as transcrices musicais que resultaram das suas esuidias

de campo neste perodo.

Nestas como nas outras estadias de campo estudadas, importante ter presente que, com

excepco dos registos de gravaco, toda a documentaco foi encontrada em estado de total

desorganizaco. A. Santos no sistematizou o que foi documentando, no explicitou critrios

de seleccao, nem tcnicas de investigaco. Praticamente no escreveu textos completos, nem

produziu estudos sobre a documenta^o reunida. A documenta^o encontrada foi organizada

primeiro de acordo com critrios geogrficos e cronolgicos e, dentro de cada perodo ou

regio estudada, de acordo com o tipo de documentaco encontrada. Das estadias de campo

deste perodo foram apenas enconuadas transcrices. Das outras estadias de campo, para alm

de transcriyes, foram ainda encontradas notas de campo e gravaces.

BeiraBaixa(1936e 1943)

A nica documenta^o encontrada, resultante desta estadia de campo consiste em

transcricoes musicais. na maioria no datadas105, podendo ser resultantes dos trabalhos feitos

na regio em 1936 ou em 1943 106.

Na tabela seguinte, constam os ttulos, local e data de recolha indicados por A. Santos

nas transcrices musicais resultantes destas estadias de campo.

104 Esta pobreza, por um lado impedia-as de sair das kx:alidades por falta de meios, por outro lado obrigava-as a

migra^es sazonais para regies prximas, para procurar trabalho temporrio. Tambm por isso, o isolamento

preconi/ado no era efectivo.

10^ Desta regio eslo datadas: Cango de Saciiar (1943); Reis (Ftgueiredo das Donas) e Prima Varnos Ceifa

(Manhouce) de 1956: Cango de Arrolar (Monsanto) transcrita por Tlia Santos (1%7). Os trechos de 1936

indicados, fazem parte das Oito Canges Populares Ponuguesas para soprano e orquestra que foram estreadas em

1939. Quando publicadas em verso para canto e piano [EN 1944] foi indicado terem sido recolhidas por A.

Santos na Beira Baixa (necessariamente em 1936, dado que a segunda estadia de campo foi posterior

apresenia?o pblica). Foi ainda publicada a melodia Um Ai Meu Amor |EN 19481, recolliida em 1936 ou 1943.

106 C.onsidera-se pouco prtivvel que estas transcrigoes sejum resuluintcs da cstadia de campo feita na mesma

rcgioem 1956. Os currculosde A. Santos referem uanscriccs fcitas em 1936 e 1943. grava^es e filmes em

1956. Por isso se atribuem as transcries da Beira Baixa no daiadiis a 1936 e 1943.
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Tabeia 1.1. Beira Baixa (1936 e 1943): trechos musicais transcritos107

Local de recolha Data Ttulo

Conceiho da Covilh 1936 B oMsu Amor eNo Digas queNo
n

- S.Joo
H

- S. Joo das Fogueiras
ll

1936 Senhora Santa Luzia

- Um Ai Meu Amor...

Conceiho do Fundo:

AkieiadeJooPires - Meu Amor da Raia
u

- Vai Coradinha dos Malhadores

Alpedrinha
- As Alvcaras

M
- Milho Verde

M
- Anjo da Guarda

It
- Os Martrios

'
- Vai-te Embora Meu Benzinho

Castelejo
- A Cantiga de Berco
- Diija Aonde Vai

- Moda das Ceifas
- NossaSenhoia das Pressas

Fundo \m Canco de Sachar
t

~ Mtxla da Sacha
i

- Senhora do Amparo
S. LixirencodaMntiria - A Moda do Garoto

- Hei-de Usa-a SaiaVermelha
ii

- Os Reis

- Viva Vilar

- 1936 Boina Boina !

- 1936 Milho Grosso
- 1936 Oh QueCalma...
- - QtiemTemlvfeninos Pequenos
- 1936 Senhora do Almurto

- 1936 SeteAnos que .\ixid naGuena (Xcara)

Fonte: transcrices niusicais depositadas no INET

Resultantes das estadias de campo de 1936 e 1943 na Beira Baixa, encontramos 31

transcrices musicais. tendo A. Santos raramente indicado a sua classificaco. Muitas delas

foram harmonizadas. apresentadas em concerto e gravadas, em verses para voz e piano ou voz

e orquestra, tendo as sete datadas de 1936 sido publicadas [EN 19441.

Em estadias de campo postenores, A. Santos classificou as MTP dt?-umentadas

utilizando termos genricos como "can^es". "cantigas" ou, mais frequentemente, "modas" e

outros termos de acordo com a funco dos trechos ou por serem executados em ocasioes

107
Companmdo os locais de recolha aqui indicadt* e os locais ondc foram feitas as gravaccs nas mesmas

regioes em 1956 (Tabela 3. 1.). veriftca-se quc apcnas em Castelejo, Fundo e Monsanto foram re[>etidas estadias

de campo. Os trechos gravados em 1956, que j tinham sido transcritos em 1943. so A Pasionnha, (Divina)

Sama Cruz, Cango de Sadxax (na grava^o Cango de Sadiadeiras) e Senhora do Amparo.
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especftcas. Nesses incluem-se os trechos "associados ao calendrio cristo", os "romances" e

"xcaras", as "cances ou modas de trabalho" e as can^es relacionadas com crian^as ("cancues

infantis". "cancues de embaiar" e "jogos"). Se aplicarmos os mesmos critrios de classificaco

s transcrices listadas na tabela anterior, encontramos doze trechos "associados ao calendrio

cristo" (alvssaras, cnticos e cantigas de romaria, e Reis), seis cances de trabalho (de ceifar,

de malhar e de sachar) e uma canco de embalar. Os restantes doze Uechos no tm

classificaco explcita, sendo genericamente considerados "modas".

Trs-os-Montes (193 9)

A. Santos refere no seu Curriculum Vitae "recolhas realizadas em Trs-os-Montes em

1939, com o apoio dos servicos tcnicos da Emissora Nacional de Radiodifuso", porm no

foram encontradas as gravaces realizadas, nem outra documentaco comprovativa da sua

realizayo108. So nos anos 50 est documentado que A. Santos preferia a "fixaco do material

encontrado, no na pauta musical, processo que deixou h muito de satisfazer as exigncias do

folclorismo cientfico, mas por meio de registos de som, em banda magntica e no disco."

[Palestra no LAC. Anos 50]. possvel que A. Santos tenha tido esta posico em 1939. j que

a indispensabilidade das gravaces vinha a ser defendida por investigadores estrangeiros desde

o incio do scuio fHombostel 1973] e, em Portugal, Antnio Arroio apeiara utilizaco do

fongrafo numa publicaco que A. Santos lera ([Thoms 1913] cit. In [Carta. A. Santos.

Entwistle. 23/01/1947]). Mas nesta poca no era fcil o acesso ao equipamento de gravaco.

que era oneroso e difcil de transportar e. udvez por isso, A. Santos tenha feito gravaes em

1939 e no na estadia de campo seguinte.

A. Santos refere a realizaco de "recolhas" em Trs-os-Montes apenas em 1939 e por isso

propomos que todas as transcri^es de MTP desta regio, apesar de no datadas, sejam

atribudas a 1939. A data, o local de recolha, o ttulo e a classificaco atribuda por A. Santos a

alguns dos trechos, esto indicados nas transcrices musicais encontradas. a que se refere a

utbela seguinte.

,uS C provvel que a EN tivesse cedidoo equipamento de gravaco. que A. Sanios no possua, como aconteceu

nos trabalhos realizados nos Acores em 1952. Estas gravages so de 1939. ano em que Armando Leca iniciou as

suas gravaces paraa EN. A aindaexistirem. tm uma considervel imponncia histrica. dado que anteriores s

referidas, apenas se conhecem as reali/adas por Kurt Schindler tambm nos Anos 30.
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Tabela 1.2. Trs-os-Montes (1939): trechos musicais transcritos

Local de recolha Ttulo Classificaco atribuda por A. Santos

Crcio
M

Cuonde Flores

Habas Berdes

Romance

Constantim Glgota
Manuel do Carcozinho

Tri^ueirinha Moda

Duas Igrejas Moda da Laranjinha
-

Especiosa Manhana de San Joan Canco de trabalho (para comecar as ceifas)

Malhadas
ii

ii

ii

ii

ii

Dona Beatriz

Manhana de San Joan

Moda de Embalar

0 Zabumba

Reis

Zum! QueTumTum

Rimance

Canco de uabalho

Moda de Embalar

Reis

Reis

Miranda do Douro

ii

M

11

|l

II

'l

II

Cntico de Natal

Cuonde Flores

Encomendaco das Almas

Fernando VII

Giriboilas

Reis Pretos

Las de Santo Antonio

Triste Viuvinha

Z Porteiro

Cntico de Natal

Rimance

Encomendaco das Almas

Jogo de Roda (infantii)
Canco Baiiada

Las

Infantil

-

Adeus Miranda

Moda da Especiosa
Tristes Nubas Rimance

Fonte: transcriges musicais depositadas no INFT

Para alm destas transcrices musicais, A. Santos fez tambm transcrices de textos dos

trechos musicais seguintes: do RazTrazt Primavera (Malhadas). Adeus o Miranda, Anre L

Miu Atnor i L Tou e Ina Bibeas, Hino de la Tierra de Miranda (todos sem indicaco de

localidade).

Em relaco classificaco dos trechos musicais transcritos, consideraram-se

genericamente como "modas" os trechos que A. Santos no classificou, com excepco dos

trechos associados ao calendrio cristo, considerados como tal. Seguindo a classifica^o feita

por A. Santos e completando-a utilizando os mesmos critrios que o investigador, temos dez

modas, seis trechos associados ao calendrio cristo (cntico de Natal, encomendaces das

almas, las e Reis), quatro romances, trs uechos relacionados com criancas (moda de

embalar, can^o infantil e jogo de roda), duas canijes de trabalho e uma canco bailada.

Minho c Bcira Baixa ( 1 943)

Artur Santos airmou ter realizado em 1943 os "Primeiros trabalhos de prospec^o de

msica popular feitos com disciplina cientfica: Campanhas Etnogrficas nas Provncias do
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Minho e Beira Baixa para a Emissora Nacional de Radiodifuso109" [Currculos], mas no foi

encontrada documentaco que explicite o que entendia por "disciplina cientfica".

Para alm das transcrices musicais de trechos da Beira Baixa j referidas (de 1943).

foram encontradas as transcrices musicais resultantes de estadia de campo no Minho,

indicadas na tabela seguinte. Apenas duas so melodicas (encomendaces das almas), sendo as

restantes polifnicas. So os tinicos exemplos de transcrices polifonicas encontradas no

espolio, exceptuando uma transcrico da Beira Alta (1944).

Tabela 1.3. Minho (1 943): trechos musieais transcritos f

Local de recolha Duta Ttulo Mdtxiiaoupolifonia

Conceiho de Amares:

Carrazedo
H

II

1943 Encomendaco das Almas

Nossa Senhora do Salto

OBarqueirinho

Melodia

Polifonia

Concelho de Terras do Bouro:

S. Joo da Balanca

ii

S. Joo Campo,lu"
ii

ii

Vau
n

ii

1943

1943

1943

1943

1943

1943

1943

Abaixai-vos Carvalheiras

S. Joo

Somos do Verde Limo

As Trs Marias

Os Reis Velhos (antigos)
S. Joo

Abaixai-vos Carvaiheiras

Ora Vai Tu

S. Joo

Polifonia
n

ii

ii

ii

n

ii

ii

ii

Conceiho de Vieira do Minho:

Rssas Encomendaco das Almas Melodia

Concelho de Braga:
Santo Fstevo 1943 S. Joo Polifonia

Fonte: transcrices musicais depositadas no INFT

A. Santos no classificou os 14 trechos musicais resultantes desta estadia de campo.

Seguindo os critrios utilizados anteriormente, nove destes trechos esto associados ao

calendrio cristo (cantiga de romaria, encomendaces das almas, Reis e S. Joo),

classificando-se genericamente os cinco restantes como modas, dado no terem indicaco de

funco, nem indicaco de execuco em ocasies especficas.

iyy Rm 1943 no h quaiquer referncia ao apoio dos Scrvi^os Tcnicos da 1N. nem a ccdncia dc equipamento
cle grava^-o. apesar de A. Santos referir t-la teita T>ara a EN".

1 Iy S. Joo do Campo c a fregtiesia a que pertcncia Vilarinho das Furnas, a "aldeia comimitria" onde nesta

pocafoi realizadoimportanteesttidoantropolgico fDias 1948J. Foi submersa devido a construcao da barmgcm

do mesmo nome.
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Baixo Alentejo (antes de 1 944) e Beira Aita ( 1 944)

.4 Marcela canco harmonizada por A. Santos, foi publicada |EN 1944] com a indicaco

de ter sido recolhida pelo proprio. no Baixo Alentejo, mas no h, nos curriculos de A. Santos,

quaquer referncia a trabalho de campo realizado no Alentejo. O mesmo sucede com a Chula,

comJc vai roubada [EN 1948] e outras transcri^es datadas de 1944. Todas tm a indicaco

de terem sido recolhidas na Beira Aita, onde A. Santos referiu ter realizado trabalho de campo

apenas em 1956. Constam na tabela seguinte as transcricoes encontradas com indicaco de

terem sido recolhidas no Baixo Alentejo ou na Beira Alta e que se sabem ter sido escritas antes

de 1944 ouem 1944.

Tabela 1.4. Baixo Alentejo (antes de 1944) e BeiraAlta (1944): trechos musicais ranscritos

Local de recolha Data TtuJo Melodia ou polifonia
Baixo Alentejo:
Cuba

Anfesdel944 A Marcela Melodia

Beira Alta:

Guarda

i

ViladeA^ores

1944

1944

Moda de Todo o Ano

S. Joo

Videira

Donde Nascem as Morenas

Malho

Milho Grosso

Oh Videira D-me um Cacho

S. Joo

Varejai Varejadores

Melodia
?.

i

ii

Polifonia

Melodia
!

n

n

Fonte: transcrices musicais depositadas no INET

Apesar de, mais uma vez, A. Santos no ter classificado estes trechos, veriftca-se que

foram transcritos uma moda do Baixo Alentejo e, da Beira Alui, quatro cances de trabaiho, trs

modas e dois S. Joo.

Resultados destas estadias de campo; transcric-es

As transcrices de MTP desUi fase, incluem 81 ttulos e, contabilizando variantes,

verses transposUis e harmonizaces, so cerca de uma centena. A. Santos no as classifcou

sistematicamente, mas indicou. nalsumas transcrices musicais, serem trechos "associados ao

calendrio cristo" (com vrias classificaces), "canyes de trabalho" (idem), "romances",

"cances infantis" e "cances de embalar". Referia-se a todos os trechos no passveis de

incluso nestas classiticaces, como "modas". Na tabela seguinte resume-se a informaco

sobre as transcrices musicais resultantes das estadias de campo realizadas entre 1936 e 1944,

que inciumos no primeiro perodo da carreira de A. Santos (1936-1948).
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-'.;" Tabela 1.5. Zonas raianas (1936 a 1944): trechos musicais transcritos

Lxalderecolha, datae

nTnai)pt)rregi

33modas 27 trechos associados

aoaitairk?ristio

12 canoes

detrabalho

4

romces

4cances intantis

eparacnancas

Beira Baixa

1936 e 1943

(31 melodias)

12 12

alvssaras

cnncosdenmtrias

caniigasdenjmarias
maitrios

S. Joo

Reis

6

ceifar

malhar

sachar

1

cangbembaiar

Trs os Montes

1939

(26 melodias)

11

(induindo uma

cancbbailada)

6

cntico de Natal

enaTmo?lagoalmas
las

Reis

2

ceifar

4

irjmances

3

caocembalar

cancotnfantil

jogo (infantil)

Minho

1943

(12 polifoniase
2 melodias)

5 9

canuga de romaria

enaTnend^o almas

Reis

S. Joo

Baixo Alentejo
Ames 1944(1 mekxi)

1

Beira Alta

1944

(9 melodias)

3 2

S. Joo

4

desfolhar

varejar
vindimar

Fonte. Transcriqes musicais depositadas no LNET (resnmo das Tabelas 1. a 4.)

A documentaco resultante destas estadias de campo limita-se ao produto sonoro

transcrito. Ao contrrio da documentaco que A. Santos produziu nos perodos seguintes, no

inciui informaco sobre os trechos recolhidos, intrpretes ou instrumentos musicais, nem

estudos prospectivos sobre o materiai a recolher, sobre as regies, os cosrumes ou hbitos

culturais dos seus habitantes. nem outro tipo de contextualizaco antropologica.

3.1.2. Palestra sobre MTP a nvel nacional (Inglaterra 1947)

Entre 1945 e 1948 A. Santos estudou composico no estrangeiro. Realizou nessa altura,

em Oxford e Londres, a palestra-concerto Portugai: The Counlry and the People com a

colaboraco de Carlos de Azevedo como orador e de Tlia Santos como cantora1 ^.

1 ' l Foram realizadas a 6 '5/1947. na Taylor Institution da Universidade de Oxford, e a 25/6/1947 no Caxton Hall

(Wesuninster. Londres) a convite da English Dance and Song Society e da Anglo-Portuguese Society (Londres).

O programa impresso. indica que nesuis "lecture with slides and folk songs". foram mostrados diaposivos e

fotografias diiaulona de Alvo. A. Moreira. M. Novais e A. Santos. Foram ainda cedidas fotografias do arquivo

fotogrftco do SNI. do Instituto do Vinho do Porto e da Comtsso de Vinicultura da Regio dos Vinhos Verdes.
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A transcrico do texto desta palestra o nico documento encontrado, em que A. Santos

aborda a MTPanvel nacional [Palestra em Ingiaterra. Azevedo e Santos. 1947]112.0 texto da

palestra doeumenta as caractersricas fsicas e psicolgicas que os autores atribuam s

populaces de vrias regies de Portugal e descreve as paisagens. os monumentos, a

arquitectura de cariz regional, a gastronomia, o artesanato, os costumes e as ttadices musicais

consideradas caractersticas dessas regies. Os exemplos musicais escolhidos para ilustrar a

palesua constam na tabela seguinte. pela ordem em que foram apresentados. bem como as notas

sobre os Uechos musicais, intrpretes e insUumentos musicais escolhidos para ilustrar a MTP

decadaregio113.

Tabela 1.6. Inglaterra (1947): alguns dados da palestra sobre MTP ;

Regies referidas

Trechos musicaLs txivkios

Tlutodjssiicao)

Trechos musicais. classificaco e anlise, vozes e instrumentos,

origem, influncias e contextos referidos no texto da palestra

Algarve
Disco:

Corhdinho (dance)

- Corridinho: "danca tpica instrumental tocada em acordeo"

Instrumentistas: "sem noco de elementos musicais bsicos. mas

com notvel intuico artstica"

Alentejo
Disco:

Lrio Rxo ([X)pular choni.)

Harmonizacoes de Francisco

deLacen_ia:

L vai Serpa, l vai Moura e

.45 Saias (clancc and son_z)

- Coral alentejano: "polifonia solene e improvisada. execuutda

por vozes masculinas com andamentos moderados"
- Polifonias: comparaco do coral alentejano com "polifonias"
de outras regies do Baixo Alentejo (a leste de Beja). Beira Baixa

(em Monsauto). Beira Alta (no Vale do Vouga). Minho (proximo
de Braa) e Trs-os-Montes (proximo de Miranda do Douro).

quanto ao ritmo, melodia, concepco harmonica, timbre das vozes

e sua organizaco
-

Exemplos da "influncia rabe ein Portugal, que deixou

poucos vestgios na msica e mais na poesia popular, velhos

romances. lendas e superstices"
Estremadura

Disco:

,4 Tendinha (fado)

- Fado: "pertenca das classes baixas de Lisboa e dos bairros

antigos da cidade, com mrito como canco popular da cidade,

exemplo nico em todas as naves", com "origem na fuso de

elementos raciais de carcter nacional ou externos (dancas exoticas

vindas de frica e do Brasil no sculo XVI. com melodias e

harmonias europeias)": caracterizaco das vozes e instrumentos

Ribatejo
-

Fandango [Fallafolhadiitnin-saGK)dit[xlestrd]

1 '^ A palestra foi cscrita pelo Dr. Azevedo. excepto os cotnentrios sobre os exemplos musieais, de que foram

encontrados os textos manuscritos por A. Santos. aqtri resttmidos. O texto completo da palestra est cscriio em

ingls, existindo verses em portugus e francs dos excertos referentes a MTP.

]1^
Os trs primeiros exemplos foram ouvidos a partir de grava^es em discos comerciais. constando nos

programasdas palesuas as rcferncias DL 101 para um corridinho. EQ 354, para um coral alentejano e DL 79

para um fado. Os rcstantes excmplos. hannuni/itves para ctnto e piant) de MTP, foram interprettdos rx>r Anur e

Tlia Sanios. Os colectores dessas melodias foram Francisco de Lacerda. A. Santos. Csar das Neves e Martinho

Severo. e os hanmonizadores Francisco de Iitcerda (5), A. Santos (7), Armando Jos Femandes (1) e Jorge S

Machado ( 1 ), como indicado na Tabela 1 .6.
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Beira Baixa

Harmonizaces de Artur

Sanios:

Oh Que Calma (hsvtst song)

Sama lAizia (pilgrim's song)

Milho Grosso (harvest song)

Quando Eu Era Pequenina e

Boina-boina (songs)

- Cances de trabalho: "a solo ou colectivas. utilizadas na

agricultura (para sachar e planuir. na colheita e vindima)";

referidas caractersticas analticas como padres rtmicos,

compassos, modos e escalas. forma e proporces da meiodia
- Romarias na Malpica ("coros de mulheres com os maanficos

penteados da regio") e Procisses Senhora da Pvoa.

Senhora do Almurto e Santa Luzia, onde "os folguedos apos as

procissdes atesUim a forte relaco entre o profano e o sagrado"
- Polifonia vocal e o adufe em Monsanto

-

Aspectos analticos da msica da Beira Baixa: modo frgio,
cadncia andaluza, "tiempo de guajiras" e ritmos dos adufes

Beira Litoral

Harmonizaeo de Francisco

de Ij?mk Serandaina

children's game)

[No foram feitos comentrios sobre as prticas musicais desta

regio]

Beira Alta

Harmoniz-i-ces de Francisco

deLacerda:

Videirinha (vintage song)
Malho (worker's sontz)

- Cances de trabalho e cances bailadas: suas funces

- Malho: canco sobre um trabalhador migrante, caracterizado

como um "D. Juan portugus"

Trs-os-Montes

Harmoiiizaco de Armando

Jos Femandes:

RanatD. Farnib (hallad)

Harmoittzaces de Anur

Santos: Two Lullabx

- Tradicao e origens: "o arcasmo e as gentes que guardam as suas

tradices, como os Autos, os Romances e a Danca dos

Pauliteiros". que tem "origem na Grcia Antiga" e "semelhancas

com dancas de espadas como as Sword Dances, Morris-Dances.

Masquerades ou Espata Dantzak"

Douro Litoral

Harmonizaco de Jorge S

Machado: Digo-Dai (dance

and son )

- Romarias do Douro Litoral e Alto Douro (breve referncia)

Minho

Hannonizaco de Francisco

de Laccrda: Ai! Que Pinheiro

lo Alto (fandango)

- Vira e Fandango do Minho caracterizados por contraste com

os existentes no Ribatejo e em Trs-os-Montes

Fonte: IPalestra em Inglaterra. Azevedoe Siuitos. 1947] depositadono IN'FT

Carlos de Azevedo. orador na palestra. lamentou no poder apresentar gravacoes de todas

estas "manifestaces de gnio do povo", explicando que: "Not all of the original wax records

made by the governmenfs iniciative, have been reproduced so far" [Palestras em Inglaterra.

Azevedo e Santos. 1947]. Talvez A. Santos tivesse tido acesso aos cilindros de cera que

estiveram desaparecidos e foram localizados no CN no ano lectivo de 1999/2(XK). A hiptese

no pde ser confirmada, so tendo sido encontrada esta referncia s gravaces em cilindros.

Esta palestra reflecte o conhecimento que A. Santos tinha da MTP de todo o Pas, a sua

preoctipavo em estabeiecer comparaces entre u-echos de vrias regies, ao nvel do produto

musicaJ (aspectos analticos, intrpretes e instrumentos) e dos contextos em que se realizavam.

As referncias de caracter analtico incluem escalas, modos maior e menor. modos iresorianos

ou "antigos", notas aiteradas e outros "arcasmos", ritmos, compassos, alterniuicia de

compassos, melodias, polifonias, harmonias, cadncias, aspectos formais, timbres,

agrupamentos instrumenuiis. etc. Sobre os instrumentos h referncia a vozes, ao acordeao, a
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coros, guitarra portuguesa, guitarra clssica e, de um modo mais pormenorizado. ao adufe.

A descrico dos contextos, parte da palestra escrita por Carlos Azevedo, foi complementada

pela exposico de diapositivos de A. Santos e outros autores. Destes so de salientar a

separaco em msicas do "sagrado" e do "profano", apesar da "forte ligaco entre o sagrado e o

profano" realcada no texto da palestra.

Neste texto, como nas obras de outros estudiosos de MTP, est explcita a preferncia

pelas tradices musicais da Beira Baixa, enquanto que outras regioes no parecem despertar

Uinto interesse (como a Estremadura. excluindo Lisboa, a Beira Litoral, o Douro Litoral e o

Alto Douro), provavelmente por no cumprirem os seus critrios de isolamento, conducente

pureza e ao arcasmo que valorizava. Por outro lado, A. Santos seleccionou o fado como

"exemplo nico em todas as naces". Caracterizou-o como ttadico popular urbana,

simultaneamente despida do "ruralismo" e do "arcasmo" que defendeu em toda a

documentaco que escreveu. Ofado voltou a ser documentado por A. Santos nas gravaces na

Ilha de S. Miguel (1952/53), na Beira Alta (1956) e na Ilha de Santa Maria (1957). sendo

novamente considerado "folclore musical autntico".

Outros trechos musicais caracterizados nesta palestra so trechos polifonicos, tendo A.

Santos comparado "as polifonias" cantadas no Baixo Alentejo, Beira Baixa, Beira Alta, Trs-

os-Montes e Minho, ao nvel analtico e das tcnicas de execuco. Comparou tambm os

Fandangos e Viras do Minho, com os do Ribatejo e de Trs-os-Montes. Referiu as cances de

trabalho da Beira Alta e da Beira Baixa, as romarias da Beira Baixa, do Alto Douro e do Douro

Litoral, os cnticos de procissao e os hinos da Beira Baixa. Referiu ainda trechos que

considerava caractersticos de dada regio, como o Corridinho do Algarve, o Fado de Lisboa, a

Danca dos Pauliteiros em Trs-os-Montes, as cances bailadas da Beira Alta e o Vira do

Minho.

Tambm foi abordada na palestra a problemtica da "origem" dos trechos musicais e

instrumentos e "vestgios das infiuncias" de outros povos na MTP. Foram referidas a

influncia rabe na canco L vai Serpa..., a influncia hebraica com a presenca do adufe nas

zonas raianas do interior alentejano, beiro e trasmontano, as influncias africana, brasileira e

europeia no Fado e as influncias vindas da Grcia Anga na Dan^a dos Pauliteiros. Ainda

sobre "as origens" da MTP, aparecem referncias a "arcasmos" e aos "guardies da tradi^o".

Destes detentores da tradico, que "no tinham conhecimentos musicais", louvada a sua

"intuico aitstica" ("apesarde serem do povo"...).

Odiscurso etnomusicologico utilizado por A. Santos nesta palestra, manteve-se at finai

da sua actividade, com os mesmos valores estticos e artsticos, tomados como dogmas. A

procura das "origens", dos trechos maisantigos, dos "arcasmos" reconhecidos analiticamente,

a caracterizaco da MTP de cada regio, a diviso estanque de reas geogrficas cuituralmente

diferenciadas, a selecco dos trechos considerados representativos, os critrios que
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asseguravam a "autenticidade" dos materiais documentados e a certeza dogmtica de que todos

estes materiais corriam risco de extin^o ou, peio menos, de "adulteraco" ou "contaminaco".

Pelo menos uma vez, em 1982, A. Santos ficou surpreendido quando Jos Alberto Sardinha,

lhe deu a ouvir grava^es de trechos vocais polifnicos da Beira Baixa realizadas nessa dcada

[Entrevista a Jos Alberto Sardinha. 9/3/2000]
114

Quase 50 anos depois do primeiro trabalho

de campo de A. Santos, este constatou que algumas prticas musicais ainda existiam e

praticamente inalteradas. A extincjio eminente que tinha previsto no se confirmara.

114
Jos Alberto Sardinha afirmou: "Mostrei-lhe algumas das faixas gravadas na Beira Baixa nos anos 80.

Mostrou-se surpreso e dissej no pensar ser possvel encontrar cjuem ainda cantasse assim. E elogiou a qualtdade
das gravaces! (...) Eu tambm acho quc as grava^es do A. Santos, para aquela poca, so absolutamente

excepcionais" [Entrevista a Jos Alberto Sardinha. 9/3/2000].
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3.2. "Misso folclorica" em Angola (1949)

Foi a Companhia de Diamantes de Angola que contactou A. Santos para realizar a

"Misso Folclrica na Lunda e Alto Zambeze" [Carta. A. Santos. DIAMANG. 10/03/1948]. A

companhia tinha sido criada em 1917 e a descoberta de diamantes na bacia do rio Cassai (no

ento Congo Belga, junto fronteira nordeste de Angola), e depois na Lunda, conduziu, em

1921. assinatura da concesso da exploraco DIAMANG, entre o General Jos Norton de

Matos e o Administrador Delegado da DIAMANG, Comandante Ernesto de Vilhena [MA/UC

1995:11].

Ernesto de Vilhena. "alm de uma vasta cultura historica e literria, tinha o gosto e a

prtica do coleccionamento de objectos de Arte, tendo sido mesmo em Portugal o maior

coleccionador privado, mormente de esculturas religiosas e de espcies bibliogrficas raras. Era

tambm um africanista ilustrado e experiente" [MA/UC 1995:14]. O seu pai, o Conselheiro

Jlio de Vilhena. que "fora Ministro da Marinha e do Uluamar e Ministro da Marinha e das

Colonias":

(Tinha) "muito ntida. a deia dc que os produtos da actividade artstica negra cram, pelo

mcnos, documentos dc estudo que era obrigatrio preservar. A sua nogo das

responsabilidades que incumbiam a DIAMANG para alm do plano economico. abrangendo
a criaco, em torno das realiza^es de ordem material. de um ambicnle espintual, ficou

bcm expressa na apresenta^o que escreveu para o nmero inicial das Publica$es
Culturais* (Vilhena, 1946)" [MA/UC 1995:14].

Foi neste contexto que Jos Redinha, aspirante administrativo colocado no posto do

Chitato, "esprito aventuroso e imaginativo, excelente observador, dotado de sensibilidade

artstica e com treino de desenhador desenvolvido nas suas anteriores funces ao ser\ico da

indstria vidreira" [MA/UC. 1995:12], tinha comecado a coleccionar para si prprio objectos

nativos e pintado quadros, que chegaram a ser expostos. 0 Director Geral da Lunda, Dr.

Henrique Quirino da Fonseca, decidiu incumbi-lo de "constituir uma colecco de objectos de

boa qualidade". A colecco emogrfica veio a ter vuito suftciente para se constituir em 1938 o

Museu Etnogrfico e em 1942 o Museu do Dundo [MA/UC 1995:14].

A riqueza proveniente dos diamantes da Lunda, a vontade dos administradores da

DIAMANG e a existncia de funcionrios locais interessados pelo assunto, ftzeram do Museu

do Dundo, com quem coiaboraram vrios especialistas estrangeiros, uma instituico

importante. Do seu espolio, agora no MA/UC, consUim uma biblioteca de 4.000 volumes. uma

colecco emogrfica de 315 objectos, 6000 discos referentes ao "folclore da Lunda", relatrios

de vrias campanhas intituladas "Missoes de Recolha do Folclore Musical" (entrc 1948 e

1968), registos em lita magnnca e 24 filmes [MA/UC 1995:8].
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Os responsveis pela DIAMANG, pedindo ao CN que autorizasse a colaboraco de A.

Santos, ("cnscios de que a ausncia do servico (...) se traduziria, tambm, no exerccio de

uma actividade de aicance nacional, que visa um dos sectores da ocupaco cientfica do

territrio portugus do Ultramar", contribuindo para "o desenvoivimento da Colnia e para o

eficiente aproveitamento da concesso" [Carta. DIAMANG. CN. 1 1/03/1948]). explicitaram:

"Deseja esta companhia fa/.er recolher e estudar, por pessoa de reconhecida competncia,
o folclore musical de Angola, nomeadamentc o da regio da Lunda, onde ela em especial
e.xerce a sua actividade. Como diversas outras expresses da alma indgena, tende o

referido folclore a desaparccer sob a influncia da civilizaco do branco ou. pelo mesmo

motivo, a dcturpar-se; e, assim, sem exagero se poder afirmar que, em um futuro no

longnquo, ficar perdida. para o exame e apreciaco dos tcnicos e entendidos, uma das

mais interessantes manifcstaces de carcter etnogrfico daquela nossa colnia. Trata-

se, por conseguinte. de iniciativa cuja importncia c natural urgcncia de execu^o se nos

afigura desnecessrio encarecer, tanto mais quanto c certo no existirem ainda sobre a

matria estudos de conjunto, realizados com o indi spensvel rigor cientfico" [Carta.

DIAMANG. CN. 11/03/1948].

As motivaces e objectivos da DIAMANG e as que A. Santos manifestou ao longo da

sua carreira so concordantes, sendo idntica at a terminoioia utilizada1 1:>.

3.2.1. A "Misso" na Lunda e no Alto Zambeze (1949)

A. Santos apresentou DIAMANG um "plano de trabalho para a recolha e estudo do

folclore musical de Angola", propondo-se:

na) Dirigir a recolha daquelc folclore nos seus diferentes aspectos cfccluada por meio de

grava^o em discos ou de registo magntico de som (...) b) Classificar e coordenar os

exemplos recolhidos; c) Transcrever esses e.xemplos por forma que permita a sua

publicaco; d) Faz-la acompanhar de um estudo crtico, de maneira a dar a esta obra a

mais elevada catcgoria tcnica que em meus conhecimentos e compclncia caiba. Em

complemento daqucles trabalhos, seria de aconselhar que se cfecluasse a documenlaco

fotogrfica dos instrumentos rausicais utilizados pelos indgcnas, das suas dan^as, etc.

magens quc iiuslrariam a aludida publicaco (...) Ainda no campo das imagens, afigura-
se-me possvel rcalizar paralelamente, sem prejuzo ou altera<;o do programa proposto a

documcnta^o cinemato__rfica das dancas regionais" [Carla. A. Santos. DIAMANG.

I 1/03/1948].

Ernesto de Vilhena viu com agrado a "realizaco de documenta^o btogrfica e (...)

cinematogrfca, esta ltima por meio do aparelho 'PailIard 16mm' existente no Dundo".

Mostrou-se optimista quanto aos resultados da "misso": "resultar um proficiente trabalho

115 Ambos utilizam os termos "desaparecer", "deturpar-se", "perder-se", "urgncia de recolher e estudar, com

rigor eientfico o folclore musical", as "expresses da alma indgena", as "manifestaces de caraer etnogrfico".
Nos currculos de A. Santos as estadias de campo so caracterizadas como "campanhas etnogrficas", "misses
folclricas" ou "expedi^oes cienu'ficas" para "recolha" do "folclore musical" ou do "patrimnio espiritual" com

"disciplina cientiica". Em todos os seus discursos diz ser necessrio "salvar" to "valiosa" documenu?^o.
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escrito sobre o folclore musical indgena e esse estudo representar um largo passo no captulo

da investigaco iirtstica e cientfica daquela parcela do Imprio Colonial Portugus" [Carta.

DIAMANG. A. Santos. 11/03/1948]. Esse Administrador da DIAMANG, tambm vina a

apoiar a colecco de instrumentos musicais que A. Santos estava interessado em fazer:

"Seria intcressante complctar a colccco dos instrumentos musicais do Museu daqui e

dcstinar-lhcs uma pcquena sccco cm que figurasscm scparados por famlias, respeilando
a ordem das respectivas tessituras, e em sectores represcntati vos das vrias tribus (no

das regies). cste o cri lrio que vouseguir nos mcus trabalhos - scleccionar por tribus

- modificando o que anicnormente pensava adoptar. Noutros ramos de arte indgena
existem j coIec<;cs notvcis que muito valorizam estc Museu. A DIAMANG pode bem

orgulhar-se dele. |IdcmJ.

A. Santos partiu para Angola contando com o apoio institucional do ME (IAC e CN). da

DIAMANG e das autoridades locais, em especial a Intendncia da Lunda. A tabela seguinte

documenta a viagem e o trabalho de campo.

Tabela 2.1. Angola (1949): calendrio da viagem

18Maio Sada de Lisboa no paquete Ptria

29Maio Chegada a Luanda. Apresentaco de cumpnmentos ao Governador Geral

9 Junho Chegada ao Dundo (via Malange e Vila Henrique de Carvalho)

Organizatjo do equipamento, criaco de modelo de embalagem para matrizes

Incio dos trabalhos de investiga^o folclorica: recoiha de elementos de estudo

em localidades proximas do Dundo e nas povoaces de Maludi,

Cassanguide e Andrada e primeiros trabalhos de documentaco fotogrfica
19 Asoso Partida para o Alto Zambeze (via Vila Henrique Carvalho e Vila Teixeira de

Sousa). Checada a Nana Candundo

27 Aosto Primeiras sries de gravacdes, documentaco fotogrfica, cinematogrfica e de

investigaco folclrica no Alto Zambeze

4Sdemb?> Regresso Lunda (parando em Vila Teixeira de Sousa, Nova Chaves e Vila

Henrique de Carvalho)

l2Semb?) Recomeco das gravaces de folclore das tribos Baluba e Bena-Iulua. que

foram suspensas por deficincias do material

Realizaco de trabalhos fotogricos e cinematogrficos, enquanto aguardava
remessa de novos discos

Inidode

Novembn>

Partida para o Nordeste (pt)voaco na fronteira com o

avaliar o interesse folclrico da regio
Regresso ao Dundo, para o ltimo perodo de gravayes

Congo Belga) para

29

Novembro

Sada do Dundo. Visita a Dala e Vila Luso para esclarecimento sobre a

construco e tcnica de instrumentos musicais

7Dezenixt) Chegada a Luanda (via Vila Henrique de Carvalho, Cucumbi e Malange)
24Dezemt)n) Chesada a Lisboa

Fbnte: ["CalendriodaMisso". 1949] com o ttulo "Ano de 1949. Calendario da minha viagem a Angola, ao

servico da Misso de Estudos Folclricos da Companhia de Diamantes". Depositado no INFT -; .
v : ':

:

..
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A. Santos fez esta "misso" acompanhado por "dois assistentes brancos" (Manuel Pinho

da Silva e Carlos Paiva) e de "seis auxiliares negros"1
]6
I"CaIendrio da Misso". 1949]. Teve

novamente apoiodas autoridades locais [Carta. DIAMANG. Intendente da Lunda. 19/8/1949].

dos funcionrios da DIAMANG e dos sobas, que na regio do Dundo os funcionrios da

DIAMANG conheciam bem, o que facilitou o acesso populaco nativa:

"No sentido de provocar ambiente favorvel aos trabalhos, convoquei os Sobas das

localidades pro.ximas, procurando ir ao encontro dos seus hbitos, recebi-os na 'chota' da

sanzala do Museu. Por intermdio do Sr. Pinho Silva, que tem sido um bom au.xiliar,

e.xpus-lhes as razes da minha vinda e fiz-lhes, tanto quanto o foi possvel, compreender
o significado desta misso. Dum modo geral, mostraram-se muito interessados.

Procurando met-los em brios disse-Ihes tambm que c nossa intenco procurar provar

que a msica c as dancas do preto de Angola e muito particularmente das suas tribos, so

superiorcs ao que se conhecc do restante territrio africano, scndo para isso

indispensvcl a sua ajuda. Acrescentei que lhes seriam atribudas boas gratificaces e que

espervamos que a sua colaboraco fsse de molde a s merecer elogios. Enfim, o sistema

que tantas vez.es empreguei na Metrpole e que, afinal, lambcm aqui icm aplicaco... Os

resultados j se fizeram sentir. A meu pedido esto-me fornecendo lisias de cances e

dancas das mais antigas e mais ligadas aos seus usos e costumes, a par de outras

mdica^es de muita utilidade. Tambm me tm proporcionado a oportunidade de as

conhecer, em e.xibitjes efcctuadas nas vrias sanzalas, para podcr ajuizar do seu

interessc e fazcr a devida selecco. Foi-me proposta por um daqueles Sobas. a vinda de

dois elementos balubas considerados dc valor e que. data, se encontram no Congo. Ele

se encarregar de os fazer vir. O.xal cste entusiasmo se mantenha..." [Carta. A. Santos.

DIAMANG. 9/7/1949].

Encontrar intrpretes "de valor", "met-los em brios" como j fizera na MeUpole e

"atribuir-lhes gratificaces"117. so caracterizantes do trabalho de campo de A. Santos.

No estando documentados problemas no contacto com as populaces em Angola,

conhecem-se as dificuldades tidas com o transporte de equipamento pesado em caminhos

precrios (milhares de quilmetros sem rede rodoviria), eom chuvas e inundaces (dado que

os trabalhos se prolongaram para alm da estaco seca1 18) e em zonas isoladas (onde no havia

fomecimento de gasolina, nem possibilidade de reparar equipamento.s). Por outro lado

verifcaram-se deficincias no material de gravaco e no fornecimento de energia119. Apesar

das dificuldades, estavam bem apetrechados: A. Santos dispunha de uma carrinha com dois

depsitos de gasolina (mais de 100 litros cada) e de uma station wagon, para a qual mandou

fazer uma capota e que funcionava como cabina de som, "contendo a aparelhagem, ao abrigo de

1 '" Em rela^o rccolha de informaco, h apcnas referncias nominais a informantes (Black e scar).

^1 '
Em Angola foram dadas "gratificaces". nos Agores as instituiges apoiantes "pagaram aos intrpretes um

dia de jorna por cada colabora^o prestada" JEntrevista a Jos Manuel Bettencourt da Cmara. 13/2/2000].

"''A estacoseca vai de Abril a Setembro, ms em que. inicialmente, pensavam terminar a estadia de campo.

Com os auasos na reccpco dos novos discos, A. Santos so regressou a Luanda em Dezembro.

1 ^"
No foram realizadas gravaces at Julho por "a corrente local sofrer frcqucntes e sensveis oscilaces", tendo

A. Santos aproveitado para fazer "experincias para mclhorar a revelaco de gro extra fino para neaativos" [Carta.
A. Santos. DIAMANG. 9/7/1947].
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poeiras e da chuva, que podia ser deslocada para servir em gravaces ou transmissoes

especiais, no estdio ou em salas de espectculo"). Utilizou a aparelhagem sonora da

DIAMANG. com misturador, respectivos microfones e gerador elctrico, tendo construdo trs

suportes tipo girafa para utilizar no campo. A DIAMANG encomendara, dos Estados Unidos

da Amrica, 40 discos de acetato virgens que se verificou terem rudo de fundo e que tiveram

de ser substitudos. atrasando a "misso", e entregou a A. Santos trs bobines de filme

negativo de 16m/m (30 metros cada). A. Santos desenhou, e a DIAMANG mandou construir,

20 embalagens para o acondicionamento e Uansporte das matrizes para garantir que no

sofreriam danos durante as longas viagens no campo e de regresso " Metropole" [Carta. A.

Santos. DIAMANG. 9/7/1949].

Como resultados desta estadia de campo, A. Santos refere ter obtido "vasta

documentaco sonora e picmrial de importante significado para os estudantes de

Etnomusicologia africana" [Currculos]. A documenta^o escrita foi encontrada em completo

estado de desorganizaco, os discos, as fotografias e os filmes no esto acessveis e dos

instrumentos musicais coleccionados, apenas se conhecem uma flauta, uma cariaria, um

otxiumba e dois quissanges depositados no MAH, no estando listados os que ficaram no

Museu do Dundo. A. Santos no chegou afazer o "estudo crtico", nem a publicaco que tinha

proposto realizar. tendo o seu plano de trabalho ficado por cumprir120.

3.2.2. Documentaco resultante

A documentaco resultante da "misso" em Angola mais completa ou abrangente do que

a documentacio produzida no trabalho de campo realizado anteriormente (que era

exclusivamente constituda por transcrices musicais), incluindo instrumentos musicais.

gravac-es sonoras, fotografias (mais de 200 negativos [As Novidades 8/7/1951]), filmes e

documenta^o escrita de carcter etnogrfico.

Exceptuando os registos de gravaco, a documenta^o escrita muito fragmentada e

dispersa. Centra-se na descrico dos grupos lingusticos e das tribos (listando nomes de sobas

e muchiques, descrevendo costumes, cerimonias e lendas), na caracteriza^o dos trechos

musicais gravados (descri^o contextual para cada faixa gravada, ttuio, vozes121 e

instrumentos. fragmentos de Uanscrices musicais, transcri^es e traduces de textos) e no

estudo dos instrumentos musicais (notas, desenhos e transcrices musicais de afinaces e de

padres rtmicos e melodicos).

1ZU A nica publicaco resultante deste uabalho de campo o pequeno folheto que acompanhou a exposico d.

fotografias rcalizada no SNI, que inclui apenas listagem das fotografias c.xpostas [DIAMANG. 1951].
121

Aparecem listadas vozes solistas e cro misto. masculino e feminino.
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Apesar das gravaces terem sido dificultadas, por serem feiuis em discos de acetato num

clima quente. A. Santos gravou, enUe 27 de Agosto e 11 de Novembro de 1949, 66 discos

(faces A e B) com um total de 1 19 faixas122. Nos registos de gravaco esto listados. para cada

disco. o local de recolha, a tribo, o soba, a data e, para cada faixa, o ttulo. a classificaco, os

instrumentos e as vozes intervenientes12-\ as caractersticas anaticas que considerou

relevantes, o assunto ou a tradu^ao do texto e os contextos em que se executaram os exemplos

gravados124.

Nas tabelas seguintes indicam-se (1) o nmero de faixas gravadas em cada localidade e a

tribo dos intrpretes; (2) as classificaces indicadas nos registos de grava^o e (3) os

instrumentos musicais angolanos referidos por A. Santos em aponUimentos dispersos e nos

registos de gravaco.

Tabela 2.2.1. Angola (1949): discos de acetato

Tribos N/'faixasportribo Local de gravaco (N. de faixas)12-"1
Balubas 75 Aldeia do Soba Carmatundo (2)

Dundo (73)

Bngalas 8 Aldeia do Sobeta Gonga Calumba (7)
Dundo(l)

Luenas 13 Nana Candundo (13)

Luluas 4 Chitato (4)

Lundas 5 Aldeia do Sobeta Namianga, prximo do Mussungo (1)
Nana Candundo (4: uma delas filmada)

Quiocos 14 Aldeia do Sobeta Bumba ( 1 )

Aldeia do Sobeta Namianga, prximo do Mussungo (3)
Camissombo (3)

Chingufo (2)
Chitato (3)
Dundo(2)

Fonte: [Registos de Grava^o, 1949] depositados no MAH

122
Segundo os [Registos de Grava^o. 1949] foram gravadas 199 faixas. Segundo [As Novidades 8/7/1951])

foram gravadasl20.
123 A. Santos avalia a qualidade das gravaQes dos pontos de vista tcnico (desde "com rudo" ou mesmo "sem

efeito" at "muito boa") e musical ("muito rica em polifonia", "melhor vocaliza^o" ou "com muito interesse

musical", porexemplo).
124 H faixas que contm ponnenores de trechos j gravados (por exemplo solistas ou pequenos grupos foram

gravados isoladmente, padres meldicos e rtmicos, pormenores de tcnicas de execuco de instrumentos) e

outras com o que A. Santos chamou "sons de tribos".

1"^
Hnquanto no trajecto entre o Dundo e o Alto Zambeze A. Santos refere os nomcs portugueses de Vila

Henriqtte de Carvalho (Saurimo), Teixeira de Sousa (Luau) ou Novas Chaves (Muconda), nas gravaes usa

scmpre os nomes arictmos das localidades.
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Tabela 2.2.2. Angola (1949): discos de acetato (cont.)

Sistematizaco126 Gassificaco dos trechos musicais gravados

Canugas
festivas

Cntico ao Soba

Cntico de homenagem mulher do Soba

Cntico para a vspera da festa da mucanda

Cantigas alusivas ao nascimento

Cantiga bailada alusiva ao nascimento

Cantiga bailada de carcter festivo (grupo de mulheres empunliando facas)

Canto de esponsais
Canto festivo

Canto festivo com significado especial
Canto festivo anunciando a sada de grupos de indgenas da festa

Canto festivo de tirar o luto

Cantigas de

trabalho

Can^o de ferreiro (ao fole)

Cantada nas lavras a um "tipo" que anda por l a admirar as "cachopas"

Cantiga das lavras
Canto de cacadores

Canto na sanzala em volta da caca abatida

Cantos ou choros

fnebres

Canco coreogrfica de carcter unebre ((5bifi3d)st)ht(X]j_xss()anipatar_te)
Canto de defuntos ou "chro"

Canto fnebre executado depois do enterro

Chro comentando a morte de homem vtima de feiticaria (dimcadoouno)

Outras Canto alusivo ao declinar do sol

Canto evocando o canto do galo (amanhecer)
Aviso da aproximaco de visitas

Saudaco s visitas

Para descompr e repreender qualquer pessoa
Para pedir gua e Para pedir comida

Cantiga coreogrfica sem significado especial
Canto alegorico revolta de 1944

MekxJia entoada pelos circunstans enquanto o adKinhador fazos seus sortilgios
Verses cantadas com acompanhamento instrumental e dancadas

Fonte: [Registos de Gravago, 1949] depositados no MAH

120 A. Santos no sistematizou as classificaces que fez dos trechos gravados. A nomenclatura dos trs

primciros gntpos ("cantigas festivas". "cantigas de uabalho" e "cantos ou choros fnebres") foi retirada de uma

publicaco sobre insmimentos musicais de Angola fRedinha 1984:35]. O mesmo autor utiliza outros termos

como "cances rituais" ("cantigas secretas dos ritos da puberdade feminina", "cantigas dos mascarados folclricos"

e outras), "cantigas sem palavras", "cantigas de tipo guerreiro" e "cantigas de tipo pomogrilfico". Essas

classificacoes no foram consideradas aplicveis aos restantes trechos musicais recolhidos por A. Santos.
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Tabela 2.3. Angola (1949): instrumentos musicais*27

Qtssifkaco1 28 Instrumentos musicais

Aerofones Apitos de madeira ou de metal. tocados por Luenas, Lundas. Kamaluluas.

Minungos e Quiocos
Flautas

Cabacas129 (sopradas)

Cordofones Arco sonoro:

- de corda dedilhada (por ex. o Rhirimba-rhimba, tocado pelas mulheres

Luenas e Lundas durante o perodo da sua iniciaco e o Luncomba. dos

Balubas)
- de corda percutida (por ex. o Lucungo, com cabaca acoplada que desiocada

permite regular a afinaco. tocado por Bngaias e Quiocos)
- de fricco (por ex. o Kala ou Caloa dos Quiocos e Luenas)

Cacocha ou cacoche: instrumento com 2ou 3 cordas e caixa de ressonncia,

tocado com arco (por vezes com guizo suspenso). por Bngaias e Quiocos (o

brp e cabecado insHumenB;) formam o corpo. o pescoco e acabeca de igura htimana)
Cariria ou Calialia: "espcie de violino", com 2 ou 3 cordas, caixa, braco,

cabeca com forte cravelhame, tocado com arco: caiacterM)SuIdaLunda

Otxiumba: "espcie de lira" tocada por pastores, com caixa de ressonncia

de madeira e hastes encurvadas suspendendo cordas (em geral 4):

instrumento caracterstico do Sudoeste de Angola

Idiofones Cabacas (percutidas): Biloa, no plural Tshiloa (mdias e grandes) e Tuloa,

no piural caioa (pequenas)
Chocalhos
- Lubau (Luluas)
- Lubembe ou rubembe (dxxalhosdeumaaiduassiietasusaiL^
- Ludibo (Balubas)
-

Lupembes (Luenas)
- Muquelengue (chocalho pequeno para animais)
- Tshiripo ou Txiribue (chocalho para caes de caca. feito de madeira com

sementes de palmeira: usados na Lunda)
Dicassas: cestos encanastrados com fundo feito de cabaca, com sementes

dentro, com ou sem sineta acoplada
Lundamba: cega-iega ou ieque-ieque faccxxiado a>m vara (k mtiara. tocado pdos

capxkies Quiocos nos ba&xjues. oxn trnbores (em especial puias), em festas e ritos de caca

Mitshocolo: espcie de espmla de madeira para marcar ritmos

N'Guvo, no plural Chinguvo, Mummba para os Quiocos: tambor com

caixa de ressonncia de madeira em forma de cunha, suspensa em barra;

percutida por baquetas, com cabecas eslericas volumosas

'*-' Os apontamentos sobre os insuumentos musicais incluem desenhos com as dimensf?'s. notas sobre as

(?:a.sies em que se utilizam e os trechos musicais em que so tocados, sobre a sua constrtKj'ao e execuco, sobre

as afmaces, e. nalguns casos, notas sobre a sua origcm e famlias. Incluem ainda transcri^es de padres
nieldicos e rmiicos. So particularmente numerosas as notas referentes a quissanges, xilofones e Uimbores.

128
A classificaco no loi feita por A. Santos. mas escolhida pela autora. que seguiu a utiltzada em vnas

publicaces, como (Redinha 1984]. [Veiga de Oliveira 1982], f/eiga de Oliveira 1986] c |Dias 1986]. Foi

concebida no incio do sculo XX tHornbostel e Sachs 1914] e dcscnvolvida em [Sachs 1940].

129 Esto listadas ctil>ac<is usadas como aerofones e como idiofones. tambm referidit a sua utiiiza^o como

caixas de ressonncia para cordofones. idioones ou vozes.
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Idiofones

(cont.)

Membrdi?iones

Quissanges (Chisanji, Chisanzi, Kisanji, Tshissange ou Tcliisanji):
- Cacolondondo pequeno (8 lminas, Quiocos)
- Lungando (15 palhetas, Quiocos)
- Mtato (na Lunda)
- Mucualanga (na Lunda)
- Muiemba (Dundo e todo o Nordeste de Angola)
- Mulundo ou Tshamulundo (Luluas)
- Mutshapata (sanza de 19 lminas metlicas e caixa de ressonncia propria,
de origem Bngala, tambm tocado pelos Quiocos)
- Rhibungo (com um tipo de afinaco usada na Lunda)

-

Rhiquembe (de brincar)
- Sanza ou Sasso (12 lminas no Dundo, 13 lminas os dos Luluas)
- Tsha Kele (sanza com lamelas de palmeira, tocada por rapazes Lundas)
- Tsha M'bale (sanza com iamelas de palmeira)
- Tshingualala (omakxdostshakde. comtxigsmLunda, Iarnbemusaipelos(^iioa)s)
Xilofones
- Luakanda (Cacongos)
- N'djimba (Lundas e Quiocos)
- Marimbas ou Malimbas (Quimbundos)
- Xilofones de 17 lamelas (Quiocos)
- Xilofone pequeno de 2 lamelas (Luena)
- Xilofone de tipo primitivo (Benamais)

Tambores130:
- Cassumbi ou Catumbi (st>mseirthantecaairepde^
- N'Gomo i China (Uimbor cilndrico de um tmpano; Quioco)
- Messagui ou Messaki (cilindro curto; Cacongos)
- N'Gomo iMucupela(cilii?iroeomextre^^
- Mucundo (do tipo "i china")
- Puta ou Puyta (tambor de fricco)
- Rhitumbo (Lunda)
- Tshianda ou capindgissa (grupo de tambores em batuque)

Eonte: [Nolas sobre instrumentos mustcais. 1949] dcpositadas no MAH.

Esta documentaco escrita, as fotograias, os discos e os ilmes131 a que no foi possvel

aceder. constituem uma vasta documentaco sobre a msica Uadicional da Lunda e do Alto

Zambeze, nos finais dos anos 40, que consideramos de interesse cientfico e por isso

merecedora de estudos futuros. A. Santos deixou toda esta documentaco por organizar e. pelo

que foi possi'vel documentar, no parece t-Ia utilizado em estudos posteriores excepco das

fotografias, que seleccionou e organizou. para realizaco das exposices descritas no ponto

seguinte.

1 30 Yer tambm N'Guvo (no plural Chinguvo), um tambor no Membranofone

!31 A revelac^ao dos filmes foi feita nos Laboratrios da Tobis Portuguesa [Cana. A. Santos. Csar de Sa.

13/05 1950 1 c eslo depositados no MAH lnacessveis). tal como as fotografias e os 54 Uiscos dc acetato

encontrados (alguns dos quais com notas escritas por A. Santos sobre a sua deficiente gravaco. no se sibendo

c]tuintos destes cliscos, fazem parte dos 66 gravados em boas condi^es por A. Santos).
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3.2.3. Exposices: SNl (Lisboal951) e Museu dos Trdpicos (Amsterdo 1954)

Aexposico de fotografias de Angola reaiizada por A. Santos no SNI em 1951, foi um

grande acontecimento social e poltico e foi unanimemente elogiada ([Dirio da ManM

24/6/19511, [A Setnana 30/6/1951], [As Novidades 8/7/1951], [Sculo Iiustrado 14/7/1951]).

Sobre esta exposico, apoiada e visitada por figuras proeminentes (como o Ministro da

Educaco, o Director Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, o Presidente do LAC,

Antnio Ferro. director do SNT, e Ivo Cruz, director do CN, enUe outros), escreveram: "Artur

Santos compreende bem o papel que lhe est confiado na vida - dar a conhecer, aos

portugueses. motivos de capital interesse para a forma^o da verdadeira conscincia

uitramarina" [As' Novidades 8/7/1951].

As notas impressas no programa da exposico (s.a.). escritas por responsveis da

DIAMANG com a colaboraco de A. Santos, no tm as conotaces polticas depreendidas no

artigo citado. explicando que a exposico tinha como objectivo:

"dar a conhecer uma parte
-

que se reputou mais facilmente compreensvel ao pblico
- d__

vasta documentaco fologrfica oblida no decurso da Misso (...) de recolha e estudo do

Folcioie musica) da Lunda e Alto Zambez.e (Angola). Trata-se, com efeito. de um grupo de

imagens intimamente relacionadas com a vida e arte dos povos daquelas vastas reas: e

respeitam a uma das manifestaces mais caractersticas das populaces africanas, ou

seja. o folclore musical, que to desenvolvido papcl assume entre elas, quer

acompanhando em melodias de grande delicadeza, os factos da existncia dina,

particular ou familiar dos seus componentes, quer surgindo, com indmita quanto

vigorosa expresso, em certas ocasies de especial significado colectivo" [DIAMANG

1951].

Da listagem dos ttulos das 60 fotografias exposUis e das quatros reproduces de

fotografias inclusas [Ibidem], conclui-se serem fotografias de aspectos do percurso feito, do

corpo expedicionrio e das viaturas utilizadas, de aldeias e povoaces, dos jardins e instalaces

no Dundo, de pessoas de vrias idades1'2, de indumentrias133, de mscaras, de esculturas de

significado religioso, de "indgenas" tocando instrumentos (solistas e cena de bamque) e de

instrumentos (apitos, arcos sonoros. cacochas. cariarias, quissanges. reque-reques, sinos,

tambores, xilofones e grupos de instrumentos).

Quando da repetifo da exposico no Museu dos Tropicos em Amsterdo, a imprensa

holandesa referiu-se a essas fotografias de "tipos angolanos, dolos para ilustraco do carcter

do povo, msicos e seus instrumentos" [Algemeen Handeisblad 4/5/1954 ] como

liZ Esto lisutdas: rainha luena e seu neto, muchiques, mulher baluba, mulher e rapariga cacongo, rapariga
lunda. jovem, velho e mulheres quiocas.
133 Esto listados muchiques (dani^arinos mascarados), donzela e viva cacongas com indumentrias de rituais

fnebres, cacadores cacongos e luenas e circuncisados quiixos.
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"incomparveis" e "magnicas" [Elseviers 1/5/1954 ] e a A. Santos como "fotgrafo to

sabedor quanto musiclogo" [Aigemeen Handeisbiad 4/5/1954 ].

Da exposico realizada no Museu dos Trpicos. organizada por Jaap Kunst, sabe-se que

foram expostas as mesmas 60 fotografias [Legendes pour les photos exposer. 1954 ] e

conhece-se a disposico das fotografias e instrumentos [Esquema do Recinto da Exposi^o.

1954 ]. Foram expostos, para alm das fotos, um xilofone quioco (pertenca do Museu), apitos,

cacocha, cariria e sanzas (levadas por A. Santos) e as "publicacws culturais do Museu do

Dundo". Foram "exibidos diapositivos a cres" e existia na sala "equipamento de reproduco e

amplificaco elctrica de som" [Esquema do Recinto da Exposi^o. 1954 ]. As fotografias da

inaugura^o da exposico134, mostram Tlia e A. Santos com Jaap Kunst, o Ministro

Portugus em Haia e outras individualidades e alguns dos mapas, cartazes e fotografias

expostos.

Os artigos de imprensa sobre esta exposico contm referncias eiogiosas s

fotografias13-\ s grava^es em disco que acompanharam a exposico [Aigemeen Handelsbiad

4/5/1954 ]) e "execuco musical de A. Santos num xilofone quioco" [Donderdag 6/5/1954 ].

Uimbm documentada nas referidas fotografias. Esta exposico, com fotografias, diapositivos a

cores. instrumentos, livros e gravaces em disco, foi a uma das realizayes de A. Santos como

etnomusiclogo, com repercusso na imprensa em PortugaJ e no estrangeiro136:

"Em virtude do invulgar relevo que a imprensa bolandesa, sempre pouco accssvel, deu ao

faclo, chegaram a Paris os ecos desta Exposi^o que era completada com uma interessante

audico de discos" [Entrevisla na Radiodifuso Erancesa. 1954]1-''.

Questionado na mesma entrevista sobre projectos futuros, A. Santos respondeu:

I-'4 Essas fotografias esto no esplio de A. Santos no INET.

13:> A. Santos arquivouos seguintes artigos publicados na Holanda: [Nieuwe Rotierdamse Courant 1 1/7/1953],

o tinico impresso antes da exposi^o, e [Elseviers 1/5/1954], [Maandelijkse Medeiingen 1 5/1954], [Algemeen
Handelsblad 4,5/1954], [De Maasbode 5/5/1954], [Hel Vrije Volk 5/5/1954], [Donderdag 6/5/1954], [Truw

6/5/1954]. Arquivou tambm traduyes em portugus dos mesmos. Da imprensa nacional arquivou os artigos:

[Dirio da Manh 19/5/1954] e [Novidades 19 5/1954].

136 Tambm as palestras em Inglaterra (1947) tinham sido publiciiadas pela imprensa nacional e estrangeira.
13 '

Na transcri^o desta entrevista, A. Santos confirma que, para alcm das fotografias exposuts, foram ouvidos

os seus discos de Angola: "tive oportunidade de me referir largamente aos assuntos focados em cada uma das

imagens e dclhes fazerouvir algumas das minhas gravaqies do folclore musical dos negros dc Angola. audico

que serviu de complemento aos meus comentrios [Entrevista na Radiodifuso Francesa. 1954]. No provvel

que A. Santos tivesse transportado para a Holanda e Hranca, os discos de acetato, dada a fragilidade destcs

materiais. Tudo indica que estes foram copiados para discos vinil, apesar de estes no terem sido enconrrados.

Refor^a esta hiptese o facto de A. Santos ter aftrmado: "os discos, cuja reimpresso foi pedidic devem chegar
dentro em brevc" [Carta. A. Santos. Jlio de Vilhena. 9/1/1953]. Supe-se ser esta reimpresso referente

passagem dos dtscos de acetato para suporte de vinil, o que torruiria possvel a sua audi^o na Holartda. no ano

seguintc.
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"Os meus projectos... N'o campo da Etnomusicologia so tantos e to ambiciosos que no

sei se poderei realiz-los completamejite; por ora prefiro no os divulgar. De resto -me

sempre muito mais agradvel falar das realidades e guardar para mim os sonhos...

[Ibidem].

Um dos projectos imediatos de A. Santos era apresentar a exposi^o noutros Pases138,

tendo pedido apoio ao IAC e ao Ministrio dos Negcios Estrangeiros (MNE) [Carta. A.

Santos. Museu de Homem. 4/1/1954 ], o que Ihe chegou a ser prometido:

"Pouco depois da minha chegada a Lisboa tive uma entrevista com o Sr. M.nistro dos

Negcios Estrangeiros, a quem tive a honra de dar a conhecer os resultados da minha

misso, na Holanda, [discos aijorianos feitos na Philips em Baarn] o que fiz tambm, em

recente conversa com o Prof. Dr. Cordeiro Ramos e Dr. Joo Couto, membros da Direcco

do Instituto de Alta Cultura. Tive a ocasio de verificar que a ideia das exposi^es
mereceu aos msmos Senhores o maior interesse e que posso alimentar a esperanca de

conseguir o indispensvel subsdio e a autorizaco para a minha desloca<;o ao

estrangeiro. (...). Durante a longa conversa que tive com o Sr. Ministro dos Negocios

Estrangeiros tive a oportunidade de lhe e.xpr todos os meus projectos e tive a satisfa^o
de o ouvir dizer que poderia contar sempre com o seu apoio aos meus trabalhos de

folclore, que lhe mereciam o mais vivo interesse" [Carta. A. Santos. Ministro de

Portugal em Haia. 4/1/1954 ].

Apesar das promessas e da esperanca manifestada por A. Santos, a exposico no se

tornou a realizar. Mais uma vez, os planos de A. Santos para contactar com colegas no

estrangeiro e divulgar o seu trabalho, no foram apoiados pelas autoridades oficiais139.

13 A exposi^o chegou a estar agendada em no Museu do Homem. em Paris [Carta. A. Santos. Museu

Homem. 4/1/1954].
*39 Como documentado na n.rp. 81, p. 40. no conseguiu apoio para se deslocar a Edimburgo (1947), a Basileia

(1948), Paris (1950). Blooraington e Washington (1950). Paris (1954) e Wegimont na Blgica (1959). Em

1954, confessara a Jaap Kunst que desistira de ir ao Brasil: "j'ai dcid de laisser tomber l'affaire et je n'ai donn

un seul pas pour obtenir du Gouvernement la somme ncessaire pour mon alle." [Carta. A. Santos. Jaap Kunst.

s.d. / ps 1954]. J, anos antes, tinha comunicado ter "um velho projecto de divulga^o do nosso folclore (...)

irmos [Artur e Tlia] at ao Brasil com um conferencista que da parte literria se encarregasse" [Carta. A. Santos.

Antnio Eerro. 30/6/1946].
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3.3. "Expedico cientfca" na Beira Baixa e Beira Alta (1956)

A. Santos foi convidado pela BBC para recolher MTP representativa de todo o Pas, mas

restri.j.es orcamentais forcaram a BBC a limitar esses pIanos14(). Decidiram confiar a A.

Santos a selecco de duas regioes e o trabalho preliminar de "prospecgo" (feito pelo casal em

Setembro e Outubro e pelo que receberam 200), disponibilizando depois, para a "recolha

gravada", dois tcnicos e um Land Rover com equipamento de grava^o (durante quatro

semanas em Novembro) [Carta. Marie Slocombe. A. Santos. 20/8/1955].

0 casal comprometeu-se a percorrer trs zonas ("de valor indiscutvel para este gnero de

pesquisas"), estabelecer contacto com personalidades oftciais e privadas, escolher "paysants

qui pourront fournir les exemples de musique populaire portugaise authentique" e assegurar a

colaboraco desses camponeses nas gravaces (de pelo menos "50 chants populaires

portugais") [Contrato. BBC. s.d.]. Contramalmente, A. Santos comprometeu-se ainda a

realizar a planificaco da montagem de faixas gravadas, a redacco do texto das etiquetas e a

mencionar o nome da BBC sempre que usasse o material em conferncias. Por seu lado. a

BBC deveria mencion-lo como "auteur de la recherche et chef de cette expedition" [Ibidem]

nas etiquetas dos discos, conferncias, emisses de rdio e de televiso, espectculos em que

fossem apresentados ou em estudos publicados por musicologos, sobre este material.

Comprometia-se ainda a oferecer-lhe duas coiecces completas de discos e dar-lhe permisso

para usar publicamente o material em conferncias e fazer transcri^es musicais para ilustrar

eventuais publicaces.

Este convite, sancionado pelo IFMC. atesta o reconhecimento intemacional que A.

Santos tinha nesta altura como etnomusicologo141. A escolha da Beira Baixa e Beira Alta como

regies a prospectar no surpreende142. A poca de gravaco foi-lhe, mais uma vez. imposta

pelas circunstncias, dado que o carro de gravaco da BBC s estava disponvel em Novembro

de 1956.

14U Os contactos feitos um ano antes da prospecco, demonstram-no: "our main problem is finance! I felt the

plan, as we made it when 1 was in Lisbon, was ideal, in that it promised us the best possible results: material

that would be to a large extent representative of the country as a whole and with the maximum variety. I am

therefore as disappointed as you that it has to be curtailed" [Carta. Marie Slocombe. A. Santos. 20/8/1955].
141

"Depois de consulta ao IFMC, em Fevereiro de 1956, a BBC entrou em contacto com o Profcssor Artur

lvaro dos Santos Correia de Sousa. do CN Nacional de Lisboa. Este professor acedeu a prestar BBC a sua

colabora^o e a dc sua esposa no projecto de gravaces de msica folclrica portuguesa autntica para os

"Arquivos Fonogrficos da BBC" [Relatrio da BBC. 1956]. Aparece referido que consulta feita ao IFMC se fez

em 1956, mas o convitej tinha sido feito no ano anterior iCarta. Marie Slocombe. A. Santos. 20/8/1955].
142 Foi referida a preferncia de A. Santos pela MTP da Bcira Baixa [Paiestras em Inglaterra. A/cvedo e Santos.

1947] e as estadias de campo a realizadas.
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3.3.1. "Prospec^o e recolha"

Um caderno com apontamentos (sobre localidades, intrpretes e faixas a gravar),

documenta o Uabalho preliminar realizado [Caderno de Campo 1956], mas os critrios de

seiecco de trechos musicais, que se deduzem estticos e musicais, no foram explicitados por

A. Santos14-l Est a documentado ter estudado o material recolhido por outros investigadores

(referncia a trechos musicais recolhidos por Schindler, Jorge Dias e Rodney Galiop e

respectivos locais de recolha). Teve a colaboraco de informantes Iocais como um Prior, um

Vigrio, um Regedor, um criado de hotel144 e de todos "msicos" listados.145.

A. Santos interessou-se pelas Folias das Festas do Esprito Santo que nesta altura j tinha

comecado a esmdar nos Acores146. Gravou cances de embalar, cantigas bailadas, modas de

trabalho, romances e trechos associados ao calendrio cristo (em especial almas, alvssaras. S .

Joo e Reis)147. Sobre eles anotou comenUirios analticos sobre a forma musical, as meiodias,

diafonias ou polifonias, aorganizaco modal, as entradas de solistas, os coros de mulheres ou

homens e os instrumentos. Fez ainda descri^es e esquissos de instrumentos.

A documentaco sobre a estadia de campo inclui um relatorio da BBC. a agenda de

viagem escrita por A. Santos e uma credencial oficial [Credencial. 1956]. A informaco mais

organizada encontra-se no referido relatrio que inclui "I. Preparaco do Projecto"148, "II.

Trabalho preliminar no campo" e "III. Misso de recoiha":

14^
Quase todas as faixas listadas incluem a indicaco "a gravar". Aparecem tarabm apreciaces sobre o material

musical e intrpretes, como: "muito interessante", "boa". "muito boa, precisa, bem acertada", "polifonia; muito

bom", "voz ptima", "igual ao de (...) mas mais bem cantado", "bonita", "lindssima". "formidvel" ou "a

melhor".

144 o pj-JQ,- doCastelejo, Francisco Salvado Gralha informou que no Alcaide, sua terra natal, se fazia Folia do

Esprito Santo, com tambor, viola e pandeiros"; sobre as Almas recebeu "Informat^o do Vigrio de Cambra"; em

Trs Povos, onde existia folia rinha como "Agente de ligaco: o Regedor"; sobrc a toadilha dc pedreiros recebeu

"infornta^o do criado do Hotel Mira-Vouga, Custdio dos Santos" [Cademo de Campo. 1956].

14:> jjjyv, .^m ^ jnfonna^rx-'S sobre o "trabaiho preparaldrio e de pros|)ecco" [Cademo de Campo. 1956J.

existem notas soltas, cora as datas de grava^o e listas de cances seleccionadas, cpias de fragmentos de cartas

enviadas aos colaboradores, como jxjr ex.: "Depois de feita uma ltima selec\-o dos uechos ouvidos nesse

concelho [S. Pedro do Sul], ficaram escolhidos para a colecco destinada BBC os que figuram nas listas

referentes s localidades actma citadas" [Nota sobre a selecco de trechos em S. Pedro do Sul. 1956] ou "As

nossas lembrancas boa gente de Manhouce. Estamos certos de que representaro muito bem a sua encanuidora

aldeia" [Nota a enviar "gente de Manhouce". 1956].

14^ Para alm das informa^es recebidas do Prior do Castelejo e do Regcdor de Trs Po\ os j referidas, anotou

que "Em Vila Boa (Satugal) ainda h Folia" e "informa^o do Sr. Justino Carrola. folio, 76 anos; outros folies

Manuel Carroia. 72 anos e Antnio Mendes Custdio, 77 anos" [Cademo de Campo. 1956].
14 '

O que se depreende do material gravado e de notas de campo como: "Perguntar se h Modas de trabalho

(Canto de aboiar. Toadilha para a tosquia), Folia, Can^o de embalar, Alvssaras, Janeira e Reis" [Cademo

Campo 1956].
14^ No primeiro ponto do [Relatorio da BBC. 1956] constam os contactos com a IFMC, com o CN ptra

dispensa de servieo e a deciso sobre as zonas a prospecutr (tomada por A. Santos) e das datas de reaJizaco

(tomada pela BBC), j referidos.
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II. "(...) 0 Professor c a senhora Santos foram encarrcgados pcla BBC de levar a efeito

sozinhos. uma prospecijo preliminar, o que se fez nos meses de Setembro e Outubro.

Durante este perodo as coisas foram preparadas eficientemente: \ isitaram-se autoridades

locais das quais se conseguiram facilidadcs scmpre que a sua colaboraco se tornava

necessria; consultaram-se peritos locais e fez-se uma primeira selecco de msicos e

cantadores. Fizeram-se todos os preparati vos pormenorizados para os grupos

seleccionados dc cantadorcs e msicos estarem disponveis em locais apropriados e a

horas deterratnadas. No ncio de Novembro recebeu-se um relatrio do Prof. Santos, cm

consequncia do qual se elaborou finalmente o itinerrio da misso.

III. Misso de Recolha: 16 de Novembro a 14 de Dezembro de 1956. Para a expedi^o de

gravaco juntaram-se ao Prof. e Senhora Santos, em Novembro, dois representantes da

BBC. Miss Marie Slocombe Bibliotecria dos Arquivos Fonogrficos e o Sr. Robert

Wade, Engenheiro de Som. Utilizou-se uma mquina gravadora porttil, marca Leevers-

Rich e o Land Rover guiado pelo engenheiro da BBC constituiu o meio de transporte para

o grupo assim formado.

0 itinerrio preparado pelo Prof. Santos foi seguido inteiramente com excelentes

resultados. Visitaram-se dezoito aldeias e em lodos os casos os preparativos

preliminares resultaram sem qualquer falha. Por todo o lado. a colaboraco local foi

excelcnte e ent usi st ica. Em pouco mais de trs sernanas, gravou-se um tolal nolvel,

supenor a 100 nmeros. No campo musical, o Professor Santos supenntendcu
diariamenie nas sesses e na escolha do repertorio, enquanto que a Senhora Santos

coligia dos executantes documentaco esscncial (os representantes da BBC no tinham

conhecimcnto da lngua portuguesa). A msica popular coligida desta forma pode
considerar-se altamente rcpresentativa da zona. e inclua romances e canees de embalar

por cantores individuais. can^cs de trabalho (de lavrar, da ceifa, apanha da azeitona,

bater do linho. can^es dc pastoreio e can^es de empurrar a pedra) por indivduos e

lambm por grupos, can^es religiosas polifonicas. can^es e dancas seculares proprias
das estaycs, juntamente com um pequeno nmero de instrumentos. Todos os nmeros

gravados foram seleccionados pelo Professor como scndo musicalmente de real interesse

e muito representati vos. Gostaria de frisar que o xito da expedico, e a quantidade e

qualidade da msica gravada no tempo de que se dispunha, se dcvem i nteiramcnte

competncia e di scrimina^o que os nossos colaboradores portugueses emprestaram ao

irabalho, cuidadosa tarefa preliminar realizada pelo Professor e senhora Santos e aos

seus esforcos incessantes durante a prpria expedi^o. Torna-se evidente que de futuro.

qualquer projecto desta naturcza a realizar no estrangeiro, depender. como foi o caso, da

qualidade da colaboraco local e da eficincia da prospec^o preliminar" [Relatorio da

BBC. 1956].

Das actividades dirias. A. Santos documentou viagens, visitas (Governador Civil,

Presidente da Cmara e Jomal de Castelo Branco; Presidentes das Cmaras de Vouzela e S .

Pedro do Sul; Governador Civil de Viseu), instalages de aparelhagem, ensaios de acstica149.

datas e locaJidades das gravaces [Agenda de Viagem. 1956]150. As localidades em que gravou

na Beira Baixa e depois na Beira Alta. esto listadas a seguir.

14^
As grava^oes foram feitas no celeiro do Marqus em Monsanto, celeiro do Visconde em Tinalhas, Convento

de Santo Antnio no Fundo, Minas da Panasqueira. garagem do Hotel Mira-Vouga e Balnerio das Tennas em

Pouves [Agendade V'iagem. 1956].
1:>^ Os 25 dias lisrados incluem: dois dias de viagem e preparaco; dois dias de gravaces em Monsanto; em

cincodias seguidos. grava^es na Malpica. Tinalhas, S. Vicente da Beira, Sobral do Campo, Aldeia de Joanes;

em Donas e Escarigo, num mesmo dia; Souto da Casa e Castelejo, Idem; Silvares, Lavacolhos, em dois dias

seguidos, precedendoo diadc viagem para S. Pedro do Sul, j na Beira Alta; gravages em Manhouce, em dois

dias. incluindo no segundo "a gente doCandal"; Cambra'Santa Comba, Tourelhe, Figueiredo das Donas, Pouves

c Vila Maior, em cinco dias seguidos) e. antes do regresso a Lisboa. um dia descanso, ouuo de visitas aos

Presidentes das Cmaras de Vouzela e S. Pedro do Sul e Govemador Civil de Viseu [Agendi de Viagem. 1956].
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Tabela 3.1. Beira Baixa e Beira Alta (1956): locais de grava^o

Beira Baixa

Concelho de Castelo Branco: Conceiho do Fundo:

-

Malpica
- Donas e Escarigo

- Monsanto (grava^es nocdenodoMaqus)
- Fundo (grav^xsnoConvenB;)SanR)AnS3n?>)

- S. Vicente da Beira - Aldeia de Joanes

- Sobral do Campo
- Souto da Casa e Castelejo

- Tinalhas (gravui^noc-in))Visconde)
- Lavacolhos
- Silvares
- Trs Povos

Beira Alta

Concelho de S. Pedro do Sul: Concelho de Vouzela:

- Manhouce - Cambra (Santa Comba)
- Pouves (grava^~>esm)Ba_nerbdasTemtts)

- Figueiredo das Donas

- Vila Maior - Tourelhe

- Covas, Candal e Figueiredo cTAIba (kxalidades no - Vermilhas

nferidasnosdiscos) -Vouzela

Fonte: [AgendadeViagem, 1956| c [Registos deGrava^o. 1956] depositados no MAH

Nestas esuidias de campo (de "prospecco" em Agosto e de "recolha" em Xovembro e

Dezembro) A. Santos teve o apoio de individualidades e das autoridades locais151, como

documenta uma credencial do Governo Civil de Castelo Branco1^2:

"

Solici ta-sc aos Ex.mos Prcsidentcs das ('maras Municipais destc Distnto e dc todas as

Autoridades dos respcctivos Concelhos, a quem esta credencial fr aprescntada, as

facilidades para o descmpcnho da sua misso cultural, misso esta de considcrvel

imporlncia para a Beira Baixa" |Credcncial. 1956].

Partiu para o campo com a seguranca dos apoios oticias, o conhecimento das localidades.

dos intrpretes e do material que queria gravar, seleccionado na sua "prospecco" no campo e a

partir de estudos realizados por outros investigadores. A rapidez com que se rizeram as

gravaces e a stta qualidade, so prova dos conhecimentos musicais e tcnicos de A. Santos.

do conhecimento do campo e do seu poder organizador ou do que o relatorio da BBC

caracteriza eomo a "eficincia
"

e a
"

qualidade da colaboraco
"

de A. Santos.

'>l A. Santos listou: GovemadorCivil deCa.stelo Bmnco. Govemador Civil de Viseu, Presidente dn Cinara ci'

S. Pedro do Sul. Secretrio Geml i\o Governo Civil dc Viseu c Sociu o Hoiel Mira-Vouga cm Youzela lC.iden?i

tleCampo. 1956].
152 a. Santos apresenutdti como professor do CN. equipirado a bolsciro pelo Ministro di Educaco Nacional

para "colaborar como Chefe de uma expcdi^o pitra invesugaco de Msica Popular Portuguesa. com destino aos

arquivos da 'British Broadcasling Corporation'. em Londres. em misso que mereceu o alto patrocnio do nstituto

dc Alta Cultura" [Credencial. 1956J.
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3.3.2. Documentaco resultante

A documentaco que resultou da "Expedico" na Beira Baixa e Beira Alta diversificada.

incluindo 20 pginas de transcrices de textos de cances e oracoes, notas de campo sobre os

contactos locais, os intrpretes, os instrumentos e o material gravado, desenhos, instrumentos

musicais153. gravaces. fotografias e filmes154 e apenas trs transcrices musicaislx\ Dada a

inacessibilidade das fotografias e dos filmes referidos, apenas foram analisados as notas, os

desenhos e a documentaco relativa s gravaces.

Os instrumentos desenhados incluem a "palheta de Monsanto" (obo rudimentar) e a

flauta. ambos com indicaces de dimenses e materiais de fabrico e a zamburra, o adufe, os

trinchos (sistros) e os bzios para reunir o rancho da azeitona [Cademo de Campo. 1956].

Destes instrumentos, apenas foram encontradas notas sobre o adufe [Notas sobre o Adufe.

1956]. Nelas so comentados o papel social e a origem do instrumento e descrita a sua

morfologia156. referida a utilizaco do adufe no repertrio musical de caracter festivo e nas

cerimnias ou celebraces do calendrio cristo, nas velhas culturas de tipo pastoril157.

Apontam-se como as regioes em que utilizado, a faixa leste do Pas, de Trs-os-Montes ao

Alentejo, zonas onde tinham existido importantes ncleos populacionais hebraicos. como

Mogadouro. Estas notas levam-nos a pensar que o adufe, como mais tarde a viola da terra nos

Acores, era um dos instrumentos que mais interesse despertava a A. Santos.

1:>3 o MAH possui um adu'e, "palheta", flauta e outros instrumentos de cana, castanholas e trculas quc

pertenciam a A. Santos. provvel que tenham sido recolhidos nesra "expedico".
154 As fotograftas e ftlmes existentes no MAH no esto acessveis. Existem duas caixas cilndricas de metal

com autocolante exterior referindo "Tobis Portuguesa, Servico Adminisuativo. Arquivo Filmes. Negativos

Imagem", existem duas bobines ([Filme Pedra - negativo 1/10/57] e [Filme Zamburra - negativo 12 m

20/1 1/63]". Supe-se serem filmagens de "Cantar Pedra" e "Cantar Zamburra", duas faixas editadas. A Tobis

Portuguesa, no tem copias. nem a ANIME da Cinemateca Portugucsa.
l5:> Os nicos textos de can^es no religiosas encontrados foram: Ceifeira de Ompu Ixirgo e Perguntei ao Soi.

Associados ao Calendrio Cristo. foram encontrados: Ah! Que Se Ou de Tinalhas (duas verses de Reis).

Aleiuia (S. Vicente da Beira e outras no indicadas), Almas Santas (Figueiredo das Donas), Alvssaras (Souto di

Casa). Encomendago das Almas, Manrios, Maio Menino. Quando Dorme o Meu Menino can^io de embalar

ndole religiosa), Santa Maria (Santa Comba), Versos da Assungo, Versos ao Senhor da Saide e As Doze

Patawas Ditas e Retornadas (ensinadas pelo Anjo da Guarda para salvago das almas). As transcri9C.es musicais

so dos irechos Reis (Figueiredo das Donas), Prima Vamos Ceifa (Manhouce) e Cango de Atrolar

(Monsanto).

1:>6 a. Santos comenta de modo genrico 0 papel social dos instrumentos de percusso c cita a anlise sobre

tambores daGuin Francesa feita por Andrc Schaeffner. Sobre a origem do instrumento pe a hipotese do adufe

ter sido introduzido na pennsula durante a ocupa^o rabe (Ad-Duff). ou pelos hebreus(7hop.ic), e coraenta a

referncia que Ihe feita numa Cantiga de Amigo de Martim do Ginzo, jogral do sc. XIII. Refere que os

"hebreus" tinham importante comunidade de sefardos na peransula e que na sua tradi^o eram a> mulheres que

tocavam 0 adufe, tal como nas Beiras. Descre\'c-o como um "pandeiro bi-membranofone" geralmente de fonna

quadrangular, podendo ser pouco reciangular, losangular ou raras vezes com outras formas, e refere-se sua

execuco como sendo de "percusso directa".

15^ A. Santos uanscreveu os padrcs rtmicos caractcrsticos do adufe, referiu a sua utilizago nas canc^es

uabalho. ldicas, de carcter religioso e de tipo ritual e nas dan^as, e que aparecia associado a insuumentos como

a gaita de 'oles, a zitmburra, 0 almofariz. a garrafa com gar'o e outros idiofones.
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Em relaco coiecco editada Fok Music of Portugai [LP BBC 1956], os discos

incluem, para cadafaixa, a indicaco do ttulo (por vezes a sua classificaco), os locais e datas

de gravaco. os intrpretes e os instrumentos. A mesma informaco consta nos [Registos de

Gravaco. 1956J, que incluem ainda o nmero da bobine (1 a 21) e da gravaco (1 a 116), a

velocidade de grava^o. a caracteriza^o dos intrpretes (nome, alcunha. idade, naturalidade,

profisso, se sabe ler e escrever, se tem conhecimentos musicais, se j residiu fora da terra

natai)e outras observaces complementares (sobre os contextos, os locais e as pocas em que

os trechos so executados, os intrpretes, os instrumentos e os termos micos). A partir desta

documentaco, foram listados os ttulos, as classificaces, os intrpretes e os instrumentos

musicais dos trechos musicais gravados.

Caracterizaco dos intrpretes

Sobre os intrpretes que colaboraram nestas grava^es indicam-se. nas tabelas seguintes,

os nomes. as alcunhas, as faixas etrias, o nvel de literacia (alfabetizaco e conhecimentos

musicais). as profisses e os locais anteriores de residncia158.

Tabela 3.2. 1 . Beira Baixa e Beira AlUi (1956): intrpretes gravados

Mulheres: 1 17 (56.8 % dos intrpretes)
54 sabiam ler e escrever (46% das mulheres)

e nenhuma tinha "conhecimentos musicais

Homens: 89 (43.2% dos intrpretes)
63 sabiam ler e escrever (70.8% dos hoinens)
6 tinham "conhecimentos musicais"

(6.7 % dos homens; 2.9 % dos intrpretes)
Idades (7a74anos) N. % de Idades(7a77imos) N. %

< 18 4 3.4 < 18 11 12.4

18a25 11 18.8 18a25 11 12.4

26 a 35 24 20,5 26a35 31 34.8

36a45 23 19.7 36a45 13 14.6

46a55 26 22.2 46 a 55 17 19,1

56 a 65 8 6,8 56 a 65 4 4.5

>66 10 8.6 >66 2 2.2

Fonte: [Registos deGravaco. 1956] depositados no MAH

Esto listados. em anexo, os nomes de todos os intrpretes e suas alcunhas.
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Tabela 3.2.2. Beira Baixa e Beira Alta (1956): intrpretes gravados (cont.)

Profisso Locais de residncia

Mulheres(117) Homens (89) Homens emulhees (206)

Profisses e

idades

% Profisses e idades % Profisses dos que viveram

noutros locais (N.deanos)
-5 trabalhadores rurais:

(2 anos) Covilh

(2 anos) Alentejo
(2 anos) Argentina
(8 anos) Franca

(10 anos) Brasil
- 5 outros:

agricultor, tropa nos Acores

lavrador (6 anos) Brasil

lavradorfez Guerra de 1914

mineiro (5 anos) Lisboa

tosquiador, Brasil Argentina
- 5 camponesas:
1 viveu no Porto

1 "serviu" no Porto

3 "serviram" em Lisboa
- 4 Domsticas:

2 viveram em Lisboa

1 viveu no Brasil

1 viveu na Amrica

1 costureira (viveu em Lisboa)

Viveram fora (no total):
10homens(11.2%)

10mulheres(8.6%)

20intrpretes(9.7%)

70 camponesas

(14a72)

60 Ligadas agricultura:
42 trabalhadores rurais (1 8 a69)
4 agricultores (29, 31,44, e65)
4 lavradores (27. 47, 59e64)
1 cavador (28)
1 jornaleiro (49)

58.4

39 domsticas

em zonas rurais

(15a74)

33 Lidando com animais:

3pastores(17, 21 e50)
3 tosquiadores (32, 72 e 77)
2 ganhes (42 e 49)
1 mungidor (47)

10.1

Outras:

4 cosUireiras

(21,28.30,49)
2 padeiras
(36 e 50)
1 forneira (46)

1 lavadeira (39)

7 Outras:

2 alfaiates (20 e 33)
1 cesteiro (30)
1 carpinteiro (50)
1 comerciante (35)
2 guardas da mina (33 e 46)
5mineiros(20,30,34,35e42)

5operrios(19,20.21,26e38)
1 padeiro (35)

5pedreiros(20,27.27,49,53)
1 sapateiro(16)
1 sargento (47)
1 serrador(31)
2 serralheiros (41 e48)

31.5

Fonte: {Registos deGravaco. 1956] depositados no MAH

Os intrpretes seleccionados eram pessoas de todas as idades (das mulheres, mais de

80% equitativamente distribudas entre as faixas etrias entre os 18 e os 55 anos; dos homens

cerca de 70 % nas faixas entre os 25 e os 55 anos)159. Mais de metade das mulheres e cerca de

um terco dos homens no estavam alfabetizados e menos de 3% dos intrpretes reconheciam ter

"conhecimentos musicais" (ou "saber msica").

Trata-se de um universo de mulheres maioritariamente camponesas e domsticas (93%) e,

apesar da diversidade de profisses dos intrpretes, a maioria dos homens trabaihava no campo

(cerca de 70%). Menos de 10% do universo de intrpretes moraram fora da terra onde residiam

na altura, mas faz-se sentir a emigraco para o estrangeiro, (para os EUA, Argentina, Brasil e

Franca, em especial os homens) e para as cidades (Lisboa, Porto e Covilh). A populaco

85



1

Artur Santos e a Etnomusicologia em Ponugal (1936
- 1%9)

migrante feminina constinida sobretudo por raparigas jovens que encontravam trabalho como

empregadas domsticas nos centros urbanos; os homens iam trabalhar para o estrangeiro. para

outras zonas rurais ou para centros urbanos, havendo ainda os que faziam o servico militar.

De todos estes intrpretes. A. Santos listou sistematicamente as alcunhas, quando as

tinham. num total de 97 em 206 pessoas16() (47,1 %), 65 de mulheres (56 % das mulheres) e

32 de homens (22 %). No foi encontrada documentaco que justifique o interesse de A.

Santos pelas aicunhas, que foram aqui listadas (Anexo 2).

Estas alcunhas foram consideradas relevantes porque em muitos casos so utilizadas nos

discos para identificaco dos intrpretes. substituindo-se aos nomes dos intrpretes que A.

Santos tambm tinha listado. Foram assim consideradas como, mais do que alcunhas. nomes

artsticos desses intrpretes161. A. Santos considerava estes colaboradores como artistas

[Palestras em Inglaterra. Azevedo e Santos. 1947], a que se referia como "msicos"

(instrumentistas. sempre homens. com excepco das cantadeiras que tocavam adufei e

cantadores ou cantadeiras (mesmo as que tocavam adufe).

Caractenzaco dos trechos musicais

Foram gravadas maioritariamente cances de trabalho (47. incluindo apelos e

chamamentos. 40.5% do material gravado) e trechos associados ao calendrio cristo (39,

correspondendo a 33.6%). Foram ainda registadas oito canes de embalar, oito cantigas

baiiadas, sete romances e uma moda da esposada.

Tabela 3.3. Beira Baixa e Beira Alta (1956): trechos musicais gravados

Gassitkaco

(N.)"
Ttulo - classificaco

(N. de verses)

Classificaco utilizada por A. Santos

Termos simrarus e fmos esperificos
Cances

bailadas

(8)

A Erva Cidreira - canco bailada

A Margaca
- danca

A Tirana -

cantiga bailada
Ai Tai Pum - danea de roda (2)
Malho - canco bailada

s To Linda -

cantiga bailada

Quando Eu Era Pequenina -cantigabailada

- Dancas, cancoes bailadas ou

cantigas bailadas (para cro

feminino ou misto) considerados

termos sinnimos

- Danca de roda: ciassificaco com

indicaco coreogrfica

i:iv A. Samos gravou apenas uma vez crianeas (quarjo meninas e onze rapazes de Tinalhas. entre os sete e os

doze anos) e vrias vezes intrpretes com ca. de 70 anos (dez mulhercs e dois homens, ca. de 6% dos intr[)reies).
160 por vezcs as alcunhas so as mesnias em membros di mcsma famlia.

161 No trabalho detcrreno realizado nos Ac.ores no rnhiio tlesta [^esquisa em Marco dc 2000. consunou-se que
ficaram memrias de "alcunhas/nomes aru'sticos" de alguns intrpretes, em fretjuentadwes de espectculos
MTA. que no se lembram dos nomes desscs intrpretcs. Muitos recordam. por exemplo. o Z da Laui, no se

lembrando quc sc chamava Jos Manins C.orreia. Lembram "a Garajau" ou "o Ciarajau". no tendo ?leia de que

existiam vrios membros de uma fami'lia (homens e mulheres), u?los detentores da tradic^K), todos com a mesma

alcunha.
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Cances

de embalar

(8)

Cances de arrolar (2)
Cances de embalar (2)
Laru-Laru - moda de ananar (2)
Moda de Embalar (2)

- Cances ou modas considerados

termos sinnimos
- Ananar, arrolar ou embalar

considerados termos sinnimos

Cances

de trabalho

(40)

A Candeia - cantada na escamucha

A Moda do Balho - melodia de pastor

Agora Que Pinta o Bago - videirinha

Canco de Roda

Cantar Pedra (filmado por A. Santos)
Chora a Videira -

car^parama^oiinho
Dom Solidom

Eito Fora - moda da ceifa

Esta Manh Eu Achei

Fado de L Maior

Lo-L6 Diro - canco para macar o linho

Macadela do Linho

Malha

Martrio

Moda da Azeitona (7)
Moda das Sachadeiras

Moda de Tosquiadores (2)
Moda do Adufe

Moda Nova

Modas de Lavrar dos Ganhes (3)
Prima Vamos Para A Ceifa

Ribeira - moda da sacha

Rosa da Alexandria

S. Joo - cantado nas ceifas

S. Joo (antigo) - cantado nas ceifas

S. Joo do Campo
S. Joo do Rancho

Tascadela do Linho

Verde Loureiro - canUido na tascadela

- Cances ou modas de trabalho

considerados termos sinonimos: das

47 gravadas, 35 foram classificadas

por A. Santos como:

modas de trabalho (13),
modas cantadas no trabalho (5),
canes de trabalho (4).
cantadas no Uabalho (4),
cantadas no campo (2) e

martnx) oumodade trabalho daQuaresma(l)

- Martrios e S. Joo: aparecem por
vezes classifcados como modas de

trabalho, mas maioritariamente

como trechos associados ao

calendrio cristo

Trechos

assouados ao

trabalho mas

com oulra

dassificaco

(7+1)

Aboiear o Gado

Expresses de Porqueiras (2)
Lerar / Toadilha de Pastoras

Toque de Bzio / Apanha da Azeitona

(Dois) Toques de Urra / Azeitona

Amlia Tecedeira -

para ser canUida

durante os trabalhos do campo

- Chamamentos ou apelos: falados,
recitados ou gritados mais do que

entoados, no foram classificados

por A. Santos como cances de

trabalho
- Amlia Tecedeira, trecho

relacionado com o trabalho, foi

classificado por A. Santos como

canto de romaria

Romances

(7)

A Pastorinha (2)
D. Flores

D. Silvana

Entre Canas e Canais

0 Lavrador da Arada

Quadra de Santa Iria

So considerados romances os

solos em que so cantados os textos

que lhes do o nome e tambm as

suas melodias executadas em solos

instrumentais
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Trechos - Natal(13) A. Santos gravou trechos

associados As Trs Marias - Quadra Natalcia associados s seguintes pocas do

a pocas do Cntico - enoeoDiadeNalaleoDiadeReis calendrio cristo:

calendrio Dos Reis -

VsperadeNataleDiadeReis
-

Quadra do Natal. incluindo a

cristo Erxxjrrmiaco Arnas - Diade Natal aode Rs (3) Vspera de Natal, a Noite de Natal.

(39) Jesus Cristo do Calvrio - Noite de Natal o Dia de Natal e seguintes, at ao

Menino Jesus - Vspera de Natal Dia de Reis

Os Reis Magos
- VsperadeNataL DiadeReis - Carnaval, cujo final coincide com

Os Trs Reis -

VesperadeNataleDiadeReis incio da Quaresma
Reis - Quadra Natalcia (3) - Pscoa, incluindo a Quaresma, a

- Carnaval (1) Quinta e a Sexta Feira Santa. o

Cantar Zamburra (firnadoporA Santos) Sbado de Aleluia, o Domingo de

- Pscoa (7) Pscoa e a Quinta Feira da Ascenso

Aleluia - r?)S}a>deAlduiaeirrianote - Festas de Santos e Romarias (que
Almas Santas - Quaresma se realizam sobretudo depois da

Alvssaras - no SbarJo deAlduia e meia noife Pscoa e at final do Vero).

Ascenso -

QuiiitaFeiradaAscenso, emMaio incluindo a Santa Combinha (da

Encomendaco das Almas - Quaresma Pscoa at ao Esprito Santo), a

Maio Menino - cantado por criancas Senhora da Guia (na 2a Feira de

Martrios - Quaresma Pscoa), o S. Joo (a 24 de Junho

Santa Maria - Quinta Feira Santa mas podendo ser canuido durante
- Romarias(16) todo o ano163), o S. Macrio (no
A Divina Santa Cruz (2) tltimo domingo de Julho), o Senhor

Amlia Tecedeira162 da Sade e a Senhora do Amparo
Santa Combinha (no terceiro Domingo de Agosto)
Santa Luzia (2)
Senhor da Sade Classificou os trechos associados a

Senhora da Agonia romarias como:

Senhora do Almurto cantos de romaria ( 1 5)
Senhora da Guia moda de romaria ( 1 )
Senhora da Povoa (2) cantiga de romaria (1)
Senhora da Rocha romaria ( 1 )
Senhora do Amparo Referiu ainda a "msica do bombo",

Rainha Santa de Arouca que acompanha qualquer romaria.
S. Macrio

^

Outro Moda da Esposada (ou dos Dias de - ( antada "esposada" no dki do casamento.

Casamento) antes de irem parao quarto
Fonte: [Registos deGravaco. 1956] depositados no MAH

A. Santos registou. para todas as 116 faixas gravadas, as vozes e instrumentos

intervenientes. Como se constata na tabela seguinte, gravou 68 conjuntos vocais (20 com

acompanhamento instrumental), 25 solos vocais e 9 solos instrumentais. sendo as restantes 14

faixas repeticdes ou pormenores de outras faixas gravadas.

'"'- Amlia Tecedeira, como referido. cassificada como canto de romaria, j)ara ser cantado dumnte o uabalho.

'"' O S. Joo, um dos U'iulos mais vezes uanscritos por A. Santos em c\stadia.s campo anteriorcs, aparece por

vczes sem claisificaeo e com as indicaces: "para scr eantado com adule na vsi^era de S. Joo enqiuinto saluun a

fogueira" ou "cantado nos aimpos at ao dia de S. Joo e na noite de S. Joo ao saltar a fogueira" (S. Joo da

Bairrada). ( )uiras vezes classificado como canto de romaria (cantado na noite de S. Joo) e como canco

trabalho. como referido.
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Tabela 3.4. BeiraBaixa e Beira Alta (1956): vozes e instrumentos rausicais gravados

Solos e conjuntos (N. de faixas gravadas) Vozes e instrumentos

A solo(N.total:34) Instrumentos solistas

Instmmentais Bzio
- de bzio (3) Palheta

- de palheta (2) Pfaro

- de pfaro (3) Tesouras

-detesouras(l) Instrumentos acompanhadores
Vocais (25) Adufes

Pequenos grupos vocais (N. total: 3) Almofarizes

- dois homens a cantar (l) Bombos

- dueto de mulheres (1) Caixas
- solo com trs homens a ajudar, que no cantam ( I ) Concertina
-

grupos ou conjuntos vocais acompanhados(N."total:5) Ferrinhos
- duas vozes com guitarra e viola ( 1 ) Flautas
- duas vozes, guitarras, viola. concertina e panela (1) Guitarra espanhola
- vozes femininas e dois adufes (2) Guitarra portuguesa
- vozes masculinas e flauta (1) Harmnica

Coros no acompanhados (N. total: 45) Panela
- cro de mulheres (9) Pfaros
- cro feminino (8) Zamburras
- cro masculino ( 1 ) Vozes e conjuntos
- cro misto (26) Solistas
-

grupo de criancas (1) Solistas com ajudas
Coros com acornpanhainentD instmmental (N.feiL 15) Duetos
- cro feminino com adufes (4) ou com dois adufes (1 ) Duas vozes c/ acomp. instr.
- oromasculino com dois bombos. duas caixas e paro (1) Conjuntos (mais de trs vozes, c,

- cro misto 5 pandeiros (adufes) e almofarizes (1) ou s/ acompanh. instrumental):
- cro misto com adufes (3) Grupos de crian^as
- cro misto com conj. de duas zamburras ( 1 ) Coros de mulheres
- cro misto com dois bombos, caixa e pfaro (1 ) Vozes masculinas
- cro misto com flautas ( 1 ) Coros masculinos
- cro misto com harmonka, viola, femnhoserx)rnbo(l) Coros mistos
- cro misto com trs guitarras e uma viola ( 1 )

Fonte: [Registos de Gravaco. 1956] deposilados no MAH1^4

Apesar de constimir documentaco importante da msica uadicional da Beira Baixa e

Beira Alta, a coiecco discogrfica foi pouco divulgada em Portugal. Os discos, fotografias e

filmagens desta esUidia de campo foram divulgadas pela televiso16-"" e pela imprensa166. mas

os discos nunca chegaram a ser postos venda em Portugal.

164 As faixas editadas (apresentadas na Discografia) tm indicaco do local e data de gravaco e dos nomes dos

intrpretcs, mas os dados apresentados rcsultam da consulta da documentaco indita. que tem mais informacio.

165 Foi emitidoum programade40 minutos. referidonos currculos de A. Santos, que se confirmou no existir

no Arquivo Audiovisual da RTP ll^rograma da RTP. 1963].
16" A. Santos guardou os seguintes recortes da imprensa local: [Beira Baixa 1 1/1 1 19561. [Noticias de Vouzela

16/1 1/1956] e [Notcias de Vouzeia 16/12/1956].
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3.4. "Campanhas etnogrficas
"

nos A^ores e na Madeira (1952-1965)

Foram estabelecidos os primeiros contactos para realizaco das estadias de campo nos

Acores, no incio de 1952. Ceclia Borba167. depois de troca de impresses sobre o assunto

com A. Santos, dirigiu-se a um jornalista acoriano, pedindo-lhe que apresentasse A. Santos ao

Dr. Manuel Sousa Menezes168 [Provade artigo. Canto e Castro. Ps 1959] 169. Encontraram-

se no "Caf Martinho, j com tradico como cenuo dos acoreanos, na Baixa da Capiuil" e

depois em casa de A. Santos, onde o casal, o jornalista, Ceclia Borba e Sousa Menezes

ouviram "encantados, alguns discos da recolha que o Prof. Artur Santos havia feito na

provncia de Angola" |Idem]. A. Santos foi encarregado de elaborar um plano de "prospecco e

recolha". que seria apreciado pelo Dr. Lus da Silva Ribeiro170, que viria a ser um dos grandes

aliados de A. Santos nos Acores:

"H muito desejo ver cstudado o folclore musical acoriano que suscila problemas e

questes do maior interesse cientfico e artstico, mas esse estudo s pode ser feito por

quem tenha competncia para ele - cultura musical complcla e cultura espcciali/ada. Ora o

seu homem, encontrado cm feliz hora, parece-mc possuir essas condi^es. A siluagao que

ocupa. garante a cultura artstica geral, e o programa de trabalhos tracado mostra ser

especialista. Por c no creio haver dificuldade em Ihe prestar a colabora^o desejada. J
em tempos tratei de organizar no Instituto [IHIT] uma discoteca musical e filulogica. De

acordo com o Prof. Rogcrs elaborei para esta um plano. Mas o aparelho de gravaco de

som que c temos, ou por qualquer defeito de funcionamento, ou por ignorncia, mais

provvel, de quem irabalha com ele, no tem dado resultados capazes (...) 0 problema
maior arranjar os msicos. Os caniadores c da cidade no servem. Cantam muito bem!

Tocadores de viola sim, e na nossa msica popular estes tra importante papel. Nalgumas
freguesias no h eleclricidade. mas talvez seja possvcl arranjar um pequeno dnamo

usado nos espectculos de cinma. (antoneiros e trabalhadores d'a Junta [JGAH] podero
dar indica^es e traz-los cidade. Quanto a dinheiro h tempo de esperar pelo refor^o do

subsdio, pois o boletim. despesa mais avultada. s se pagar nos ltimos dias do ano.

Vou escrcver ao Jos Bruno [Dr. J.B. Carreiro. da Direcco do ICPD] c ao [Dr. Armando]

Crtes-Rodrigues que se entendero directamenie consigo para se no perder lempo.
Estou certo que tudo se arranjar. Na Horta no tenho ningum" [Carta. I.us Silva

Ribeiro. Manuel Sousa.Menez.es. 6/4/1952],

Personalidade importante do meio cientfco e cultural acoriano, Silva Ribeiro estabeleceu

os contactos necessrios para garantir a realizaco dos trabalhos, naTerceira assegurados por si

167 Ceclia Borba era professora dc harpa no CN. Fra sobrinha deToms Rorba e aeoriana, tal como o seu tio.

168 O Dr. Manuel Sousa Menezes era mdico cirurgio, mcmbro da Assembleia Nacional e Presidente da JGAH.

Para alm dos altos cargos que ocupava era membro do IHIT.

6y
Canto e Casuo exps toda a siruaco num artigo que enviou a A. Santos. anos mais tarde, com o utulo "A

Verdade Esta" [Prova de ariigo. Canto e Castro. Ps 1959]. Foi escrito em resposta a artigos publicados
[Dirio Insular 9-3 1955] e [A Unio. 7/1/1959] e no se conhece a data de publicaco (tambm no Dirio

Insular).

170 O Dr. Lus da Silva Ribeiro foi um etnografo e historiador de reconhecido mrito. fundador e director do

Instituto Histrico da Ilha Terceira. Era tambm msico amador e estudioso de MTA.
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e, em S. Miguel, iniciaimente por Jos Bruno Carreiro171. Este, depois de tudo resolvido' '-

afirmaria: "O Instimto anda de rastos financeiramente, mas... ser o que Deus quiser! (...)

Assim, parece que nenhumas dificuldades enconUar aqui a vinda do professor do CN" [Carta.

Jos Bruno Carreiro. Manuel Sousa. 9/4/1952].

Por sua vez A. Santos dirige pedido ao IAC para tomar a seu cargo "to louvvel

empreendimento" e chamando a atenco para "a necessidade urgente de se proceder recolha e

ao estudo do nosso folclore musical" comoj faziam no estrangeiro ftrabalhos de "prospecco e

recolha", registos fonogrficos, fotogrficos e cinematogrficos, publicaces, arquivos, etc.)

[Carta. A. Santos. IAC. 14/6/1952|173. 0 LAC174 permitiu a realizaco do trabalho de campo

nos Acores.

A. Santos iniciou o trabalho de campo na Uha Terceira, ainda no vero de 1952. At 1%5

o IAC patrocinou todos os trabalhos ("prospecco", gravaco e edico), feitos com

equiparaces abolseiro e durante as frias lectivas. Na Ilha Terceira (1952), o IHIT e a Junta

Geral do Distrito Autonomo de Angra do Herosmo (JGAH) e nas Ilhas de S. Miguel e Santa

Maria (1953 a 1965). o ICPD com o apoio da JGPD, deram a A. Santos todas as condices

necessrias para realizar o seu trabalho de campo e de edico de discos.

A. Santos tencionava prospectar as nove ilhas do arquiplago, mas apenas lhe foi

concedido apoio nas trs referidas. Talvez por isso tenha iniciado, logo aps o trabalho de

campo em Santa Maria (1958), a "prospecco" na Madeira e Porto Santo (1959) com o apoio

da Junta Geral do Distrito Autnomo do Funchal (JGF), que tambm fmanciou o ltimo

trabalho de campo. na Madeira (1962/63). Mais uma vez o IAC concedeu equiparaco a

bolseiro e o CN autorizou dispensa de servico lectivo.

1 ' l Jos Brtmo Carreiro, sem conseguir contactar o Presidente do ICPD, Humberto de Bettencourt Medeiros e

Cmara, e outro destacado membro da Direcco dessa instituico, .Annando Crtes-Rodrigues, tratou do assunto

com o Dr. Joo H. Anglin, substituto do presidente do ICPD e membro integrante da presidncia da JGPD.

Garantidas as passagens e aparelhagem, fomecidas pelo AC. as instituices acorianas contriburam com

hospedagem e facilidades de uabalho. Na Terceira o IHTT e a JGAH. em S. Miguel o ICPD e a JGPD.

'2
O IAC assegurava custos de viagens c cedncia da aparelhagem sonora, houve reduco de preco no Hotel

Terra Nostra (onde o casal ficou) e facilidades para a uulizaco das viaturas da Junta Geral, autorizadas pelo
Presidente da Comisso Executiva desse organismo, Eng Pedro Cymbron Borgcs de Sousa.
173 F,sta cana tambm documenta ideias e conceitos recorrcntes na obra de A. Santos como "riqueza do folciore

musical portugus". "manchas folcloricas" com exemplos "conservados na sua maior pureza", a "carncia

material autntico", a "influncia nefasta da msica ligeira" e a "urgncia" para "iniciar uma srie dc campanhas"
lCarta.A. Santos. IAC. 14/6/1952].
174

O Secretrio Geral do 1AC, Dr. Antnio de Medeiros Gouveia, tambcm era acoriano. Era o responsvel pela
conduco do processo de concesso de equiparaco a bolseiro, autorizada posteriormente pelos directores das

institui^es (ncste caso o Dr. Ivo Cruz) c pelo Ministro da Fducaco Nacional.
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3.4.1. Programa de trabalho e impacte a nvel local

O programa de trabalho que A. Santos apresentou em 1952, para "investigaco. recolha e

estudo do folclore musical acoriano", foi o nico, desta fase, a ser encontrado. Pelas condices

de trabalho e resultados documentados, pode inferir-se que o plano se manteve, no essencial,

em todas estas campanhas. A. Santos propunha-se:

"a) Em cada uma das Ilhas obter as necessrias informa?es referentes a possveis fontes

de energia elctrica e suas caractersti cas. locais dc maior convenincia para os servicos

de gravaco e regies onde o folclore se conserva na sua maior pureza; b) Nas 'manchas

folclricas' dc reconhecido interesse, proceder a intensa investigaco sobre o material

existente e elaboraco de uma lista provisoria dos trechos a gravar; c) Estabelecido o

mtodo de recolha a seguir neste caso, realizar as grava^es e efectuar, simultaneamente,
o registo minucioso de cada exemplo obtido. de molde a permitir, no futuro, a criaco de

um arquivo devidamente organizado; d) Elaborar a docuraentaco fotosrfica qtie se

considere indispensvel e que complelc e valorize o ficheiro do referido arquivo.

Era seguimento deste programa de trabalhos - numa segunda fase - estana naturalmentc

indicado: a) Como medida de seguran^-a contra acidente ou extravio, proceder-se em

Lisboa duplica^o das gravaces e ao arquivo das duas colecces obtidas (ainda em

bobines de fita), destinando-se uma aos Acores e a outra, provavelmente. ao Inslituto de

Alla Cultura; b) Entrar num acordo com enlidade nacional ou estrangeira para imediata

transposico das aludidas grava<jes em fita, para discos de tipo comercial: c) Elaborar

um plano de distribui^o dos trechos musicais pelas faces dos mesmos discos, seguindo
as normas adequadas a ste gnero de trabalhos; d) Promover a execuco das suas matrizes

e a tiragem das respectivas copias; e) Redigir os te\tos dos rtulos correspondentes e

fa/-los imprimir; f) Fazer a entrega das colccces complelas dos discos e seus

catlogos, s entidadcs ntcressadas" [Carta. A. Santos. Manuel Sousa Menezes,
Presidcnte da JGAH. 20/5/1952].

Exprimiu ainda o desejo das "entidades responsveis por to louvvel empreendimento"

encararem "a possibilidade de promover (...) ac^o mais ampla e eficiente". Para isso elaboraria

um "novo programa de trabalhos que teria em vista dar o devido aproveitamento ao material

obtido e assegurar-lhe a maior expanso pelos centros universitrios que, na Europa e nas

Amricas, se ocupam hoje do estudo das cincias folclricas, com o mais vivo interesse"

[Ibidem].

Aos objectivos, j longamente documentados, acrescenta-se, no caso acoriano, o

interesse em documentar e divulgar a msica tradicional contextualizados num panorama mais

vasto. A. Santos pretendia, como anteriormente. obter uma antologia sonora representativa do

Pas e fazer levantamento do cancioneiro acoriano, que queria divulgar para arquivos no

estrangeiro, afirmando agora que essa divulgaco contribuiria para o conhecimento da

"espiritualidade acoriana" e sua expanso no Continente americano e, de modo geral, para o

estudo da "Msica Popular Portuguesa", para a "Histria do Povoamento das Ilhas" e para a

"Histria do Homem":

"0 nosso objectivo, lem sido a obten^o de uma Antologia Sonora de Folclorc Musical

dos A^ores, dentro do plano bem mais vasto do que se tcm feito e se pretende fazer pelo
Pas fora. Quanto aos Acorcs. o plano o levantamento geral da carta folclrica do

arquiplago, no campo particular do cancioneiro musical. Este trabalho conslituir

92



Anur Santos e a Etnomusicologia em Portugal (1936
- 1969)

subsdio valioso, para o estudo da Msica Popular Portuguesa, em geral, e, em particular,

para a Historia do Povoamento das Ilhas, atravs da documenta^o obtida. Uma vcz

completo, tercmos a satisfaijo de estar de posse de importante documentaco para a

Etnomusicologia (. . . ) Quando nos propusemos vir aos Acores realizar este trabalho, foi

com o intuito de obter documenta^o destinada especialmente aos inmeros arquivos de

msica popular autntica que existem em todo o mundo. A divulgaco destes documentos

nos referidos organismos reveste-se de verdadeira valia, no s para um maior e mais

perfeito conhecimento do que tem sido a expanso da espiritualidade acoriana na Amrica

do Sul e nos Estados Unidos da Amrica do Norte, mas tambm para o estudo da Histria

do Homem em geral
"

[Entrevi sta ao Dirio Insular. 1/12/1 957J.

As autoridades apoiaram, desde o incio, os trabalhos e est documentada a boa relaco

que mantiveram com A. Santos. em louvores recprocos feitos ao longo de 14 anos.

Na Ilha Terceira, Silva Ribeiro foi autor de vrios elogios pblicos publicados [IHIT

1952, 1953, 1957 e 1958], como o seguinte:

"Gracas inexcedvel competncia lcnica do colector [A. Santos] e sua vasta e solida

cul t ura musical e etnogrfica. as canccs populares terceircnses foram gravadas nas suas

formas mais genunas, que a intuicu e a sagacidade do Sr. Professor Arlur Santos soube

exircmar enlre a multido de horrveis e deformadas variantcs la mode. Apaixonado
investi gador, conscguiu descobrir ainda vivas canijes h muito julgadas esquecidas e

outras de que nem sequer havia notcia. c assim se salvaram (...) Mas este trabalho se foi

prectoso sob os aspectos artstico e elnogrfico, foi-o igualmente encarado por outros

prismas. Constituiu uma esplndida lico prtica de meticulosidade, mtodo, rigor,
cuidado extremo na verificaco da autenticidade dos factos, persistncia c esprito
cientfico, bem ttil num meio como o nosso to aastado dos centros inteiectuais dc

Pas; c, pela sua doutrinaco, foi um apelo aos msicos populares no sentido de

mantcrem amorosamcnte as velhas tradices, no deixando abastardarem-se nem

perderem-se. no se cnvergonhando delas e. pelo contrrio, honrando-as e honrando-se

como detentores desse tesouro maravilhoso de verdadeiras joias inestimveis. expresso

purssima da nossa alma colectiva" [IHIT 1 95 3: 273/4 1.

Relacionados com as estadias de campo em S. Miguel, h agradecimentos de A. Santos e

louvores do Instituto Cultural de Ponta Delgada (ICPD), tambm ao iongo dos anos:

"No quero terminar sem agradecer reconhecidamente a V'.Ex." e aos restantes membros da

Dignssima Direc^o desse Instituto [ICPD] o apoio dado a uma obra, quc todas as naijes
civilizadas tm o dcver de realizar, e de que me orgulho de ser modcsio colaborador: a

salvaco do patrimonio artstico de um povo. A Bcm Da Naco*''-*" |Carla. A. Santos.

ICPD. 9/8/1953]. "Atravs do Instituto Cultural de Ponta Delgada o Sr. Prof. Artur

Santos pde realizar com xito bnlhante a 1 campanha de investigaco e recolha do

nosso Canconeiro Musical. 0 que foi essa obra de competncia, lenacidade, de

abnegaco e de devoco artstica revelou-o ontem [25/10/1957. Palestra no Governo

Civil de Ponta Delgada] o culto folclorista, consciente da sua misso e da importncia
dela, como contributo de expresso para a nossa Msica Nacional. Ao servico da recolha

das gravaces que ontem exibiu, aquele ilustre professor do Conservatrio trouxe, a par

de um aprofundado conhecimento pela sua condi^o de profissional ,
a mais rigorosa

honestidade artstica. a conscincia. o escrpulo. o culto da verdade de quem tenta

surpreender inteiramcnte a alma popular, tal como ela , sem preocupaces
espectaculares do bonitinho ou do agrado turstico" [1CPD 195 7:432].

1 ' "*
a ttnica carta escrita por A. Santos que inclui a frmula de despcdida "A Bem da Naeo". to earismlica do

Fstado Novo.
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Na Ilha de Santa Maria o apreco pelo trabalho desenvolvido por A. Santos, foi-Ihe

comunicado por Jos Antonio Velho Arruda, Presidente da Cmara de Vila do Porto:

"aproveito o ensejo para reafirmar o muito agrado que tevc este corpo directivo de

cooperar de algum modo no valioso trabalho de V.Ex.a. dc elevado sentido cultural e

artstico na recolha e registo do Cancioneiro Musical Popular. De modo especial desejo

ainda significar o elevado apreco e superior consideraco que nutro pela forma como

V.Ex.a., vencendo o retraimento natural da ndole do mariense. realizou uma obra a todos

os nveis notvel e digna do reconhecimento das geraces vindouras" [Carta. Cmara

Vila do Porto. A. Santos. 28/1/1959].

Num dos elogios feitos por Silva Ribeiro a A. Santos, referido um aspecto importante

sobre o impacte dos Uabalhos de A. Santos na populaco local, o de ter incentivado os

"msicos populares" a "amar e respeitar as tradices":

"0 modo como se houve o distinto professor, os ptimos resultados obtidos tornam-no

credor do maior elogi o e do-1 he jus ao nosso reconhecimento pelo alto servico prestado
cultura aijoriana e. particularmente. ao estudo do povo da Ilha Terceira numa das suas

mais importantes manifestaces espirituais. No foi s a magnfica grava$o do som, foi

o cuidado posto na recolha das mais puras verses dos cantos populares, na descoberta de

alguns j considerados perdidos mesmo por aqueles que muito desejavam encontr-los e

os procuravam com afinco. Deste modo o trabalho do Sr. Prof. Artur Santos conslilui uma

magnfica li$o prtica de curiosidade cientfica. de honestidadc e de escrpulo, de rigor
de mtodo de investi gaco, de cuidado em obter resultados indi scuti velmcnte certos, a

todos til e proveitosa, sobretudo num meio como este, afastado dos centros intelectuais

do Pats. E mais longc foram os benficos rcsultados da acco do Sr. Prof. Santos.

Convivendo com os msicos populares soube incutir-lhes no nimo o amr e respeito s

suas canges tradicionais, e. por este modo, evitar, tanto quanto possvel, o seu

abastardamento pela deleteria influncia da msica mecanizada, incaracterstica e

deseducadora, a loda a hora propagada pelas estaces rdio emissoras" [Carta. Silva

Ribeiro. Director do CN. 5/1 1/1952].

Esta convivncia com os "msicos populares" tambm foi benfica para A. Santos. O

"culto" professor do conservatorio e etnomusiclogo, aprendeu com cantadores como o Z da

lata ou os Garajau, ou com tocadores como Laureano Correia dos Reis, de quem louvou as

actuaces e saber, chegando a escrever declaraces sobre a sua competncia e intuico artstica.

0 que pensava sobre o Z da lata, ficou bem expicito numa anotaco em folha solta, com o

timbre da Revista Portuguesa de Arte eTurismo, Panorama (SNI):

"Josc Martins Pereira (o Z da lata) foi um dos mais admirveis cantadores populares

portugueses que me foi dado ouvir, durante a minha j longa vida de etnomusicologo. Os

seus excepcionais dotes de artista esto i nsofismavel mente demonstrados nas

nlerpretaijes dos trechos "0 Sol preguntou Lua", "Os Brac^os", "Sapateia", "Os

Bravos", "Favorita". etc. que gravei para figurarem na Antologia Sonora "O Folclore

Musical nas Ilhas dos Acores" e dos quais foi o principal e inesquecvcl intrprete"

[Declara^o sobre o Z da lata. s.d. ], assinado Artur Santos, Prof. do CN.

Com o seu bordo de pastor (de gado bovino) encostado ao ombro. camisa branca,

chapu preto e sorriso rasgado, o Z da lata aparece na fotografa tirada por A. Santos que fez

capa da segunda separata dos discos da Terceira. Uma carta de A. Santos refere: "tenho o
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prazer de acrescentar que esto prontas as capas da edico [da Antologia Sonora] onde desta

vez, como sabe, temos o nosso 'Z da iata' todo garboso, a botar figura" (Carta. A. Santos.

Juiz Henrique Brs. Comisso de Turismo da Uha Terceira. 13/10/1961].

A. Santos respeitou estes artistas e poder ter consolidado a sua fama, a m'vel local, ao

indicar os nomes dos intrpretes, em toda a documentaco gravada. Muitos destes "msicos"

so ainda hoje lembrados, quase cinquenta anos depois das gravaces terem sido feitas176.

No se pode avaliar at que ponto a acco de A. Santos contribuiu para o reconbecimento

pblico destes intrpretes, mas so os documentos gravados que permitem, ainda hoje,

conhecer a sua arte.

Conclui-se assim que A. Santos manteve bons relacionamentos, a nvel institucional, com

personalidades importantes do meio poltico e cultural e com os detentores da tradico, que

contriburam para o xito com que cumpriu o seu plano de trabalho.

Na Madeira, apos comeco auspicioso. os resultados foram nulos. como ser descrito.

No existem louvores, assim como no h praticamente documentaco produzida, apesar de

longo trabalho preliminar (em 1955 e 1962/63). Dificuldades tcnicas, que no foram

ultrapassadas, impediram A. Santos de cumprir o plano de trabalhos.

3.4.2. "Prospecco e recolha"

Acores (1952 a 1965)

As estadias de campo foram reaiizadas em 1952 na Terceira, 1952 e 1953 em S. Miguel.

1955 e 1958 em Santa Maria e 1959 e 1960, novamente, em S. Miguel. Entre 1953 e 1965 A.

Santos foi preparando a edico dos discos e desenvolvendo esforcos para que fossem editados.

Foram editados discos em 1956, 1957, 1963 e 1965. Esto documentados os trabalhos

relacionados com as edicoes de discos que A. Santos desenvolveu, na Holanda, na fbrica da

Philips em Baarn (1953, 1954 e 1%3) e em Lisboa, na Philips Portuguesa (1955 e 1956).

Tambm fez apresentaces pblicas das gravaces nas instalaces do LAC (anos 50), no Museu

de Arte Antiga (1953 e 1964). na Philips Portuguesa (1955), nas Iihas de S. Miguel (1956.

1960 e 1964), Terceira (1957) e de Santa Maria (1964). Fez ainda sesses de lancamento das

Separatas a Anloiogia Sonora nas Ilhas Terceira e de S.Miguel (1958). Para alm da

divulgaco das gravaces, procurou apoio fmanceiro para a sua edico, como documenta a

proposta CE/FCG de atribuico de subsdio ao ICPD, para edico dos discos de Santa Maria

1 '" Durante o trabaJho desenvolvido no mbito desta pesqusa nos Acores (Marco 2000), foram cntrevistados

alguns dos especuidores de apresentac^es de MTA no Teauo Angrense (19/3/2000). Todos se lembravam de

alguns destes intrpretes. tendo todos mencionado "o Ze da lata".
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(1961). Em 1963 e 1965 foram editados os ltimos discos da antologia acoriana, com

gravaces de Santa Maria e de S. Miguei.

No h muita documentaco sobre o decorrer do trabalho de campo. Sabe-se que no

foram isentos de problemas pelo menos na Ilha Terceira (com o equipamento de gravaco1 /7) e

em S. Miguei (com o fomecimento de energia elctrica):

"Encontro-me em S. Miguel, desde Novembro; aqui, como no tive preocupaces com a

mquina [de gravaco que se linha avanado na Tcrceira], tem sido a energia elctrica quc

me tem posto doido. Calcule que as frequncias oscilam por vezes entre os 48 c os 52

perodos!!! Depois de vrias tentativas resolveram os engenheiros electrotcnicos pr
uma mquina da Central da Cmara, a trabalhar exclusivamente para mim. Imagine o

cstado era que a energia elctrica por aqui est... prcciso ser muilo 'carola' para lutar

contra tantas dificuldades, para Ievar a cabo esta misso, sem o menor interesse material

antes, para ser mais verdadeiro, com grande prejuzo da minha bolsa... Mas, se no

fossem os 'carolas' como eu, nunca se realizariam trabalhos de investi gaco, que so

sempre cheios destas e outras surpresas. Que Deus nos d pacincia!" [Carta. A. Santos.

Fernando Pessa. 25/1/1953].

Mesmo nas localidades em que havia energia elctrica178, as oscilaces e perturbaces

verificadas, impediam por vezes as gravaces. A. Santos anotou: "A gravaco pode ser feita

nas freguesias rurais ou na cidade, trazendo a ela tocadores e cantares. No havendo energia

elctrica, ser possvel arranjar um pequeno motor porttil para accionar qualquer dnamo"

['Tnformaco da Terceira". 1952].

A primeira fase dos trabalhos em todas as ilhas consistiu sempre numa "prospecco"

sobre o fomecimento de energia e sobre todos os "msicos". A. Santos percorria as ilhas

contactando as populaces rurais e informando-se sobre quem cantava e toca\ a. o repertorio e

contextos em que era realizado. Chegou a fazer 15.000 Km de viatura em S. Miguel iCarta. A.

Santos. LAC. 22/4/1960] e 30.000 Km na Madeira, ao que se juntavam as "longas horas de

marcha na visita a locais de difcil acesso [Carta. A. Santos. JGF. 1/7/1963 J, o clima

inclemente e a reserva do povo17^.

A. Santos no dispensava o trabalho preliminar, como se viu nos trabalhos das Beiras e

no de Angola. Na Terceira a Uirefa foi facilitada pelo conhecimento do campo de Silva Ribeiro

' '
() equipamento de gravaco cedido pelo IAC, assim como o existente no IHIT, estavam avariados. Foi a

Embaixada Americana, a pedido do joraalista Fernando Pcssa. que autorizou a cedncia do equipamento.
178 Era constante a preocupaco com o fornecimento de energia elctrica e a rede de distribuico. No Concelho

Angra naquela altura, so a cidade e as freguesias rurais de S. Mateus, Terra Ch, S. Banolomeu. Ribeirinha,
Feteira. Pono Judeu e S. Sebastio eram abrangidas pela rede. No Concelho de Praia da Vitria. apenas a vila e o

campo de aviaco tinham energia ["Informaco da Terceira". 19521.

"0 temperamento excessivamente reservado do povo micaelense aliado ao facto da tradico musical se

encontrar quasi extinta, dificultaram ainda mais a nossa morosa tarefa investigaco, obrigando-nos a rodar para
cima de 15.000 Kms, nas estradas desta Ilha, sob as inclemncias de um invcrno excepcionalmente rigoroso.
Terminada a prospecco demos incio ao servico de gravaces, cujos resultados nos tm compensado das fadigas
antenores" [Carta. A. Santos. IAC. 22/4/1960].
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e, em S. Miguei, de Crtes-Rodrigues e Carreiro da Costa (de quem A. Santos recolheu muitos

artigos de jomal de carcter emogrfco e com quem trocou correspondncia)180. Mas em Santa

Maria e na Madeira fez o trabalho de "prospecco" vrios anos antes do trabalho de

"recolha"181.

Segundo A. Santos. as dificuldades eram vencidas na fase mais difcil, a de

"prospecco", e durante a montagem de estdio de gravaco ao ar livre (problemas tcnicos de

fomecimento de energia e com o equipamento). Para o investigador a terceira fase, em que

eram realizadas as gravaces, era a mais fcil de realizar. ContacUidos os "seleccionados", estes

dirigiam-se aos estdios em datas combinadas. sabendo o que iam gravar. Tudo tinha j sido

decidido. Feitas, como se ver, duas ou mais gravaces de cada trecho, restava depois a tarefa

de seleccionar e montar o material recolhido antes da sua edico.

Embora A. Santos tivesse equipamento porttil, no h, com excepco das Beiras,

referncia a gravaces in ioco. As fotografias documentam A. Santos a gravar os detentores da

tradico, em pequenos barracdes adaptados por ele. Estas construces provisorias tinham um

pequeno espaco fechado (com equipamento de gravaco) e um espaco amplo (palheiros ou

celeiros com grande porto aberto para o exterior), onde tocavam os detentores da tradico.

Dos trabalhos da Terceira no h informaco sobre todo este processo. De S. Miguel,

foram encontradas notas de despesas com material eleetronico182, artigos sobre as separatas da

antologia postas venda ([Dirio Popuiar 10/2/1960], [Dirio Lisboa 18/3/1960] e [Correio dos

Acores 19/3/1960]) e correspondncia do estrangeiro, agradecendo a colecco de discos

enviados. Foi durante uma palestra que A. Santos explicou em que consistia o trabalho que

vinha realizando:

"Depois de vencido o natural retraimento do povo
- tarefa bastante delicada - ouvimos.

em todas as freguesias, os tocadores e cantadores que ainda no esqueceram o velho

repertrio tradicional. Escolhemos os que nos podem fornecer versocs com maior

interesse. aqueles que menos tm sofrido a influncia de qualquer fonte de deturpaco e.

em fase posterior, procedemos ao trabalho de gravaces, sempre seguido de anotaces na

pauta, apontamcntos vrios, fotografia e cinema at, quando o assunto o exige e

possvel. As gravaccs so realizadas inicialmente em banda magntica e transpostas

[m O Dr. Armando Crtes Rodrigues tornou-se amigo de A. Santos. A correspondncia trocada entre os dois,

para alm de pessoal, inclui artigos de Crtes-Rodrigues. sobretudo acerca das Festas do Hsprito Santo (artigos
publicados na imprcnsa acoriana e [Crtes-Rodrigues 1927]). Este investigador publicou tambm livros sobre o

Cancioneiro e o Romanceiro dos Acores ([Idem 1982] e fldem 1987]) e um artigo sobre os Acores que inclui

transcrico musical de A. Santos [Idem 1968]. Tambm h correspondncia entre A. Santos e o Dr. Carreiro da

Costa e artigos dasua autoria foram guardados por A. Santos (incluindo [Costa 1957]). Mais tarde foi autor de

publicaccxis sobre MTA [Costa 1959] e sobre os Acores [Idem 1978].
181 "Em Agosto e Setembro de 1955, o Sr. Prof. Artur Santos e Esposa rcalizaram na Ilha de Santa Maria o

trabalho de prospecco rigorosa. preparatria da recolha do Cancioneiro MusicaJ a que vo agora proceder" [ICPD

1957:412]. Assim. nesta ilha, a "prospecco" foi feita em 1955 e os trabalhos de gravaco em 1958. Na Madeira.

"prospecco" em 1959 e as gravacoes em 1963' 64 [Currculos].
182 Referentes a arranjos de um gravador de som "Leevers-Rich". um conversor "Martindale" e um gravador
portttl "EMI" (modelo L2, N. 1767).
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para discos de tipo comercial, os quais so depois enviados para os mais importantes

arquivos cstrangeiros de Msica Popular Autntica (...) A Etnomusicologia uma cincia

pouco conhecida entre ns, infelizmente, mas bastante descnvolvida nos centros

cullurais estrangeiros, e a ela se tm dedicado alguns dos mais consagrados musiclogos
do mundo, entrc eies o genial Bla Bartk. 0 correr terras e terras para ouvir velhos

cantadores e tocadores populares no pois fantasia de luntico - como algumas pessoas

erradamente supem ainda - trabalho difcil em todos os seus aspectos, mas

indispensvel para o desenvolvimento de uma cincia, da cincia que minha Mulher e eu

estamos servindo com um entusiasmo que facilmente se justifica, se se atender ao valor

da causa a que nos dedicmos (...) Para conseguirmos as verses mais representativas da

velha tradico h pois que recorrer a ndivduos cujas idades oscilam entre os 40 e os 70

anos o quc, como V.as. Ex.as. devem calcular, nos cria problemas de difcil soluco.

Antes de dar ncio audico dos trechos que escolhi para o programa desta palestra,
desejo aprcsentar a V.as. Ex.as., em projec^o, os relratos de alguns dos nossos

colaboradores, e assim V.as. Ex.as. compreendero por que razo certas vozes que vamos

ouvir tm j aquela "patine" que d a idade avangada. No andamos aqui procura de vo/.es

bonitas; a nossa misso a de recolher documenta^o autntica, a de salvar do

esquecimento tolal o que ainda rcsta do que foi vasto e valiosssimo patrimnio artslico

da naco" [Palestra em S. Miguel. A. Santos. 1960].

No foi encontrada documentaco com outros pormenores do desenrolar dos trabalhos de

"prospecco" e gravaco. Sabe-se que a colaboraco das entidades locais, sempre louvada por

A. Santos lhe permitiu, para alm das estadias de campo referidas, vrias deslocaces s ilhas,

ocasies em que realizou palestras e tratou de assuntos reiacionados com a edico dos

discos183, sempre com apoios institucionais.

Partiu para a Holanda em Outubro de 1953. Depois de diligncias burocrticas

fastidiosas184 [ICPD 1957:410/2], os discos chegaram a Lisboa em finais de 1956. ao que se

seguiram novas demoras185 S foram enviados para instituices portuguesas e estrangeiras em

1959, sete anos aps as gravaces186.

A lentido verifcada na edico das primeiras colecces de discos, verificar-se- nas

restantes edices (seis anos com os discos de Santa Maria, cinco com os de S. Miguel)187.

Durante todos estes anos h demonsttaces de desgaste, por parte do etnomusicologo, por ter

de insistir com as autoridades para a resoluco de problemas, cedncia de verbas, autorizaco

18
'

Depois daestadia de campo entre o Vero de 1952 e Marco de 1953, A. Santos regressou logo em Agosto,
para escolher com o Eng Pcdro Cymbron Borges de Sousa (Presidente da JGPD) e o Dr. Manuel Sousa Menezes

(Presidente da JGAH) a melhor orientaco a seguir: continuar a "prospecco" nas ilhas ou seguir para a Holanda

para orientar o trabalho de transposico para matrizes de discos comerciais, das gravaces realizadas. A. Santos

considerava essa tarefa urgente (a demora na execuco podia alterar a qualidade das gravaces) e as autoridades

seguiram a sua opinio.
184 As matrizes de lato icaram prontas em 1953. S em Outubro de 1954 chegaram a Lisboa as primeiras
provas em vinil. Depois foram os direitos de importaco que puseram problemas ao despacho dos discos,
resolvidos em Lisboa pelo Ministro das Financas. o Chefe dc Gabinete do Mmistrio do Interior (Higino Borges
de Menezes. acoriano e membro do ICPD) e a Direcco do IAC (Dr. Joo Couto).
183 jy^ajs problemas burocrticos relacionados com os direitos de autor e dc reproduco mecnica. a guarda das

matrizes (CN) e registo oficial [Didrio de Governo 28/2 T 957].
186 Esse atraso veio a gcrar mal cstar, documcntado pela imprensa local, em que jornalistas acorianos punham
em dvida que o trabalho tivesse sido realizado ([Dirio Insuiar 9/3/1955] e [A Unio. 7.1/1959].
187 As gravaces em Santa Maria decorreram em 1958, os discos foram editados em 1964. Para S. Miguel as
datas correspondentes so 1960 e 1965.
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para edico, depositos de materiais, autorizaces de dispensas lectivas, concesso de

equiparaco e outras burocracias. A. Santos queria trabalhar como etnomusiclogo e ter direito

aos apoios oficiais que Ihe eram concedidos com grande dificuldade e sempre a ttulo de

excepco. 0 desgaste que sofreu em todo este processo foi determinante para o abandono da

actividade no final dos anos 60.

Madeira e Porto Santo (1959 e 1963)

No foi encontrada documentaco resulumte do trabalho preliminar realizado na Madeira e

em Porto Santo em 1959. No entanto o pedido para a sua realizaco foi feito pelo Presidente da

JGF ao Ministro da Educaco [Carta. JGF. ME. 27/8/1958] e a estadia de campo aparece

referida nos currculos de A. Santos.

Do trabalho realizado em 1962/3 na Madeira tambm h pouca documentaco. Em 1962,

Ttlia Santos celebra Contrato de Prestaco de servicos com a JAF, na pessoa do seu

Presidente. Coronel Femando Homem da Costa. oficialmente assistente de A. Santos, com

as incumbncias de colaborar e prestar assistncia a seu marido no prosseguimento da

"prospecco" dos cantos popuiares madeirenses iniciado em Marco de 1959. Ser-lhe-

entregue:

"a direcco de todos os trabalhos de laboratrio de som, preparatrios do fabrico de

discos e da sua edi^o (selecco e cronometragem dos trechos, suas dobragens com

igualizaco, montagem e acoplamenlo, planifica^o das faces, organizaco das

'maquctes" das capas, das ctiquetas e redacgo dos respectivos textos) e ainda toda a

colaboraco que se verifique necessria, quando do envio das colec^es para os centros

culturais nacionais e estrangeiros, nomcadamente a organizaco da lista das entidades a

contemplar e conselhos sobre o melhor mtodo a scguir na embalagem dos discos"

[Contrato. JGF. 1962/1963).

O contrato previa a "prospecco" no distrito do Funchal durante um ano e era prorrogvel

por mais seis meses. A JGF comprometia-se a editar discos etnogrficos, a regist-los na

Conservatoria do Registo da Propriedade Literria (com depsito de dois exemplares de cada

disco) e a enviar coecces de discos para o estrangeiro.

Com boas condicoes de realizaco, com cuidado trabalho preliminar (em 1959 e, durante

18 meses, em l%3/64) e tendo construdo um estdio de gravaco em local isolado, A. Santos

foi forcado a suspender os trabalhos, por avaria no equipamento de gravaco. Relatou como

decorreram os Uabalhos e os motivos da interrupco:

"Tc-ndo chegado ao Funchal no dia 19 de Marco do ano passado para proceder

prospecco e recolha do Cancioneiro Musical Popular neste Distrito iniciei, poucos dias

depois. de colabora?o com minha Mulher e assistente. minucioso servico de

investigaco para a recolha das espcies folclricas a registar e dos seus mclhorcs

intrpretes. Foi longa e penosa a primeira fase da nossa campanha. no s porque aqui,
como em muitas regies do nosso Pas e do mundo, a tradico se vai rapidamente
extinguindo (o que torna cada vez mais difcil a realizatj'o de misses desta natureza) mas

tambm por diversas outras razes: densidade da populaco, dificuldade de acesso a certas
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localidades, disperso dos fogos, temperamento excessi vamente reservado do povo, etc,

etc.

A par deste scrvico de prospec^o procedemos a outro, o da escolha de local para a

instala^o dos centros onde, posteriormente se realizariam as gravages. Atendendo

vasta superfcie desta Ilha considermos acertada a utilizaco de dois centros para tal

fim. Deste modo, e com a superior aprova^o de V.a Ex.a escolhemos, para instala^o

dos mesmos. duas propriedades que pcrtencem a essa Junla Geral: a Qumta, em Santo

Antnio da Serra [para os que viviam nas regies entre Cani^al e Ribeira Brava] e o

Posto Pecurio da Junla Geral, no stio da Santa, Porto Moniz [para os habitanles entre a

Ribeira Brava e o outro extremo da Ilha] (...) Encurtar-se-ia desta forma a distncia a

percorrer entre o local de residncia dos indivduos escolhidos para prestar a sua

colaboraco no servico de gravaijes e o centro de trabalhos, reduzindo gualmentc o

perigo de enjo, que se verifica frequentemente, especialmente nas mulheres, quando
submetidas a demoradas viagens de carro, deixando-as num estado de abatimento que as

impede de prestar colaboraco proveitosa.

Durante esle perodo de prospec^o foram percorridos cerca de 30.000 Km, em viatura,

fizeram-se longas horas de marcha na visita a localidades de difcil acesso e ouviu-se

gcnte de quasi todos os Stios desta ilha, em sesses que liveram de ser muitas vezes

repetidas por falta de comparncia dos elementos de valor, quando da realizaco dos

primeiros encontros, tendo ficado escolhidos, para rcgisto, exemplos do maior interesse

c em nmero considervel.

Terminada esta fase da misso dcmos incio aos trabalhos de nstalaco do Centro de

Servicos de Grava^o, no Sanlo da Serra. Devo acentuar que, como meu hbito,

procedera anteriormente a repetidas e demoradas leituras na corrente do scctor local,
tendo conslatado que a mesma oferecia boas condxjes dc trabalho, no que respeita a

cstabilidade de tenso e de ciclagem. A mprovisa^o de um centro para servicos de

grava^o aprescnta, frequentemente, dificuldades de natureza diversa nem sempre fceis

de vencer. A instalaco destes servicos na Quinta de Santo Antnio, no Santo da Serra,

exigiu a montagem de uma linha trifsica com liga^o directa ao posto de transformaco

local, melhoria das condices da 'tcrra' do referido posto que, segundo informaces

recebidas. se aprescntava, data, com uma resislncia na ordem dos 50 ohms, a

construco de uma cabine de som, desmontvel. e a adaptaco a estdio de um barraco j

exi slente naquela propriedade" [Carta. A. Santos. Presidente da JGF. 1/7/19631.

A. Santos fez ento a instalaco elctrica, a climatizaco e instalou a "aparelhagem

electronica". Construiu dois irradiadores elctricos para aquecimento do estdio, fez o

revestimento do tecto e paredes com restolho, (como medida de defesa conua a humidade e

rudos exteriores), corrigiu a acstica por meio de aplicaco de sacas e painis de linhagem.

transformando o barraco num estdio.

Iniciou a 7 de Marco (1963) as gravaces. Surgiram na altura anomalias, interferncias na

linha e magnetismo nas cabecas de gravaco de ambas as mquinas, que tentou resolver188. S

a 15 de Maio recomecou as gravaces e as cabecas de gravaco voltaram a magnetizar-se.

Chamado um tcnico de Lisboa, no conseguiu resolver o problema. No Santo da Serra no era

possvel gravar! Abandonado o local, que tinha preparado com tanto cuidado, no quis assumir

188 Descobriu que as interferncias se deviam a um motor de uma serraco proxima, tendo de rever os horrios de

gravaco. Procedeu limpeza das cabecas de gravaco e fez ensaios com boa qualidade. Contactou a Comisso

Administrativa dos Servi^os Hidrulicos da Madeira, os Scrvicos Rdio-PJetricos dos (TTT, a Companhia

Portuguesa Rdio Marconi e a firma "A Electrotcnica" do Funchal. que tentaram filtros. substituir os cabos

clctricos da cabina e os de alimenuivo do equipamcnto de rcgisto dc som, pr ouuos cal?)s com blindagem

ligada terra. Nada resultou.
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a responsabilidade da escoiha de novo local, pedindo s autoridades para o fazerem189.

Tinha-lhe sido alheia a interrupco dos trabalhos, no encontrando explicaco para o

fenmeno de magnetizaco, que no poderia prever nem sabia resoiver. Pediu ento s

autoridades autorizaco para retomar os trabalhos noutras instalaces [Carta. A. Santos.

Presidente da JGF. 1/7/1963]. mas os trabalhos nunca foram retomados. Depois de ter

realizado o que considerava mais difcil e pronto para iniciar as gravaces, A. Santos no

dispunha de equipamento de gravaco.

Foram apenas encontrados os registos de gravaco de trs faixas (Som de Kevoeiro,

Toques Feitos com a Mo em Concha para Clwmar as Cabras e Vozes s Cabras) e mais de

cem fichas impressas, ainda por preencher. Embora exista bobine magntica no MAH, com a

inscrico "Ilha da Madeira, 1963", no h documentaco que indique terem sido feitas mais do

que as gravaces dos trs trechos indicados. Para alm deles e da documentaco fotogrfica,

tambm no acessvel, no se conhece outra documentaco resultante deste trabalho de campo.

3.4.3. Documentaco resultante

Descrevem-se nos pontos seguintes as transcrices musicais e as notas de campo

produzidas por A. Santos sobre a MTA. a informaco contida nos registos de gravaco e nos

folhetos que acompanham os discos editados da antologia acoriana.

l)Transcrices e notas de campo

As transcrices e notas referentes ao trabalho de campo nas trs ilhas acorianas so mais

numerosas do que as das outras regies estudadas como seria de esperar, dada a maior duraco

dessas estadias de campo190.

Mais uma vez as notas de campo no tm fio condutor explcito e no foram encontrados

textos de carcter globalizante. Trata-se de centenas de notas e transcrices musicais.

informaco dispersa e no catalogada, muitas sem indicaco do local e da daUi de recolha. Para

isy Pediu que escolhesscm um local isolado (porque queria fazer as gravaces ao ar livre), com construco tendo

espaco amplo (estdio com mnimo de 9 x 5 x 3.5 metros), cabina, refeitrio e instalaces sanitrias. Queria

ainda asseguradas cnergia elcnica de boa qualidadc, em corrente altema 220 v (admidndo oscilaco de 10),

comunica^es telefonicas e garantia de impedimento de acesso a estranhos.

19^ No se conhece a duraco das primeiras estadias de campo em Poirugal (entre 1936 e 1943). Em Angola A.

Santos esteve pouco mais de seis meses (1949) e nas Beiras fez duas estadias de campo com a duraco toial

nove semanas (1956). Chegou aos Acores no vero de 1952 e fez quatro estadias de campo at 1965. A duraco

das estadias de campo nos Acores variou cnn-e um ms e um ano e, entre elas. A. Santos dcslocou-se vrias vez.es

aos Acores, sempre por motivos profissionais como a realizaco das palestras e das sesses de Um^amento dcs

discosda Antologia Soiwra.
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alm disso esto documentados nas trs ilhas Uechos musicais com os mesmos ttulos e os

mesmos papis como intrpretes191 o que dificulta a organizaco dos materiais.

Das 138 transcrices musicais encontradas, apenas uma inclui partes instrumentais

(Pezinho dos Bezerros, Terceira)192, sendo as restantes de melodias, de sequncias

harmnicas (acompanhamentos tocados por violas da terra)193 e de sequncias de sons sem

figuraco rtmica194. Aparecem ainda fragmentos transcritos (acompanhamentos, afinaces,

caractersticas analticas como organizaces sonoras, ornamentaco melodica, motivos rtmicos

e encadeamentos harmonicos) que no foram contabilizados.

Das transcrices completas, h uma da Ilha Terceira, 30 de Santa Maria e 107 de S.

Miguel195, pelo que se conclui que A. Santos, nas ltimas estadias de campo, voltou a

interessar-se pela transcrico. tal como no incio de carreira.

As notas de campo no foram aqui sistematizadas196, mas incluem-se nos pontos

seguintes exemplos representativos do tipo de documentaco encontrada. Caracterizam os

colaboradores e a sua contribuico, (informaces sobre trechos e instrumentos. incluindo

terminologia mica) e os trechos musicais incluindo as suas caractersticas analticas.

Notas sobre os intrpretes

As notas de campo contm informaco sobre o percurso pessoal dos intrpretes das

gravaces, ao contrrio da informaco contida nos registos de gravaco que sistemtica.

Exemplifica-se o tipo de informaco recolhida, na nota transcrita a seguir:

191 Nas trs ilhas esto dtxrumentadas as caneoes bailadas intituladas chamarritas, sapateias, pezinhos e verses

da Aurora, da Saudade e da Tirana. Dos trechos religiosos esto documentados nas trs ilhas tercos. oraces, rcis.

estrelas e cncomendaces das almas. Os papc'is como intrpreies listados nas trs ilhas incluem solistas, folies.

cantadores acompanliados por tocadores de violas de arame, coros masculinos e mistos.

192
Esto escritas as partes de clarinete, cornetim, bartono, voz masculina. la e T vioia, por esta ordem, em

partitura com sistemas de seis pautas. A iranscri^o polifdnica inclui ainda indicaces sobre "complexo sonoro

associado" (chocalhos assiados aos instrumentos).

193 Os acompanhamentos das violas tm linha mclodica, "arpejados" e acordes, cifras das funces harmonicas,

apontamentos sobre variaces ou alternativas para cadncias. pequenos solos ou outros pequenos apontamentos

que acompanham a transcrico completa. Para cada uecho esto quase sempre transcritas as partes da la e 2a viola

(isoladamente) e est sempre escrito o nome do informante.

194 So reproduc,es de trechos que, por no terem mtrica definida, poem problemas de grafia. Deste grupo

constatn as cances. as cantigas. os cnticos e os falsetes de folies, as oraces e as "almas" encomendaces das

almas, benditos, pedidos e oferecimentos). De notar que as notas so apresentadas brancas (como semibreves mas

sem representarem a duraco dos sons) quando a altura do som coincide com a afinaijo temperada. So

representadas por pequenos pontos a cheio, por vezes com setas ascendentes ou descendentes, quando a afinaco

no a temperada.
19^

Apenas duas iranscri?es de S. Migucl esto datadas (1952/3 e 1960). Como so foi encontrada uma

transcrico da lha Terceira em 1952. provvel que as transcrices de S. Miguel tenham sido feitas em 1960.

196 A caracterizaco do material gravado que sera apresentada, foi feita a partir dos registos de gravaco e da

colecco gravada (kxalidtdes, intrpretes e faixas editadas) e de notas sobre a monutgem e edico de faixas.
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"N'ome: Antnio Augusto Correia. Alcunha: no tem. Idade: 65 anos. Natural de Vila do

Porto. Profisso: Guarda Fiscal. Sabe ler e escrever? Sim. Tem conhecimentos musicais?

Iniciou apenas os primeiros exerccios de entoaco de solfejo. J residiu fora da sua terra

natal? Sim, quatro anos em S. Miguel na vida militar e depois na Guarda Fiscal.

Nasceu em 1893. na Vila do Porto, onde residiu at idade de 20 anos. Ncssa ocasio

embarcou para S. Miguel a fim de assentar praca como voluntrio e com o intuito de mais

facilmente ser admitido na Guarda Fiscal. Casou aos 19 anos e deste matrimnio

nasceram quatro filhos, dos quais eslo vivos trs, dois homens e uma mulher. Os dois

filhos, David Al vcs Correia, nascido em 1915 e Rogrio de Almeida Correia, nascido em

1923, ainda em crian^as revelaram gosto pela msica, tendo ento comecado a aprender

com seu pai, a tocar modas de baile da tradico popular (aprendizagem pelos mtodos

habituais do povo). 0 David comecou a cantar folia, a pelos seus doze anos e ainda

hoje folio dos mais entusiastas da Uha de Santa Maria. Antnio Augusto Correia ficou

conhecido como bom tocador de rabeca e bom cantador. A sua profisso foi sempre de

Guarda Fiscal .

Na opinio de Antnio Augusto Correia, alis opinio gcral, os melhores tero sido o

Joaquim Gon^alo e o Agostinho. 0 primeiro. o melhor de todos, sem diivida. Nomes de

outros tocadores de rabeca, que ficaram na memria do povo como tocadores de nomeada:

Jacinto Batista (0 Carela) de Vila do Porto, hoje com cerca dc 80 anos que tocava o Hi no

Senhora da Conceico; Mariano Delfino da Almagreira; Agostinho de Andrade Chaves.

nascido em 1884, na Malbusca. profisso: carpinteiro (pai do Jos Agostinho. de Santo

Esprito); e Joaquim Goncalo, de Valverde, (hoje com ccrca de 80 anos)" |Nota sobre

intrpretes. SantaMaria. s.d.].

Este apontamento documenta o interesse de A. Santos, pela histria de vida do intrprete,

pela transmisso da tradico de pai para filhos e pelas referncias a outros intrpretes,

localmente considerados "os melhores". So raros os apontamento to extensos, mas h

dezenas de apontamentos breves (trs ou quaUo linhas) sobre os intrpretes.

Apontamentos sobre MTA recolhidos de tocadores

Nas trs ilhas percorridas constata-se o interesse de A. Santos pela vioia da terra ou viola

de arame. Fez desenhos e medies (de frente, de perfil e pormenor do "ouvido") das violas do

Z da lata (Terceira) e do Ablio Lindo (S. Miguel) e listagem de fabricantes na Terceira (Angra

do Herosmo, Porto Santo e S. Mateus). A maioria dos apontamentos197 indicam os

informantes (todos tocadores) e so sobre os trechos musicais, afinaces e modos de execuco

descritos com termos micos, como o seguinte:

"Malbusca. 1957. 0 Sr. Gi 1 Batista de Andrade (Tio Gil) informou que se cantavam trs

chamarritas: Chamarnta de Bracos, Chamarrila da Passada (por batercm o p

compassadamente no cho umas tantas ve/.es no 3 e 4 versos da quadra) e Chamarnta do

Faial. 0 toquc das violas (1 e 2) da "Chamarrita de Bracos" que acompanha a sequcncia
de bailes nesta freguesia. Neste caso. os trechos so s dan^ados. Para os cantarcm as

violas cxecutavam os ponteados e rasgados proprios de cada um deles. A ordem normal

era a scguinte: 1. Chamarrita de Bracos: 2. Mangerico; 3. o Fado (para o baile furado);

197
So frequcntes as notas de campo muito curtas, como: "As violas de S. Miguel e Santa Maria tm 21

pontos na escala e as da Terceira 17. Informaram-nos que as cordas devem ser substtudas de trs em tfs meses"

rmformacTio sobre violas da terra. s.d.] ou "Encordoamcnto da viola antiga. segundo declaraces do Cirito do

Nordeste, 71 anos: la. N. 10, aco: 2. N. 8, aco; 3,a N. 6, amarela: 4a, bordo de r e 2 N. 10. aco; 5" bonlo

de l e 2 N. 6. amarelas" fInformacCx;s tomadas do Cirito. s.d.j.
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4. Chamarrita do Lagedo, 5. Rema; 6. 0 Ralo (para fech.0). Deve talvez tratar-.se da

sequncia de marcaces dcstes bailcs, com base na msica da chamarri ta.
"

A nota de campo mais extensa ["Apontamentos Musicais tomados do Laureano. Vero de

1962"] teve como informante Laureano Correia dos Reis, tocador de viola da terra. Descreve a

sua viola198. os modos de execuco ("forma de dedilhar mais corrente") e inclui transcrices

musicais dos "acompanhamentos e ponteados" (Pezinho dos Bezerros e Os Bravos) e de um

"rufo" (Reis). Os outros exemplos encontrados (Santa Maria, 1958 e S. Miguel, 1960), so

sempre muito curtos199, sendo o apresentado em seguida, o mais extenso:

"Em S. Miguel chamam ao braco das violas, guitarras e violes, o "gargalo". Ao tampo

superior da viola do muitas vezes o nome de "barriga da viola". Ao tampo inferior:

"costas da viola". Aos lados: "paredes da viola". Aos embutidos (sejam o que forem): os

"vivos". pestana supenor do os nomes de "parcela" (Em Sta. Maria: "espal hadeira" ).

pestana inferor: "cavalete". Ao cavalete: "contra-cavalete". s cravelhas:

"escravelhas". Aos botes de marfim no cavalele: "botes dc priso" (feitos com os

vulgares botes de osso para aperto dos colarinhos de goma, aos quais cortavam a basc)"

("Os meus apontamentos Musicais. S. Miguel". 1959/60}.

A este apontamento seguem-se transcrices musicais e informaces sobre afmacoes,

oitavados, rasgados, ponteados e suas variaces dentro de cada moda (30 pp.). Anexo a cada

transcrico, o nome do tocador que a forneceu200.

Da documentaco recolhida em Santa Maria, destacam-se tambm as notas sobre rabecas

(afinaco em diferentes trechos201, variantes, posices. pontos e cordas soltas, rasgados e

ponteados da 1 e 2a viola e acompanhamentos).

No existe informaco generalizadora, mas estes pequenos fragmentos so numerosos e

caracterizadores dos trechos musicais que A. Santos gravou, constituindo documentaco

importante sobre a MTA da dcada de 50.

iy8 A viola de Laureano foi feita por Joo S e Silva (que tinha o segredo de uma cola de cor de gema de ovo).

Dela esto descritas as cordas e bordes (materiais. cores, encordoamentos e afmaces).
199

Como as "Informaces dadas por Jos de Almada Chaves (42 anos): a uma srie de rasgados bem puxados
chamam uma 'ramalhada'. 'Ramalhadinha' uma srie mais pequena tocada com pouca sonoridade. 'Pancada no

bordo' puxar o bordo sozinho (muitas vezes no final dos trechos como remate)" [Informaces dadas por Jos

Almada Chaves. Malbusca, Santa Maria. 1958]; ou ainda: "S. Miguel. Os tocadores chamam rda solta: 'em

vo'. Tocar em vo' articular um som numa corda solta das violas ou das rabecas" [Informaco sobre violas di

terra. S. Miguel. 1960].
200

Aparecem listados ngelo Ferreira dc Mcdeiros, Arsnio da Povoaco, Arsnio Gravita. Arsnio Machado,

Arsnio Machado da Silva (56 anos), Eduardo Moniz Pimentel, Gabriel Garrafa, Jacinto de Melo Tavares. Jacinto

Jos da Silva (Relva), Joo Casimiro de Sousa (56 anos), Joo Ferreira de Melo, Jos Botelho de Medeiros, Jos

Francisco Botelho. Manucl da Cmara Vieira, Manuel Dias Furtado (68 anos), Manuel Dias Pereira, Manuel

Moniz Pimcntel, Manuel Sousa de Melo. Silvano Pereira Duarte e Virgnio de Medeiros Vieira (51 anos).

201
Por exemplo: ".-Minaces da viola e da rabeca em Santa Maria (dadas por Jos Maurcio, Joaquitn de Lima e

o velho Correia Cantador. Vila do Porto). A afinaco da viola para a Sapateia Nova ou Corrente e o Pezinho das

Furnas r 4, si 3, sol 2, r 2 e sol 1; darabeca. r 4, sol 2, d 2, em todos os bailes menos a Sapateia Nova"

flnformaco sobre violas da terra e rabecas. Vila do Porto. 1958].
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Trechos musicais. sua classificaco e anlise

A. Santos dava grande importncia aos uechos que considerava "antigos" mas no

explicitou os seus critrios de escolha. Na Terceira, Siiva Ribeiro louvou A. Santos porque

"conseguiu descobrir ainda vivas cances h muito julgadas esquecidas e outras de que nem

sequer havia notcia, e assim se salvaram" [IHIT 1953:273/4]. A documentaco encontrada no

esplio com indicaces sobre os trechos considerados caractersticos da MTA nas Ilhas Terceira

e de S. Miguel e sobre alguns dos critrios de selecco, inclui [Paiestra em S. Miguel. 1960] e

[Listagem. 14 Folias e 6 Reis. S. Miguel. s.d.] de A. Santos, uma copia de um artigo de Silva

Ribeiro publicado no [IHIT 1953:273/4] e anotado por A. Santos e um texto dactilografado sem

autor conhecido [Tnformaco daTerceira". 1952].

Nesses documentos verifica-se que os trechos de carcter religioso na Ilha Terceira que

A. Santos e Silva Ribeiro consideravam mais "represenuitivos", eram os cantos dos folies, os

pedir para as almas, as novenas e os tercos ao Menino Jesus e ao Divino Esprito Santo. os

Reis e as cances do Pezinho dos Bezerros. Consideravam-nos "formas tradicionais", trechos

"arcaisantes", "muito caractersticos" ou "quase esquecidos", como ilustram as citaces

segumtes:

"

Lembrarei o canto dos folies em formas tradicionais, a canlilhena arrastada de pedir

para as almas, ambos arcaisantes (...) a Av Maria das novenas do Menino Jesus, feiias

em famlia nas casas particulares h dezenas de anos em dcsuso e a msica dos actuais

tercos do Esprito Santo" [IHIT 1953:273/4] "H mais dois cantares hoje bastante

imprccisos e quase esquecidos, o dos folies no Esprito Santo e o de Pcdir para as

Almas. Sd raros os conhecem" ["lnformaco da Terceira". 19521 "Cances no

coreogrficas. mas muito caractersticas h Os Reis, com a Campona (coreogrfica) e o

Pezinho dos Bezerros" [Tnformaco da Terceira". 1952]

Como trechos de carcter religioso "representativos" da "tradico" na Ilha de S. Miguel.

foram referidas as oraces de romeiros e listados os ttulos das folias e dos Reis documentados:

"Falarci em primeiro lugar de 'romarias'. A palavra 'romaria' tem, em S. Miguel,

significaco difcrente da que lhe conhecemos no continentc. A romaria aqui no tem

dancas, no tem alegria, no tem vinho; romaria penitncia, devoco. sacrifcio; e

os romeiros que, na Semana Santa percorrem toda a Ilha em longas filas, descal^os, scm

dirigir a palavra a quem quer que seja, e que s descansam ao cair da noite. em casa

daqueles que os recolhem por caridade, cantam sim, cantam muito, mas apenas oraces

que lhes so pedidas por quem os v passar" [Palestra em S. Miguel. 1960]

"Folias: Aceitai Virgem Vosso Esposo (Lomba do Pomar), Nobre Senhor Jos (Scte

Cidades), L Vai a Rima Primeira, Grande a Minha Alegria, Vamos que da Obrigaco,
A Pombinha Neste Canto (folia do canto), Estrela Que Vais Coroar (folia da coroago),
A Bandeira Levantamos. Vem aqui Pequena Rs, Pombinha Com Graga Imensa (folia de

convitc ao 'criador'), Os Trs Homens da Folia, Minha Voz Vou Levantar, Olhai a Pomba

e Veio a Pomba dos Cus.

Res ou canto tradicional de Reis: Venho Debaixo de Chuva (Li vramento), Os Trs Reis

do Oriente ou Juntaram-se os Trs Reis (Ginetes), Cantigas da Chacota (Ginetes), Para Te

Cantar os Reis (Vila do Nordeste), Os Reis do Oriente (Capelas) e Quando o Menino

Nasceu (Lomba do Pomar)" [Listagem. 14 Folias e 6 Reis. S. Miguel]
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Dos trechos de carcter profano da IlhaTerceira foram consideradas de maior interesse as

"modas coreadas, coreogrficas ou que se dancam", incluindo Os Bravos, a Campona, a

Chamarrita, a Charamba, a Danca dos Pretinhos "no a moderna mas a antiga" [IHIT

1953:273/4], o Lundum, o Meu Bem. os Olhos Pretos, o Pezinho, a Praia, a Sapateia. a

Saudade, a Tirana e as Velhas e ainda as cances de embalar e os romances:

"Das modas coreadas por loda a Ilha dancadas e cantadas" [IHIT 1953:273/4], "as cances

mais caractersticas e antigas so - Charamba, Saudade, Olhos Pretos, Bravos,

Chamarnta, Sapateia, Pezinho, Meu Bem, Vclhas. Tirana e Praia. A elas dever

acresccntar-sc o Lundum, se ainda houver quem o cante, pois est quase esquecido. Todas

so coreogrficas. ou antes se dancam, e tm letra prpria (...) As marcas da dan^a so

sensi velmente iguais cm todas as cances e podem fotografar-.se" [Tnformaco da

Terceira" 1952J

"[A. Santos] encontrou uma canco de embalar antes afanosamenlc procurada e nunca

encontrada" [IHIT 1 953 :273/4] "Infelizmente j no conseguiu ouvir algum dos romances

que h cincoenta anos as velhas ainda cantavam e assim se perderam para sempre" [IHIT

195 3:273/4]
202

Para alm destas citaces. foi encontrada uma Iistagem de ttulos de trechos gravados nos

Acores e nas Beiras, agrupados segundo a sua classificaco [Listagem comparada: Acores e

Beiras. s.d.J. o nico documento em que A. Santos inclui trechos de regies diferentes. Os

ttulos dos trechos de carcter profano documentados nas trs ilhas acorianas e nas Beiras

foram classificados como cances de trabalho, cances bailadas, romances (incluindo cances

narrativas e xcaras), desafios (Terceira e S. Miguel) e fados (S. Miguel) [Ibidem]. Dos cantos

religiosos, esto listados em paralelo os cnticos dos romeiros de S. Miguel e os cantos de

romaria nas Beiras, no sendo referidos muitos dos trechos associados ao calendrio cristo

que A. Santos documentou. No tendo sido encontrada infonnaco sobre os critrios de

elaboraco desta listagem comparada e no se sabendo se est completa ou se apenas um

esboco inicial de um estudo a realizar, no possvel concluir se estes teriam sido os trechos

considerados mais representativos das regies estudadas. No entanto, pela listagem exaustiva

de todos os ttulos gravados nas cinco regioes, entre 1952 e 1960 nas ilhas acorianas e em 1956

nas Beiras, constata-se que A. Santos considerava toda a documentaco de grande interesse.

A classificaco dos trechos gravados nas Us ilhas apresentada na tabela seguinte resultou

da anlise dos textos citados, os nicos encontrados que sistematizam a MTA documentada. Os

tipos de Uechos musicais listados foram considerados por A. Santos como representativos da

msica tradicionai das trs ilhas documentadas mas, no tendo o investigador escrito textos

-^ Da Ilha Terceira, apenas aparece classificada como "romance" ou "romance religioso" o trecho Senhora

Sani'Ana, tambm registada como "cancodeembalar".
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sobre todo o materiaJ gravado, consideramos esta listagem incompleta por no abranger todos

os trechos musicais caracterizados nos registos de gravaco.

Tabela4.1. Acores: trechos musicais "representativos"

Trechos de carcter reii<iioso Trechos de carcter profano
Cantos dos folies ou folias

Oraces dos romeiros (Ilha de S. Miguel)
Pedir para as almas

Pezinho do Cortejo dos Bezerros ('llha Terceira)
Reis

Teroo aoDvino Espnk)Sto e aoMsnino Jesus

Cances bailadas ou modas coreadas

Cances de embalar

Cances de rrabaho

Desafios (Ilhas Terceira e de S. Miguel)
Fados (S. Miguel)
Romances

Fbntesgpinformaco da Terceira". 1952], [IHIT 1953:273/4], [Palestra em S. Miguel. 1960], [Listagem. 14

Folias e 6 Reis. S. Miguel. s.d.) e [Listagem comparada: Acores e Beiras. s.d.], todos depositados no MAH.

Para alm da escassez de documentaco sobre a classificaco dos trechos gravados, um

otitro aspecto surpreendente a escassez de anlise musicai da MTA documenUida. Sendo A.

Santos professor de composico, seria de esperar que analisasse os trechos musicais (aspectos

formais, estruturas e texturas, caractersticas melodicas, rtmicas e harmonicas. como por

exemplo organizaces sonoras, afinaces, mtricas, prc)sodias. declamaces e tipos

intermdios entre o canto e a fala). como alis fizera anteriormente em palestras [Palestras em

Inglaterra. Azevedo e Santos. 1947]. No entanto, no foram encontradas anlises dos trechos

gravados ou transcritos. nem concluses sobre a documentaco estudada. Os fragmentos

seguintes so exemplo do tipo de documentaco que espervamos encontrar em maior nmero.

" grande a tendcncia para a variante, chegando o cantor a improvisar verdadeiras

melodias e recitativos na oeasio. mas as can^es so as mesmas em loda a ilha. 0 papcl
dos nstrumentos i mportantssimo, pois alm do acompanhamento os locadores

executam longos perodos c interldios, cheios de dificuldades c no raro improvisados.
Os instrumentos so a viola de arame e o violo. Nos Reis e no Pezinho dos Bezerros

empregam mais instrumentos de sopro c a rabeca [Tnformaco da Terceira". 19521.

"Permito-me chainar a sua atenco para o modalismo dc alguns dos citados cantos dc

'Folics' e. tambm, para os contrapontos que podemos apreciar na misica das violas,

nalguns trcchos do programa das canves coreogrfi cas apresentado. alis vasto

programa numa lha to pcquena como Santa Maria. As ideias musicais dcstes

contraponlos
- a despeito de toda a sua simplicidade e 'i ngcnui dade' - constituem no seu

conjunto, uma curiosa demonstrac.o da invenco mnsical popular. Este aspecto

contrapontstico caracterstica predominante na msica instrumental do povc> acoriano

em gcral. Vistas sob estc aspecto. merecem um pouco de atenco e so hoje raro

documenlo de um dos mais curiosos aspcctos da msica instrumcntal do povo acoriano"

[Palestra no CAA. 1964|.

Pela selec^o de trechos editados e pelas notas encontradas, parece-nos que A. Santos

procurava melodias modais ou de indeinico tonal, com graus que apareciam ora alterados, ora

no alterados, de rirnio livre, mais proximo da prosdia do que da mtrica regular, e com

manifestaces da espontaneidade do cantador(eira).
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Dos tocadores de viola da terra, procurava exemplos de "invenco", de criaco musical

manifestada no carcter contrapontstico, livre e improvisado dos trechos instrumentais ou nas

verses com que acompanhavam os cantadores. Interessado numa tradico que perpetuasse os

tiechos antigos, procurava ao mesmo tempo manifestaces de individualidade, de criaco

artstica que. segundo ele, caracterizavam a MTA - uma aparente contradico entre a valorizaco

do que tinha permanecido inalterado ao longo dos sculos e o apreco pelo processo criativo que

introduzia a mudanca.

2) Registos de gravaco

Os registos de gravaco das ilhas Terceira [Registos de Gravaco. 1952] e do primeiro

trabalho de campo em S. Miguel [Registos de Gravaco. 1952/3], contm informaces no

sistemticas, com ttulos dos trechos e papis como intrpretes, s caracterizando alguns dos

intrpretes e alguns dos trechos musicais. J nas duas ltimas estadias de campo nos Acores

foram encontradas fichas impressas preenchidas nas estadias de campo em Santa Maria

[Registos de Gravaco. 1958] e em S. Miguel [Registos de Gravaco. 1960]. Estes registos de

gravaco incluem a caracterizaco de cada faixa gravada (ttulo, classificaco. local e dat de

gravaco do trecho, vozes. instrumentos, funco na execuco e terminologias micas

associadas)20-\ informaco sobre os intrpretes (nome, alcunha, idade. naturalidade.

profisso, literacia, conhecimentos musicais, locais de residncia e papel enquanto intrprete) e

sobre os contextos de execuco (pocas do ano, cerimnias e festividades, descri^es de

acontecimentos que antecedem e seguem as execuces).

As classificaces de trechos musicais e os agrupamentos documentados em maior nmero

nos registos de gravaco so as modas de baile (maioritariamente com voz e duas violas de

arame), os cantos dos folies (3 homens com tambor ou com tambor e cmbalos na Ilha

Terceira e em Santa Maria; cinco homens com viola, rabeca e pandeiro ou sistro, em S. Miguel)

e os cnticos dos romeiros (grupos de homens em marcha durante a Quaresma, em Iouvor de

Nossa senhora e pela penitncia das almas).

Nas trs ilhas documentadas, os papis enquanto intrpretes dos homens e das mulheres

que colaboraram nas gravaces so os de "cantadeiras" e "cantadores", os de "tocadores" e de

"folies", estando ainda documentado o papel de "romeiros" na ilha de S. Miguel. As nicas

gravaces que incluem criancas (sempre cantando), so interpretadas por dois "solistas"

(canUideira de canco bailada na Ilha Terceira e solista numa canco de vigiar a praga na Ilha de

S. Miguel) e dois "grupos de criancas" (canto de folies em Santa Maria e po por Deus em S.

Miguei).

As "Anotaces Complementares" nos registos de gravaco sobre ca. de 150 trechos no foram analisadas.
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As mulheres. em todas as ilhas, so quase exclusivamente "solistas" e "cantadeiras". As

excepces sao: uma "tocadora de harmnica" em S. Miguel e trs mulheres "folionas" (grupo

de folia), em Santa Maria. Os seus papis enquanto intrpretes so os de "solistas" em

romances, cances de embalar e cances de trabalho e os de "cantadeiras" em cances bailadas.

acompanhadas por uma ou duas violas de arame ou por vioia de arame e violo e por vezes em

duo com um cantador. Cantam ainda em coros mistos nos cantos de Natal e da Quaresma e em

tercos e oraces.

Os homens so, tal como as mulheres, "solistas" e "cantadores" e cantam ainda em coros

masculinos e mistos. Ao contrrio das mulheres desempenham os papis de "tocadores"

solistas, acompanhadores de cantores e de coros ou inseridos em grupos instrumentais. Para

alm destes. esto documentados os "Folies" nas trs ilhas e os "Romeiros" em S. Miguel.

Temos assim como intrpretes os que cantam (homens mulheres e criancas) e os que

tocam (s homens). Na maioria os trechos musicais tm voz(es) solistas, com

acompanhamento instmmental ou em coros (com ou sem acompanhamento instrumental).

sendo raros os trechos exclusivamente instrumentais.

Em relaco aos instrumentos musicais, lisuidos na tabela seguinte, a viola da terra ou

viola de arame o instrumento fundamenUil na maioria dos trechos de carcter profano e

aparece quase sempre acompanhada pelo violo. Os outros instrumentos esto menos

documentados, com excepco da "rabeca", do acordeo e de outros instrumentos solistas como

o bzio, a gaita pastoril e a "gaita de beicos".

Tabela4.2. Acores: instrumentos musicais gravados

Classificaco Instrumentos musicais

De corda Rabeca, viola da terra(laou2)e violo

De sopro Acordeo. bzio, gaita pastoril, harmnica ("gifadebeig)s"()u"chirtBiTbelir)e
instrumentos de banda filarmonica (bartono, clarinete. contrabaixo,

cometim, trompa, trompete e trombone)

De percusso Caixa, campainha, casUmhoIas, cegarrega, cmbalos, ferrinhos, lata vazia,

matracas de cana. pandeiro. reque-reque, sistros ou "textos", tbua de

pregos, tambor e tringtiio (tambm listadas "pau?s<^,'it)e^pedlicaLkts)

Noespeuicados Instrurrato utilizados por "gnipode&)adores" e "conjunt)s muskais populares"
Fonte: rRcgistos deGravaco. 1952], [idem. 1952/3], [idem. 1958] e [Idem. 1960], depositadosno MAH

Estes instrumentos. agrupamentos e trechos foram gravados em nmero muito varivel.

Na Ilha Terceira, por exemplo, h intrpretes que so participam numa faixa e um que colabora

em 15 faixas, tendo sido listados 55 intrpretes e cerca de 130 participaces. H, por outro

lado, instrumentos documentados numa ou duas faixas (instrumentos de banda fiiarmnica), e

outros que aparecem em dezenas de i'aixas (violas da terra). Em relaco a agrupamentos temos

novamente grupos muito documenUidos (os foiies e as vozes acompanhadas com violas da

terra) e outros de que existe uma so gravaco ("folionas" da llha de Sanui Maria).
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Foram sistematizados nesta dissertaeo. por cada ilha estudada, os trechos musicais

gravados (nimero, ttulo, classificaco. local e data de recolha), os intrpretes (nmero, nome,

alcunha, idade, profisso, nvel de escolaridade e de conhecimentos musicais. locais de

residncia), os papis enquanto intrpretes (solista ou em agrupamentos e executantes de que

tipo de trechos musicais) e os instrumentos musicais gravados. So apresentados nas tabelas

seguintes os dados relativos aos trechos musicais, intrpretes e instrumentos considerados

relevantes para o texto da dissertaco, sendo os restantes apresentados na Discografia e no

Anexo 2. Para cada uma das estadias de campo realizadas por A. Santos nos Acores so

apresentadas trs tabelas, seguidas de breves anlises. Apresentam-se em seguida os dados

relativos estadia de campo na Ilha Terceira.

Tabela4.3. Ilha Terceira (1952): trechos musicais gravados

Nmcro
Registos de gravaco de 80 raixas2^4, ca. de 60 ttuios. 53 editados

Gassincaco Cantos religiosos [20]. 16 em coro e 4 solos, num total de 17 '/< e cantos

de folies, Uimbm de carcter religioso |6|, num total de 49.1 %

Cances bailadas 1 19]. trechos para grupos instrumentais [5]. moda de

embalarlljeoutrossolos [2], num total de 50.9 %

Fonte: [Kcgistos de Gravaco. 1952] depositados no MAH

Tabela 4.4.1. Hha Terceira (1952): intrpretes gravados ?5

Trechos musicais gravados
Inprefcs e agrupamenfca

Papel enquanto intrpretes. nomes e alcunhas. idades
Nmero de faixas gravadas |x]

Modas de baile [19],
verses com:
- cantador e viola
- cantador e duas vioas
- cantifeiraeduasvTolas
- dois cantadores e duas violas
- dds caffladores, rabeca e

violo
-

versao para duas violas

Cantadores
- Jos Martins (Z da lata), aa?rpanhado por vioJas da terra (1 ou 2). por
vioiae violo e por "pequeno conjunfc) musio popular" |8|, Joo Cipriano
Martins, a soto ou aaTrpanhado [8], Manuel da Rocha Valentim

(Manuel Valente) [6] e Francisco Nunes Dinis (Chico da Vila) (4|
- Elvira Martins de Sousa (Cassena). M3 OdeUe Barcelos e M' da

Conceivo Costa (as Garajau), e Ma Georgina Costa (Melra Preta)
Tocadores de viola da terra
-

Virgnio vila |15|, I^uueano Correia dos Reis |U)j, Francisco

Silva Nunes (Foguete Queimado). Jos Fernandes da Costa (outro

Garajau), Aniceto Batista, os Carloto (pai e filho) e Manuel de

Sousa. Francisco Medeiros de Faria (Chico Sineiro), o mais velho

dos tocadores (76 anos) [1 a 5J
Tocadores de violo e de rabeca

LUcio Pereira Salvador [4|, o mals novo listado (17 anos) e Aniceto

Baptista [31, violo, Francisa)deFreitaseJosdaR()chaTnslo. rabeca

Coros Religiosos [16J:
- eria)nier?laco das ahnas
- Reis e tercos

*

Coros:
- Gente da Ribeirinha (terco e encomendaco das almas)
- Gente de S. Sebastio (encomendaco das almas)

-,'4
Foram gravados pormenores instrumentais c vcrsoes de um mesmo uecho. Como faltam pginas nos

rcgistos de gravaco. s ouvindo as gravaccs sc jx?ler sal)er o nmero exacto de trechos gravados.
--

Os nomes. instrumentos e nmero dc gravace.s de cada intrprete esto listados no Anexo 2.
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Solos [7), incluindo:
- almas e Reis

- canco de embalar
- chacota

- Todos os solos de homens (almas. Reis e chacota). so cantados

por Joo Cipriano Martins e Manuei da Rocha Valentim

- A nica solista Md Eugnia Sousa (numa canco de embalar que

A. Santos primeiro classificou como romance)

FoIias[6] Folioes: em grupos de trs homens. so grupos de quatro nestas

gravaces para que o tambor pudesse ficar mais distante do

microfone; levam a bandeira do Esprito Santo, um "comanda" a

folia. os outros "seguem" (umbaixo, (xrofcxadtTdettrnbor):
- Folies de Vila Nova, um pintor. um trabalhador rural e um

martimo de idades prximas (ca. 60)
- Folies de Porto Martins, trs pescadores de 69, 70 e 73 anos

Grupos vocais e

instrumentais [5]:
-

emcortejo

Grupos de tocadores populares: Gentes da Terra Ch e da

Ribeirinha (Pezinho do Cortejo dos Bezerros). tocam viola, rabeca,

sopros e percusses, por vezes com cantador

Fontc: [Registos de Gravaco. 1952] depositados no MAH

Tabela 4.4.2. IlhaTerceira(1952): intrpretes gravados (cont.)

Niimen) Mds de 130partidpuces. 55 "rrsia?". 37 homens (67. 3%) e 18 riheres OZlWp**

Idades

(nem

sempre

registadas)

Pessoas de todas as idades, a maioria com mais de 40 anos (73% das idades

indicadas), sendo a idade mxima registada de 76 anos. Esto iistadas:
- cantadeiras (10, 17, 28 e 30 anos) e cantadores (37 a 61 anos)
- tocadores de viola e violo(entre os 17 e os 76 anos, irrTntariarnenteaim40,5()<iios)
- tocadores de rabeca (32 e 63 anos), os dois nicos gravados
- tocadores de insUumentos de sopro de 30, 40 anos.
- solistas de 56, 57 e 60 anos
- foiies de 60. 70 anos

Pniisses Indicadas as profisses de 2 mulheres (bordadeiras). L\is37homens lislados 35.1''

trabalham no campo, 24.3% na construco civil, 16.3% no mar. como listado:

- 1 3 trabalhando no campo (lOrabalhadores rurais, 1 agriculfcx 1 lavradore 1 pM)rcabrek))
- 9 na construco civil (2caiadores. 2pinfc)res. 2pedrenos, 1 Gilcetek), 1 carpinteBoe lserrador)
- 6 no mar (4 pescadores, 1 martimo, I mestre de baleia)
- 9 outros QftjnxionriosdaJGAH, 2gakxiieiros, I sarxtroe 1 padrenalxMnffia)

Alciinhas

(dos ntiis

dtadbs)

Z da Iata207, Melra Preta, os Garajau (trs da mesma famlia). Albardeiro,

BaUitinha. Bica, Bicho, Cabaca. Caneta, Caracol, Chico da Vila, Chico Sineiro.

Engaranhado, Foguete Queimado, Manuel da Serra e Sardinha

Literacia No h indicaco sobre o grau de escolaridade. Ningum "tem conhecimentos

musicais". excepto Laureano Correia dos Reis (com rudimentos de solfejo)

Origem e

residncia

Todos so naturais da Terceira.

Apenas 3 viveram na Amrica e 1 foi Amrica e ao continente (Z da lata)

Fonte: [Registos de Gravaco. 1952] depositados no MAH

_oo |sjr0 ^ p(lssfvCi contabilizar o nmcro exacto de parucipaces porque no esto listados os membros coros

c conjumos instmmentais. H ainda "msicos" que participam em vrias faixas cditadas (um deles em 15

trechos), o que diminui substancialmcnte o nmero dc pcssoas que coIalx)raram nas gravacoes.

2' Das pessoas inquiridas na Ilha Terceira (Tcatfo Angrense. 19/3/2(KK)) mngum sabia que o Z da laia se

chamava Jos Martins, mas lcmbravam o homem do campo. o "boieiro" de posses, viajado, que tinha ido

Amrica \\ox ser Ixim tocador e excelente cantador. Uma fotografia do Zc da lata tin?la por A. Santos. aparece na

capa da 2" Separata da Ilha Tcrceira dos discos acorianos.
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Nas 53 faixas editadas da Ilha Terceira, os trechos mais documentados so as modas de

baile (19), os coros religiosos (16) e os solos (7), incluindo solos religiosos, uma canco de

embalar e uma chacota. 0 nmero de trechos sagrados e profanos est equilibrado (49 e 51%).

No havendo registo das locaiidades onde foram feitas as gravaces, supe-se que o

carro da JGAH tenha "trazido os msicos cidade", como Lus da Silva Ribeiro tinha

inicialmente proposto [Carta. Lus Silva Ribeiro. Manuel Sousa Menezes. 6/4/1952]. Pelo

menos algumas das gravaces foram feitas em estdio, como documentam as fotografias

depositadas no MAH de Artur e Tlia Santos com os "msicos" nas sesses de gravaco.

Temos Uunbm caracterizadas 55 colaboradores em 130 interpretaces, 32.7% dos quais

so mulheres (18) solistas. cantadeiras e em coros e os restantes 67.3%> homens (37). que

participam como solistas, cantadores, tocadores. folies e em coros.

O colaborador mais veiho tinha 76 anos. 73% dos colaboradores tinham mais de 40 anos.

Eram na maioria trabalhadores no campo (35%), na construco civil (24%) e no mar (16%),

no estando as profisses das mulheres listadas. No est documentado o nvel de escolaridade

e nenhum tinha instruco musical formal. A maioria sempre residira no local de nascimento.

Da estadia de campo realizada na Ilha de S. Miguel em 1952/3, sistematizaram-se os

dados indicados nas tabelas sesuintes.

Tabela4.5. Ilha de S. Miguel (1952/3): trechos musicais gravados

Nmero Registos de gravaco de 60 faixas. ca. de 34 trechos compietos. 28 editados
Lxxiildereaiftia Lagoa, Lomba da Salga (Nordeste). Pilar (Bretanha), Ponta Garca, Porto

Formoso, Remdios, Santa Brbara (de Santo Antnio), Santo Antnio da

Bretanha, So Bris e Sete Cidades

Classificaco Cantos religiosos [9], (6 de romeiros, soios. tercos e janeira.s) e cantos

de folies [2], tambemdecara^religkiso, numioalde39%>dos&ech()sgravados
Modas bailadas [8] (incluindo trs fados e trs desafios), modas de

embalar [3] e outros solos [5\ e conjunto instrumental { 1 ]. num total de

61 % dos trechos "ravados

Fonte: [Registos deGravaco. 1952/3] depositados no MAH

; Tabela 4.6.1. Hhade S. Miguel (1952/3): intrpretes gravados208

Cantadores e tocadores: voz com duas violas da terra, ou viola e violo [6], voz com gaiut
de beicos (1] e voz com pandeiro e castanholas. emdesafios [31
Folies: em grupos de cinco. com vozes. viola. rabeca e pandeiro ou sistro [2]

Grupo de 3 criancas (Po por Deus) j2]
Em coros mistos: sem acompanhamento |6j, ou com cantador e acompanhadores (duas

violas e rabeca acompanham canUidor numas Janeiras) [3]
Romeiros [6]

Solistas (voz) |8]
Fonte: rRegistos deGravaco. 1952/3] derx)siBdos no MAH

( )s nomes, instrumentos e nmero de gravaces de cada intrprete esuio listados no Anexo 2.
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Tabeia 4.6.2. Ilha de S. Miguel (1952/3): intrpretes gravados (cont.)

Nmero 01 intrpretes 1 13 participaces209 (apenas 6 mulheres. 9.4%- dos intrpretes)
Idade Dos 12 aos 70 anos. Na faixa dos 40 anos (ca. 27%) ,

mais velhos (39%):
- Cantadeiras de 21, 28 e 31 anos, as solistas de 40-50 anos.

- Cantadores de 40, 50 anos (um de 24), solistas de 57 e 63 anos

- Folies de 19 a 56 anos
- Romeiros maioritariamente de 40 a 60 anos (alguns na faixa dos 20)
- Tocadores de 1 9 a 66 anos.

- Membros de coros mistos com idades entre os 37 e os 70 anos

Profissab Mulheres listadas: apenas 7 domsticas e 3 bordadeiras. Os homens listados (33),
trabalhando:
- no campo (19 trabalhadores rurais. 1 criador de gado), 61%
- na construco civil (carpinteiro, operrio, pedreiro e caiador), 12. 1 %
- outros (agueiro . funcionrio da JGAH, pescador, varredor da Cmara. etc.)

Alcunha AtaJaya, Badica. Barricha, Cachaneta, Capira, Carolitio, Cochia. Codorniz, Joo

Mar, Manuel Pavo, Maria Miguel e Tia Maria Rabela (menos numerosas que

registos anteriores)

Literacia No h informaco sobre o arau de escolaridade e conhecimeiitos musicais.

Origem e

residia

Todos os intrpretes so naturais da ilha

Apenas dois estiveram "na Amrica"

Fonte: fRegistos de Gravaco. 1952/3] depositados no MAH

Na Ilha de S. Miguel (28 faixas editadas). os trechos mais documentados so as modas

de baile (8) e os solos no reiigiosos (8), como na Terceira, aparecendo os cnticos de romeiros

(6) a substituir os coros reiigiosos. A percentagem de trechos sagrados e profanos aqui de 39

e 6 1 %
, respecti vamente.

Esto caracterizados 61 colaboradores em 113 interpretaces (mais intrpretes e menos

participaces do que na Terceira). Apenas 24.6 % dos nomes listados so de mulheres. mas

no se conhece o nome dos intrpretes em coros (que so mistos, tendo portanto mulheres).

EsUis s cantam (solistas, cantadeiras e em coros), com excepco de uma tocadora de

harmonica. Os homens (75.4 % dos intrpretes listados), so solistas, cantadores. tocadores.

folies e cantam em coros, como na Terceira, aparecendo ainda em S. Miguel os romeiros.

Os colaboradores tm entre 12 a 70 anos, esto rnaioritariamente na faixa dos 40 (27%).

com mais de um terco ainda mais velhos. Os homens eram sobretudo Uabalhadores do campo

(61'>?) e da construco civil (24%). Das mulheres apenas se sabe que algumas eram domsticas

(7) e costureiras (3). A maioria tambm residia no local onde nasceu e nunca tinha viajado.

-(jy
F.sto Hstados. no Anexo 2, os nomes, alcunhas. profisses. idades e papis como intcrpretes de cada um dos

colaboradores.
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Tabela 4.7. Ilha de Santa Maria (1958): trechos musicais gravados
Nmero Registos de gravaco de 61 trechos, 52 dos quais foram editados

Local de

rea)lha e

[N.] de

taixas

gravadas

[1] na

na freauesia

freguesia de

de Santa
Almagreira [17]; Bom Despacho Velho [3] e Graca

Almagreira; Santa Brbara [5] e Lugar do Rebento [4]
Brbara; Santo Esprito [12], Calheta [1], Charneca [1], Giria [1] e Malbusca

[2], na freguesia de Santo Esprito; So Pedro [1] e Pal de S. Pedro [5]. na

freauesia de S. Pedro; Vila do Porto [3] e Santana [5], nareguesiadeViladoPon).
Qassificaco Cances ou falsetes de folies [14] (incluindo 1 grupo de mulheres e 1 de

criancas) e trechos religiosos para cro misto [2] (Quaresma e Natal), que

correspondem a 30.8 % dos trechos gravados
Modas de baile [24] (incluindo jogo). solos [12]. (inciuindo 5 cances de

trabalho, 4 romances, xcara de conversados, canco narrativa de entrudo e solo

no classificado), num touil de 69.2 % dos trechos aravados

Fonte: [Registos de Gravaco. 1958] dcpositados no MAH

Tabela 4.8. 1. Ilha de Santa Maria (1958): intrpretes gravados210
Cantadores e tocadores:
- Cantador com uma viola da terra [1 ], com duas [4| e com trs violas da terra [1]
- Cantadeira com accideo [1 J, violadaterra [1 ], duas vioJas daterra [6] eaimduas violas daterrae rabeca [1]
- Cantador e cantadeira com uma viola da terra [ 1 J ou duas violas da terra [3]
- Verses instrumentais com solo de acordeo [3], duas violas da terra [l]equal?)vi)lasdaferra[l]
Folioes: trs vozes masculinas com tambor e cmbalos [12] ou com percussao nao

referenciada [2], trs cantadeiras [1] e trs criancas com tambor e cmbalos

Grupo de 3 criancas interpreua o cntico de folies do Imprio chamado das criancas, ou

dos inocentes, cantado no Dia de S. Joo [1] (j referido nos folioes)
Em coros mistos sem acompanhamento [2]
Solistas: solos cantados exclusivamente por mulheres 1 12]
Fonte: [Registos de Gravaco. 1958] depositados no MAH

210
A. Santos ez listagem dos nomcs de todos os intrpretes. cuja fotocopia se apresenta no Anexo 2.
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Nmero

Idade

Pnifisses

Tabela 4.8.2. Ilha de Santa Maria (1958): intrpretes gravados (cont.)

Alcunhas

Literacia

Listadas 159 participaces de 48 "msicos", maiontariamente homens (119 em

159 listados. cerca de 75% dos intrpretes)

Percentaaem considervel de intrpretes jovens. em especial mulheres. Estas tm

ca. de 20 anos (10%), de 30 (40*), de 40 (10%), de 50 e 60 anos (26%). Acima

dos 65. apenas uma mulher de 72 anos participou, gravando trs trechos. Os

intrpretes mascuiinos, em mdia substancialmente mais velhos. tinham ca. de 40

anos (27%). de 50 (mais de 40%), de 60 ou 70 anos (29%). Intrpretes de mais

de 1 faixa, temos 1 de 70 anos [10]. 1 de 69 [2] e 1 de 66 anos [7]. Os intrpretes

gravados em maior nmero de faixas foram os mais idosos e dos intrpretes mais

jovens. so recolheu cancnes que tivessem aprendido dos avs.

Os 1 19 intrpretes homens listados, trabaihavam:
- no campo (57%)
- na construco civil (28 %)
- no mar (7 %)
- noutras profissoes como guadaos. guaniaiscal, carfeiro, mt)lek)esapiro(8%)

Em 37 mulheres havia 34 domsticas (mais de 90%), 2 costureiras e 1 tecedeira

No foi feita Iistagem de alcunhas. j que estas no foram utilizadas como "nomes

artsticos" em notas e edices. mas a maioria dos intrpretes tinha alcunha (60%>)

Sabem ler e escrever 72%; dos homens e 50% das mulheres

Nenhum diz ter conhecimentos musicais

Origem e

residncia

Todos os intrpretes so naturais da ilha

Apenas trs intrpretes saram da ilha (18 meses na topa. 3 anos em S. Miguel e 7

anos "na Amrica").

Fontc: jRcgistos dctinivacao. 1958] depositados no MAH

Na lha de Santa Maria. em 52 faixas editadas (nmero semelhante ao da Terceira). temos

novamente como trechos mais documentados as modas de baile (24) e os solos (12 com

cancues de trabalho, romances, xcaras e narrativas), aparecendo ainda em destaque os folies

(14). A percentagem de uechos sagrados e profanos aqui de 30.8 e 69.2%>, menor

percentagem de cantos religiosos gravados do que na Terceira (49%) e em S. Miguel (39%).

Esto caracterizados, 48 coiaboradores em 159 interpreUices. (menos "msicos" do que

os 55 e 61 intrpretes que eolaboraram na Terceira e S. Miguel. mas mais participaces do que

as 130 e 113 correspondentes). Mais uma vez 75% dos intervenientes <.o homens, listados

como solistas, cantadores. tocadores, folioes e em coros. As mulheres cantam a solo, com

acompanhamento instrumental ou em coros.

Os colaboradores eram de todas as idades (dos 7 aos 72 anos). com muits mulheres na

faixa dos 30 anos (40%) e homens na dos 50 (mais de 40%). Como nas outras ilhas, os

homens eram maioritariamente trabalhadores no campo (57%), na construco civil (28%') e no

mar (7%) e 90% das mulheres eram domsticas. Sabiam ler 72% dos homens e 50% das

mulheres. Ningum tinha tido instruco musical formal. A esmagadora maiona residia no local

onde tinha nascido e nunca unha viajado.
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Tabela4.9. Ilhade S. Miguel (1960) :trechos musicais gravados :

Nmero Reaistos de aravaco de 104 faixas, 82 das quais editadas

Local de

reaiha e

trechos

gravados em

cadaurna211

Achadinha (Av Maria, glria e almas)

gua Retorta (tercos, benditos e oferecimentos; cantiga de vigiar a praga),

Algarvia (almas)

Capelas (Reis e folia; modas de baile)
Faial daTerra (bendito, pedido, oferecimentos, pranto e almas; moda de baile)

Fenais da Ajuda (moda de baile)
Ginetes (Reis; folias e chacota)
Livramento (Reis; moda de baile)
Lomba da Louco (almas)
Lomba da Maia (alminhas, peditrio, Reis e cnticos de romeiros)
Lomba do Cavaleiro (estrelas; modas de baiie)

Lomba do Pomar (almas, Reis e folias)

Maia (moda de baile)
Pedreira do Nordeste (bendito e oferecimento; pesca da moreia)

Pico Vermelho na Bretanha (folia)
Ponta Garca (bendito. (teredmento, alirns;n)man:aingadevigt!rarx<tg^
Porto Formoso (Salv Rainhas. estrelas, po por Deus)

Povoaco (tercos; romance religioso, modas de baile)
Relva (estreias, folias, moda de baile; cantiga de vigiar a praga)
Ribeira Seca (folias e moda de baile)
S. Pedro Nordestino (bendifc), tfeieurnenfc), paixb, Rsefolias:iT-xJadebaile)
Terra Ch (terco e paixo)
Vila do Nordeste (Reis)
Vila Franca do Campo (estrelas)

N. de trecbos

aravadV?

segundo a sua

dassihoxo

Fncomendaces das almas [19] (em maior nmero os benditos,

oferecimentos e pedidos), cantos de peditorio [10] (incluindo Reis,

estrelas, janeiras e po por Deus), oracf)es do terco |6j (Gloria, Pai Nosso,

Av Maria, Salv Rainha, oferecimento e paixo), cnticos de romeiros

[2], cantos processionais [2], trechos interpretados por coros [3]
(alminha-s santas e pranto) e a solo [3], (incluindo um romance) que aim os

cantos de folies [13], tambm de carcter religioso, constituem 70.7% dos

trechos gravados
As niodas de baile [15], as cances de trabalho [7J, (incluindo cantigas
de vigiar a praga, solo de flauta pastoril e chamamento moreia), uma can^o
de roda e uma cantiga da chacota. constituem os restantes 29.3 %

Fonte: [Regislos de Gravaca 1960] depositados no MAH

^1 1 fcm todas estas localidades (25). h grava^es dc trechos religiosos. l")os trechos profanos, as modas dc baile

so as mais d(cumentadas. tcndo sido gravadas em 1 1 loailidaltis (uma f'aixa em scte dcssas localidades e mais

laixas em Capelas, Lomba do Cavaleiro. Ponta Garca c Po\roaco). As cances de trabalho, segundo tipo
trechos mais dumentado. foram gravadis apenas em duas localidades (gua Retona e Pedreira do Nordeste).
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Tabela 4.10.1. Ilha de S. Miguel (1960): intrpretes gravados
lxl

Em 192 intrpretes (com nmero de participaces no contabilizadas), h 149 homens

(77.6%), 45 dos quais tocam (30.2% dos homens): viola da terra (23). rabeca (5), acordeo

(1 ), instrumentos de sopro (8) ou de percusso (8), (incluindo tambor. caixa, trinaulo. sistro

e campainha). Muitos dos que tocam tambm cantam.

As mulheres (18% ) e criancas (4.4%) s cantam.
-i -- - -

;

Cantadores e tocadores: em 15 modas de baile, um roda e uma chacota. esto indicados

os agrupamentos:
- cantador e duas violas [11 trechos gravados]
- duas cantadoras "ao tambor" [1 i
- dois cantadores e acordeo [1]
- iuti cantador, viola, rabeca e ferrinhos [1 ]
- verses instrumentais: duo de rabeca e viola [2] e um trio de violas [1]

Folies [13]: com formaees de cinco ou seis homens, incluindo trs cantadores, viola e

rabeca, a que se pode acrescentar o pandeiro ou ferrinhos. A. Santos gravou. separadamente.

foguetes e morteiros para acrescentar nas montagens das faixas gravadas com folias. A Folia

do Imprio dos Rapazes a nica feita por trs jovens (14, 16 e 18 anos) e trs homens (5 1 .

65 e66 anos).

Grupo de criancas [3 trechos]: po por Deus (sozinhos); janeiras e folias (com adultos)

Coros mistos |40|: cantos processionais, encomendacoes das almas, peditorios e tercos

Romeiros |2]: grupos de vozes masculinas em penitncia quaresmal, caminham atravs de

Uxla a ilha, visitando as capela de nossa Senhora e rezam cantando, por quem lhes pede

Solistas [10]: os solos gravados so trs cantos religiosos (incluindo romance religioso) e

sete cances de trabalho (todos vocais, excepto um solo de gaita pastoril)
Fonte: [Registos deGravaco. 1960] depositados no MAH

Tabela 4.10.2. llhade S. Miguel (1960): intrpretes gravados (cont.)

Nmero e

araderizaco

A. Santos fez lista compieta de intrpretes, por ordem alfabtica do nome

proprio, incluindo idade, profisso, localidade onde nasceram e sua participaco
como intrpretes (cantadores solistas e em coro, instrumentos dos tocadores).

por vezes incluindo as faixas em que colaboraram. Esta lista tem 192 intrpretes
(ver Anexo 2).

dades As faixas etrias variam muito segundo o tipo do intrprete
- Solistas (10); os mais novos (cantando cances de trabalho) tinham 14. 35 e

45 anos; os mais velhos (cantando romance e cances de trabalho). estavam na

faixa dos 60 anos (4)
- Cantadores e tocadores de modas de baile: cantores de 40 a 60 anos.

tocadores entre os 22 e os 68 anos (80 % com 50 e 60 anos).
- Folies e romeiros: so os intrpretes mais velhos; um folio tinha 76 anos.

a maioria mais de 60. excepcionalmente, outros mais jovens (um de 29. outro de

30, quatro na casa dos 40, num universo de 30 folioes); o intrprete mais velho
um romeiro de 78 anos, tendo os restantes romeiros (60 e 70 anos), mdia etria

superior aos outros intrpretes
-

Participantes em coros religiosos: estes grupos so mais heterogneos
quanto s idades dos participantes. So "Gentes da freguesia...", incluindo gente
de t(xias as idades. dos jovens de 19 e 20 anos, ao homem mais velho com 78

-12
Os nomes, instrumentos e nmero de gravaccs dc cada intrprete esuio lisiados no Anexo 2.
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Profisses Num universo de 192 pessoas aparecem 34 mulheres (menos de 18 %). Esto

listadas 27 domsticas e uma tecedeira.

No grupo dos 158 homens h 149 com profisses Iistadas, trabalhando:

- no campo (101, enUe trabalhadores rurais, lavradores. criadores de gado.
listados como boieiro, cabreiro e vaqueiro, e ainda carreiro de carro de bois ou

carroceiro), num total de 67.8% dos homens com profisses iistadas
- na construco civil (26, entre cabouqueiro. cantoneiro. carpinteiros.
marceneiros. pedreiros e telheiro). correspondendo a 17,5%
- outros (22, entre cesteiros, comerciantes. galocheiros, guardas. jardineiros,
oleiro, operrio, padeiro, sacristes, serradores e apenas um pescador), os

restantes 14,7 %

Alcunhas No constam da listade caracterizaco de intrpretes mencionada no incio desta

tabela, embora estejam nos registos de gravaco. H aqui maior percentagem de

pessoas que no tem alcunhas e A. Santos no preencheu muitos dos registos de

aravaco. no que respeita s alcunhas

Literacia Cerca de metade dos homens e mulheres sabem ler e escrever (embora

respondendo por vezes "pouco", "muito pouco" ou "mal") e aparece uma dezena

de respostas de intrpretes que reconhecem "saber alauma coisa de mtisiea"

Origem e

residncia

Todos os intrpretes so naturais da ilha

Dezena e meia viveu fora, na maioria noutras ilhas acorianas (Terceira. Faial e

Santa Maria), alguns durante o servico militar. Um "viveu" 27 dias em Lisboa.

outro no Curacao, e dois viveram, respectivamente. dez e doze anos na

"Amrica".

Fonte: [Rcgistos deGravaco. 1960] dqx)srtados no MAH

D segunda estadia de campo na II ha de S. Miguel, nas 82 faixas editadas (o maior

nmero iistado, nas quatro estadias de campo a que se somam os 28 trechos da primeira estadia

de campo). os trechos mais documentados so encomendaces das almas (19), modas de baile

(15), cantos de folies (13), cantos de peditorio (10) e cances de trabalho (7). A percentagem

de trechos sagrados e profanos aqui de 70.7% e 29.3%, numa muito maior percentagem de

cantos religiosos gravados (49%> naTerceira, 39% em S. Miguel e 30.8% em Santa Maria).

Esto caracterizados 192 coiaboradores (55, 61 e 48 nas estadias de campo anteriores).

Tal como nas outras ilhas, 77.6% dos "msicos" so homens e aparecem iistados como

solistas, cantadores, tocadores. folies e cantando em coros; as mulheres (18%0 e as criancas

(4.4%) no tc?:am instrumentos, sendo cantadeiras ou membros de grupos ou coros.

Os colaboradores tm faixas etrias muito heterogneas, dos 14 aos 78 anos. aparecendo

os mais velhos nas folias e coros. Como nas outras ilhas, os homens eram maioritariamente

trabalhadores no campo (67.8%) e, em menor escala, na construco civil (17.5%), sendo

19.4% das mulheres, domsticas. Sabiam ler 50%- dos homens e das mulheres e uma dezena

admiua ter conhecimentos musicais. Embora a maioria residisse no local onde nasceu e nunca
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tivesse viajado, foram listados 15 pessoas que tinham vivido fora, noutras ilhas, em Lisboa e

"na Amrica"213 (superiores aos dois ou trs registos feitos nas estadias de campo anteriores).

Nas quatro estadias de campo encontramos diversidade ao nvel da representaco de tipos

de prticas musicais documentadas em cada ilha. Os intrpretes so maioritariamente homens

cantores e tocadores, aparecendo tambm mulheres e raros grupos de criancas como cantores.

Embora haja intrpretes de todas as idades, foram listados vrios com mais de 65 anos

que gravaram mais faixas do que os outros colaboradores. Mais de metade deste universo era

analfabeto, os homens eram trabaihadores rurais e, em menor nmero construtores e martimos;

as mulheres eram domsticas. Praticamente todos residiam nas localidades onde tinham nascido

e nunca tinham viajado.

Os objectivos de A. Santos de documentar os trechos representativos de cada ilha e de

uma populaco rural, isolada e sem instruco formal, foram de modo geral cumpridos. Silva

Ribeiro considerou as gravaces representativas da msica Uadicional da Terceira e. seguindo

os mesmo critrios, o mesmo acontece nas outras ilhas. Em reiaco s populaces, as suas

profisses so maioriuiriamente "rurais", embora aparecam outras Iistadas: quanto s faixas

etrias A. Santos gravou intrpretes de todas as idades, alguns muito jovens. o que conUaria a

sua ideia de recolher a documentaco entre os mais velhos. Compensando essa discrepncia.

gravou mais vezes os mais velhos, e recolheu dos mais jovens apenas as tradices que lhes

tivessem sido transmitidas pelos mais idosos. Os intrpretes so maioritariamente analfabetos,

no admitem ter "conhecimentos musicais" e nunca saram da ilha em que nasceram, cumprindo

os critrios de "isolamento" que A. Santos considerava prioritrios.

3) Colecco editada: OFolclore Musicai nas Ilhas dos Agores

Entre 1956 e 1965, foram editados pela JGAH e pelo ICPD 50 discos com gravaces

feitas na llha Terceira (1952), em S. Miguel (1952/53 e 1959/60) e em Santa Maria (1955 e

1958). na maioria no comercializados mas oferecidos a instituices (de 28 Pases, nos cinco

Continentes) e a particulares. Nas sesses seguintes iremos descrever os contextos de

gravaco, os processos de montagem e edico de faixas gravadas, os folhetos distribudos com

as colec^es de discos, contabilizando-se o nmero total de horas de gravaco. Em seguida,

iremos avaliar o impacte da colecco em Portugal e no estrangeiro.

-1-* No esto regismdos quais os Pases da "Amrica" em que viveram. Dada grande emigraciio de acorianos para

os Fstados tlnidos. o Canad, o Brasil e outros Pases da Amrica do Sul, supc-se que os intrpretes referidos

tenham vivido num destes Pases.
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Contextos de aravaco

Na colecco editada OFolclore Musicai nas lihas dos Agores h menos informaco sobre

as localidades onde foram gravados os trechos. do que nos discos com gravacoes das Beiras ou

de Angola, chegando a no existir qualquer referncia ao local de gravaco (Ilha Terceira). As

dificuldades com o fornecimento de energia elctrica obrigaram A. Santos a gravar nas vilas ou

freguesias rurais onde houvesse energia. j que o seu equipamento. (ao contrrio do da BBC

que utilizara nas Beiras). no era autnomo em termos de fomecimento de energia. Mesmo

onde havia fomecimento de energia, as oscilages de corrente no permitiam gravaces sem

distorces, que eram. para A. Santos, absolutamente inaceitiveis.

Viu-se confrontado com um dilema ao procurar a autenticidade e a qualidade artstica e

tcnica (tambm do ponto de vista de gravaco): ao mesmo tempo que insistia na importncia de

documentar os contextos em que os trechos musicais eram interpretados. s os conseguia

gravar com qualidade, fora desses contextos. Decidiu que nos locais sem corrente elctrica

adequada para a gravaco, os colaboradores seriam gravados em estdios montados por ele,

preferencialmente ao ar livre e em locais isolados; durante a eclico e montagem das faixas

gravadas, tenuiva corrigir essa situaco recriando os ambientes sonoros dos contextos

originais. Por exemplo, quando quis gravar os folies na Ilha Terceira, deparou-se-lhe o

problema de estes s exercerem funcoes na Pscoa, sendo a estadia de campo reaiizada entre

Agosto e Novembro. Decidiu-se ento a encontrar quem normalmente lancava foguetes e

morteiros nas Festas. contrati-los, gravar os sons de rebentamentos e utihz-los para recriar

nas edices discogrfcas um ambiente festivo "autntico" [Nota sobre a gravaco de morteiros

efoguetes. s.d.].

0 que fazia no campo e no estdio no eram tentativas de embelezamento, nem era o

processo criativo do compositor que acrescenta algo seu ao produto final. No era nesta fase o

compositor que fazia "recolhas", mas sim o etnomusicologo, que queria produzir documentos

"cientficos" que descrevessem objectivamente uma realidade. Se no lhe era possvel aceder a

essa "realidade". recriava-a com a maior "autenticidade" possvel.

Para alm dessa recriaco, fazia "correcces" no material gravado, para compensar as

falhas de equipamento de gravaco ou os "erros" dos intrpretes. A sua obsesso pelo rigor,

testemunhada por todos os que o conheceram. obrigava-o a tentar conseguir a recriaco

perfeita. A incoerncia de "criar o real", nunca Ihe parece ter levantado dvidas.

Montaaem e edico das faixas gravadas

No foram encontradas descrices das fases de montagem e edico das gravaces

realizadas, nem quaisquer textos elaborados por A. Santos referindo os critrios de selecco

das faixas gravadas ou os procedimentos metodolgicos seguidos. Sobre a montagem existem

120



Artur Santos e a Etnomusicologia em Portugal (1936
- 1969)

pequenas notas em que A. Santos indica minutagens das faixas gravadas referentes incluso

de sons gravados separadamente e inclusao de fragmentos de outras gravaces dos mesmos

trechos214. Gritos de gaivotas. o som do mar ou do motor de uma traineira (Qwmamento

Moreia), sons de morteiros e foguetes (folias), balidos de cabras (canco de trabalho) ou ainda

vozes, assobios e pancadas, aparecem mencionados nas fases de montagem dos discos

editados.

Para aJm de ter includo sons, equilibrou os nveis de intensidade213 e de

reverberaco216 dessas gravaces. compensou vozes em diferentes registos, corrigiu faltas

(enganos, atrasos ritmicos e "desafmaces")217, retirou rudos de fundo e estabeleceu as

sequncias de montagem218.

Todo este trabalho foi minuciosamente realizado, tendo A. Santos entregue aos tcnicos

de edico, indicaces escritas sobre o trabalho a realizar219. Todo este processo foi demorado,

como se deduz:

"Cerca de 50 horas de trabalho. Audico de 228 gravaces, sua cronometragem e selecc^o

definitiva para acoplamento; igualizaco e dobragem de seis trechos, quasi todos com

montagem. trabalhos prelimnares da montagem e da transcrico para a dobragem de

outro trecho" [N'ota sobre a edico dos discos. s.d.].

Os critrios de selecco de faixas utilizados no foram explcitos em qualquer documento

encontrado. A maioria das faixas tm duas ou trs verses gravadas (Aurora e Vigiar a Praga

tm quatro) e foi encontrada listagem de faixas gravadas em Santa Maria, classificadas como

214 Por exemplo: "retiraro 5 efeito para montagem das 2 e 4 gravaces" [Nota sobre a incluso de efeitos na

montagem defaixas. s.d.].
21_> por exemplo: "equilibrar o nvei do mar com a voz e procurar mant-lo durante toda a gravaco" [Nota sobre

a equalizaco na edico de faixas. s.d.].
21 6 Por exemplo: "Peco licenca para lembrar a unidade de reverberaco, que tem funcionado nas condices

seguintes: Entrada'500 MV, Volume/Ponto 5 e Eco 1,5'
"

[Nota sobre a reverberaco na edico de faixas. s.d.].
217

Sobre as correccoes inuoduzidas. A. Santos afirmou: "Com o trabalho do laboratrio consegui melhorar a

sonoridade das vozes da Melra Preta e da Garajau. sem lhes alterar o timbre. e corrigir uma falta da primeira, no
final da 'Saudade', onde se verificava um grande atraso da voz em relaco cadncia das violas" [Carta. A. Santos.

Juiz Henrique Brs, Comisso deTurismo da Ilha Terceira 13/10/1961]; "Salva a Nossa Senhora do Rosrio.

Retirar um pequeno engano antes da palavra Virgem e um clic que se ouve aos 30 segundos" [Nota sobre

correccoes do material gravado. s.d.]. Sobre a compensago de vozes, temos por exemplo: "As Velhas. Baixos 0

ou -2, iow en 32; Mdios +6, low end 1.024. Agudos - 8, blunt 5.800, usar o - 2 s para a voz da Garajau"
[Nota sobre compensaces de vozes nas gravaces. s.d.].
21 A seguinte anotaco exemplifica o resultado da montagem: "Com a montagem que Ihe foi feita, este nmero

ficou com a sequncia seguinte: I. homem (luco acompanhada de reque-reque); II. mulher (canto e locuco

acompanhada de um ritmo marcado por uma bauda numa lata); III. homem e mulher (locuco dialogada

acompanhada de pancadas conu'nuas produzidas por enu'echocar de duas metades de uma cana cortada no sentido

longitudinal" [Nota sobre a edico de um trecho de Vigiar a Praga. s.d.l,
21^

Como documentado: "Vcnho pedir o favor da devoluco das bobines acompanhadas das formulas cfc

igualizii^o aplicadas em cada uecho. anotadas, como de costume. em todo o jxinnenor" [Nota sobre aqualizaco
na edico de faixas. s.d.].
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"retirada", "de recurso" ou "a melhor". Como s esto acessveis as faixas editadas, no

possvel concluir sobre os critrios utilizados. No entanto, podemos afinnar que A. Santos

valorizava a qualidade tcnica da gravaco e o nivel artstico da interpretaco.

Foihetos distribudos com as colecces de discos

Em todas as colecces de discos da antologia existe um pequeno texto, por vezes

acompanhado de um mapa do arquipiago, fomecendo informaco histrica e lingustica sobre

as iihas e sobre o investigador, os seus objectivos e os resultados do seu trabalho. Neste texto

ainda realcado o "papel importante da msica na vida das populaces", o seu desaparecimento

devido "acco descaracterizante e deturpadora" do "disco, da rdio e do cinema", seguindo-se

as consideraces sobre os materiais fixados "na sua maior pureza", "in ioco. por meio de

gravaces em banda magntica" com a "criteriosa escolha dos indivduos que actuam nestas

gravacoes (pastores, trabalhadores rurais. artfices, gente da faina da pesca e outros, cujas

idades oscilam, geralmente entre os 40 e os 80 anos". numa "recolha com rigor cientfico", de

acordo com as "exigncias actuais da Etnomusicologia". Sobre a antologia editada. referida a

sua importncia para o "estudo da msica popular portuguesa e da sua penetraco em terras do

Continente americano, particularmente no Brasil" e o envio das colecces para diferentes

Pases, sendo louvada a acco dos organismos patrocinadores. 0 texto termina com uma

declaraco de intenco que no se veio a concretizar: "Omitem-se, intencionalmente. quaisquer

comentirios acerca do contedo musical e potico destes trechos, que se reservam para um

estudo a publicar".

Este texto manteve-se no essencial sem alteraces nas edices de todas as colec^es. A

ltima verso, mais completa, a nica que inclui um pequeno dicionrio de termos, de

intrpretes e grupos (Folio e Romeiro). instrumentos (Gaita Pastoril, Reque-Reque e Viola de

Arame). Uechos e suas classificaes (maioritariamente religiosos, como o cntico de

Encomendaco das Almas, As Estrelas, Po por Deus. Salva Virgem Maria e Cruz, e ainda

uma canco de trabalho, Vigiar a Praga, e os termos cantiga, moda e canco, apresentados

como sinnimos). Do foiheto bilingue, em francs e ingls, transcrevem-se em anexo as

entradas dos termos referidos (Anexo 3). Tambm encontramos informaco deste tipo nas

"Anotaces Complementares" dos registos de gravaco, que A. Santos nunca chegou a publicar

nem mesmo a organizar. possvel, a partir das noUis encontradas, elaborar um dicionrio de

termos para a maioria dos Uechos gravados o que, como referido, foi considerado fora do

mbito desta dissertaco.

Total de horas de aravaco e minutaaens parciais

Esto listados na tabela seguinte, o nmero de discos, os tempos mdios de cada disco e

o somatrio das duraces de todas as faixas editadas em cada colecco.
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Tabela 4. 1 1. Acores: rninutagem das gravaces sonoras editadas

Ilha/data edico Terceira 1956 S.MgueJ1956 S.taMmal963 S. Miguel 1965

Nmerode discos 18 10 12 7

Duraco dos dLscos220 4a8* 4a5' ca. ll' ca. 30'

Tempo ??al de gravaooes lh 45* 45' 2h 15f 3h 30'

Fonte: [LP/JGAH 1956 1-18]. [LP/ICPD 1956 1-10], PLP/ICPD 1%3 1-12] e [LP/ICPD 1965 1-7}

Foram ainda editados trs discos. separatas da antologia com gravaces das Ilhas Terceira

e de S. Miguel, onde esti reeditado uma parte do repertrio, com uma duraco total de 35

minutos (10-12 minutos por disco). Em suma, nos 50 discos editados, esto documentadas

cerca de 8h 15' de gravaces de trechos musicais diferentes e 35 minutos com repeticues de

faixas jeditadas.

Divulaaco a nvel nacional

A imprensa no continente e nos Acores divulgou amplamente os trabalhos de A. Santos

(entre 1952 e 1964)221 e chegaram a ser transmitidos programas de rdio222 e de televiso

IPrograma na RTP. 1963] sobre os discos editados.

Tambm A. Santos divulgou as gravaces e os diapositivos em palestras, entre 1953 e

1964, no continente (uma no IAC, duas na Philips e duas no Museu de Arte Antiga) e nas trs

ilhas estudadas (uma na Terceira. trs em S. Miguel e uma em Santa Maria)22-\

^' A duraco dis faixas decada disco, c normalmente 2 a 3'. H faixas mais curtas (cerca dc 30 segundos a mais

curta) e mais longas (dequatro ou cinco minutos). As minuUigens de todas as faixas editadas so apresentadas na

Discograia.
--' A. Santos arquivou. sobre o assunto, recortes dos jomais nacionais: Didrio da Manii. Didho de Lisboa,

Didrio de Noucias. Didrio do None, Didrio Ihtstrado, Dirio Popular, Jornal de Notcias. Jonial do Comrcio,

Novidades, () Comrcio do Pono c O Sculo (listados no final da dissertaco). Da imprercsa acoriana, publicaram-
sc arligos nos jornais: A^ores. A lUia. A Unio, A Vila, Correio da Hcrta. Correio das lihas, Correio dos A^ores,
Didrio dos A^ores. Dirio Instdar c O Acoreano Otieniai. Esto na maioria depositados no INHT e os restantes no

MAH. Ver na iistagem de artigos dc imprensa inclusa no final da dissertaco os artigos sobre as cstadias de campo
e gravaces resultantes (18) publicados cntre [1952/06/041 c [1955/03/09] e os artigos sobre os discos e os

trabalhos realizados listados (50) enue 11957/10] e [1964/12/08].
222

Transmitidos pelo RCA (1952). RN e RCA (1%1), CAA (1964), EN (1966) e RDP (1983). Ver

Bibliografia (IXxmmentaco sobre palestras. exposi^es e programas).
"- I jicontradas iransc'nvcs dc IPalcsira no IAC. Anos 50], [Palcstra na Philips. A. Santos. 1955]. que loi

repetida. c [Palestra em S. Miguel. A. Santos. 1960|. Aparecem ainda referidas ptlestras no Muscu de Ane

Aiiuga (1953).no Saio doGovcmo Civil na II ha de S. Miguel (25/10 1956), no Salo daJGAH na Ilha Terceira

< 1957). no Muscu de Artc Anuga em Lisboa (20/7/1964), no CAA na Ilha de Santa Maria (1/1 1/1964) que foi

repctida na Ilha de S. Migucl (1964 ou posteriormentc). Vcr Bibliograia (DocumenUico sobre palestras.
cxposieoes e programas).
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Nestas palestras esto sempre documentadas as presencas de altas individualidades224,

mas apenas numa delas se sabe
terem estado presentes intrpretes das gravaces:

"Aludiu o Sr. Prof. Artur Santos s rcferncias feitas na imprensa local sobre a sua

palestra proferida oo Clube Asas do Atlntico de Santa Maria, em 1 de Novembro [1964],

bem como audi^o das grava^es que naquela ilha realizou. (...) Acrescentou ainda o

Senhor Presidente [do ICPD] que a referida sesso tinha despertado o raaior interesse

perantc a assistncia das autoridades da Ilha, represcntantes do clcro e uma vasta

afluncia da populaco rural, esta constituda. na sua maioria, pelos individuos que

actuaram, como intrpretes, nas gravaces, que cstes dois etno-musiclogos [Artur e

Tlia Santos]225realizaram naqueia Ilha" [ICPD 1964:205/6].

Fotografias destas palestras documentam ambientes solenes e luxuosos (sales de

Governo Civil e de Junta Geral ou "casa da Marquesa" nos Acores. o LAC, Museus, etc), com

elites a quem so mostradas fotografias de populaces rurais. idosas, vivendo em lugares

remotos e pobres. A msica dessas "gentes das povoaces" era dada a conhecer a pblicos

constitudos por pessoas ilustres, como importante "patrimnio artstico da naco", algo com

que todos pareciam concordar nesta altura.

As palestras, os artigos de imprensa e os programas radiofnicos e televisivos eram

dirigidos ao grande pblico o que poder explicar o enfoque nas mouvaces do estudo, nos

seus objectivos e em outros aspectos gerais, e a escassez da anlise musicolgica e

antropologica. Infelizmente, os comentrios que A. Santos fazia aos trechos e imagens que

mostrava eram sempre improvisados, conforme o que o proprio A. Santos afirmou:

"Como a matria sobre a qual tenho de dissertar est bem presente no meu esprito, alo

sempre de improviso nas conferncias que realizo para apresentat;o dos materiais por

mim recolhidos. Obcde$o, evidentemente, a um plano previamente estabclecido c

socorro-me de breves notas, para o fornecimcnto de dados estatsticos e outros nformes,

que mcimpossvel reter na memoria" [Carta. A. Santos. IAC. 1 0/6/ 1 965 ].

Impacte a nvel nacional

A. Santos destinava os discos editados exclusivamente a grandes centros universitnos

ou arquivos em que etnomusicologos os pudessem conhecer, esUidar e comparar. S a

"presso" de alguns grupos de terceirenses e micaelenses. j documentada, tornou possvel a

224 Por exemplo os Governadores Civis dos trs distritos dos Acores estudados, Chefes de Gabinete, Secretrios

de Ministros, representantes de embaixadas, os Directores do Museu de Arte Antiga, do CN. do LAC e cn

Biblioteca Nacional e representantes dii imprensa [ICPD1957:41 1].

22^ Tlia Santos j tinha sido contratada como assistente de A. Santos [Contrato com a JGF. 1962 3]. Nos

trabalhos dos Acores trabalhara como etnomusicologa. chegando a trabalhar sozinha cm S. Miguel quando o

marido no se podia ausentar de Lisboa. Participara na edico dos discos na Holanda. 0 doeumento de 1964

citado, foi o nico enconuado em que Tlia Santos publicamente reconbecida como etnomusicloga e como co-

autora dos discos.
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edico de trs discos, em separata antologia ([LP'JGAH 1957a e 1957b] e [LP/ICPD 1957]),

postos venda em 1960, quase oito anos depois da sua gravaco. Incluam faixas consideradas

por A. Santos do "interesse do pblico em geral" e no representativas de todo o material

gravado.

Inicialmente A. Santos no quis ver a sua obra comercializada para no divulgar a

documentaco recolhida enquanto no fosse feito o "levantamento geral da carta folclrica do

arquiplago" [Entrevista ao Dirio Insuiar. 1/12/1957]. Pretendia fazer Uabalho de campo nas

nove ilhas acorianas e temia que a documentaco relativa s trs ilhas estudadas, a ser divulgada

pela rdio, contribusse para a altera^o do que era proprio de cada uma das outras ilhas. Da a

impresso no rtulo de cada disco de frase proibindo a sua apresentaco ptiblica e difuso

("Public Presentation and Broadcasting Prohibited"). assim natural que as gravaces tenham

tido pouco impacte em Portugal.

Contudo, depois da Revoluco de 25 de Abril de 1974, algumas gravaces de A. Santos

foram utilizadas por msicos e grupos urbanos de recriaco de msica tradicionai e por

compositores de msica erudita. Utilizaram a documentaco gravada por A. Santos em faixas

de discos editados, pelo menos o cantor e flautista Carlos Medeiros da Ilha Terceira e os grupos

Brigada Victor Jara, Maio Moco e Ronda dos Quatro Caminhos226. Em reiaco msica

erudita composta a partir da documentaco recolhida por A. Santos, a listagem ainda mais

difcil de realizar. Conhecem-se apenas dois casos. o do Maestro Rui Serdio e o do Prof.

Eurico Carrapatoso, que esmdaram o material gravado por A. Santos para o utilizarem nas suas

composices227.

Divulaaco a nvel internacional

Em 1959 A. Santos enviou em nome do IHTT e do ICPD as coleccoes de discos editados

da antologia sonora das ilhas dos Acores para 54 centros de estudos etnomusicologicos em 28

Pases228.

226 Carlos Medeiros recriou Sericoto e Pai Paulinho (nos discos de A. Santos intimlado Negros \ do

Seno. danpi de cadar^os ou dasfilas). O grupo Maio Moco recriou a Beia Aurora e a Tirana. 0 grupo Ronda dos

Quatro Caminhos recnou a Ommarita. A Brigada Victor Jara recriou .4 Fofa, Cantiga Bailada. Oiamamento di

Moreia, Otamarrita, Fatseie dos Mouros, Marcha de Folies, Pezinho da Vila, Rema e S. Gongalo). De notar

que a faixa gravada por A. Santos Chamamento daMoreia, foi utilizada pela Brigada Victor Jara na faixa IUia de

Sons, em que aparece o prprio som recolhido por A. Santos a que se sobrepc o que o grupo cantou e tocou. Na

mesma faixa foram recriados trcchos gravados por Michel Giacometti e por Carlos Santos.

227 Rui Serdio comps msica electrnica utilizando vria melodias rccolhidas por A. Santos na Beira Baixa.

Eurico Carrapatoso escreveu obras para canto e piano e outras para canto, piano e uompa. com melodias de MTA

documentaaas nos discos de A. Samos. As obras foram compostas durante o perodo dc rcali/iico desta

disserta^o. no sc conhcccndo os seus ttulos nem as verses acabadas.

22^ Estas instituices esto lisuidas na revista Insulana [ICPD 1959:174].
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A. Santos recebeu muitas cartas de etnomusiclogos estrangeiros agradecendo o envio

das colecces de discos e elogiando a documentaco divulgada. 0 investigador traduziu e

transcreveu as opinies emitidas por Marius Schneider (Colonia), Kurt Reinhard (Beriim), Paul

Collaer (Bruxelas), Margaretha Lobsiger-Dellenbach (Genebra) e Joo de Freitas Branco sobre

a colecco, que enfatisavam a qualidade tcnica da gravacao e o interesse dos trechos

seleccionados229. Outras cartas de diversas personalidades e instituices, listadas na

Bibliografia (Correspondncia), agradecem a colecco recebida e louvam o seu contedo. No

existe informaco posterior sobre a sua possvel utilizaco por esses centros230. Tendo ou no

permitido esrudos posteriores como A. Santos desejava, a documentaco sobre os Acores

produzida por A. Santos teve grande impacte na comunidade cientfica estrangeira, que a

elogiou unanimemente.

22^ Artur Santos traduziu excertos de cartas de etnomusiclogos estrangeiros e seleccionou parte do artigo

[Freitas Branco l%2:s.pp.], elaborando o texto seguinte: "Ao lado dos numerosos discos Tolcloricos' que

aparecem actualmente, estes discos so verdadeiros documentos - Dr. Marius Schneider (Professor de Musicologia

na Univcrsidade de Colonia). Os discos so de excelente qualidade no que se referc gravaco c reproduco. Os

documentos neles apresentados so de enorme interesse para a histria da msica - Prof. Paul Collaer (Director do

Crculo InternacionaJ dc Estudos Etnomusicolgicos de Bruxelas). O valor deste trabalho, que pela sua

originaiidade se impe j em alta medida. eleva-se amda mais pela selecco hbil que abarca todos os aspectos di

msica popular, desdeos simples 'sololied' at ao canto acompanhado a vrias partes. No que se rcfere ao cstilo

musical, estas gravaces so de interesse extraordinrio - Prof. Dr. Kurt Reinhard (Berlim). Os discos recebidos

so, para os Arquivos Internacionais deMsica Popular. um enriquecimcnto muito grande
- Dra. Marg. Lobsiger-

Dellenbach (Directora do Museu e Instituto de Etnografm de Genebra). Ainda h pouco tempo nos referimos aos

notabilssimos uabalhos do Prof. Artur Santos, o etnomusiclogo portugus. que associando a uma formaco

musical completa nos domnios dos mtodos tcnicos e prdcos da modema invesgaco, ocupa lugar destacado

entre os nossos estudiosos da importante matria, e que, nessa qualidade, conquistou justo prestgio no plano
internacional. O facto de Anur Santos ser o organizador da antologia e autor da recolha e gravaco daqucles
trechos constitui uma garanda daautenticidade destes e dos respectivos executantes. A quahdade tcnica do registo
de som atinge o mesmo grau de perfeico que nos surpreendera em gravaces anteriores, para a mesma antologia.

Mais parece trabalho de estdio do que captaco "in loco" o que demonstra mais uma vez a comnetncia tcnica

do prospector
- Joo de Ereitas Branco" [Apontamento sobre elogios aos discos. s.d.]

23u Seria interessante veriicar se os estudos conduzidos no mbito da musicologia comparativa. por exemplo

por Paul (A)llaer, sobre o Norte do Mediierrneo, incluindo a Turquia. Balcs, Iulia, Franca. Espanha e Portugal

[Carta. Paul Collaer. A. Santos. 24/6/1959] e por Paul Rovsing Olscn, que estudou comparativamente os canios

da Sardenha e os cantos de folies dos A^ores gravados por A. Santos [Carta. Olsen. A. Santos. 10. 6/ 1969],

tiveram como resultado alguma publicaco. Essa pesquisa foi considerada fora do mbito desta dissertaco.
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35. Primeiras tentativas de institucionalizaco da euiomuskologia emPortugal

A. Santos desempenhou como emomusiclogo os cargos de consultor do Servico de

Msica e membro da Comisso de Emomusicologia da FCG (CE/FCG) e de director do

Conselho Director do Centro de Estudos de Emomusicologia do IAC (CEE'LAC). Na

capacidade de membro da CETCG influenciou as decises sobre as acuvidades

etnomusicolgicas a patrocinar pela FCG (o que condicionou estudos de outros

investigadores), e tentou promover um curso de etnomusicologia sob a alcada da FCG. Na

capacidade de membro do Conselho Director do CEETAC procurou criar uma instituic;o com

quadro de pessoal e verbas proprias para apoiar esuidos etnomusicologicos, constiuiir um

arquivo (livros, gravaces, fotografias e fiimes), produzir edices. estabelecer intercmbios

com instituices e proporcionar formaco etnomusicologica. A actividade desenvolvida por A.

Santos nas duas instituices ser abordada seguidamente.

3.5.1. Comisso de Etnomusicologia da FCG (1960 - 1968)

Foram os membros da CE'FCG (sempre sancionados pelo Conselho de Admimstraco),

que definiram o plano de actuaco da FCG no domnio da etnomusicologia e seleccionaram.

entre os pedidos recebidos, os estudiosos da MTP que viriam a ser apoiados financeiramente

[2a O.T. CE/FCG. 29/1/1960]. A FCG sempre foi em Portugal um mecenas de excepco para

as actividades culturais e cientficas. Dada a dificuldade de obtenco de apoios do IAC ou de

outros organismos, era FCG que recorriam os estudiosos de MTP e os seus currculos e

projectos eram analisados pelos membros da Comisso. Da a importncia de se caracterizarem

os objectivos. os projectos realizados e os critrios de atribuico de subsdios que lhe foram

apresentados.

O projecto de constituico da CE/FCG foi apresentado, em Outubro de 1959, pelo

Servi de Msica da FCG ao Conselho de Administraco [Acta N. 1. CE/FCG. 27/1/1960].

Foi inicialmente constituda por A. Santos, Fernando Lopes Graca, Jorge Dias e Maria

Madalena Biscaia Farinha (Madalena Perdigo, aps o seu casamento com Azeredo Perdigo)

que era a Directora do Servico de Msica e era ocasionalmente substituda nas reunies por

Maria Femanda Cidrais Rodrigues [6a O.T. CE/FCG. 9/11/1960] e por Jos Bento Ferreira

Martins [Acta N. 8. CE/FCG. 29/1 1/1960], funcionrios administrativos da FCG.

Em 1962, dada a falta de disponibilidade dos membros da Comisso2^1. Madalena

Perdigo pediu a Jorge Dias e a Vergflio Pereira 232
para proporem novos membros [Acui N.

~31 Artur Santos realizava na altura trabalho de campo na Ilha da Madeira.

2-^2
Vergflio Pereira j nessa altura realizava uabalho dc campo linanciado pela Fundaco c cra frcquente a sua

presenca nas reunies. embora no aparcca rcfcrenciado como membro nos Relatorios do Presidente da FCG.
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16. CE/FCG. 18/6/1962]. Verglio Pereira props o Eng. Rebelo Bonito e o Pe. Lus

Rodrigues (ambos do Porto, tendo sido a proposta recusada pela falta de funcionalidade que

esse facto acarretava) e Jorge Dias props Joo de Freitas Branco, que no aceitou o cargo

[Ibidem]. Acabou por recair a escolha sobre Margot Dias [O.T. CE/FCG. 4/12/1963].

At 1968, foram encontrados registos de actividades [Perdigo 1971:121. 138/139].

Entre 1969 e 1971, esto apenas mencionados nos relatorios de contas [Perdigo 1971:105].

alguns gastos com a Comisso, muito pequenos em comparaco com os de anos anteriores233.

0 ltimo Relatorio do Presidente da FCG que referencia a colaboraco de A. Santos e Maraot

Dias referente ao perodo entre Janeiro de 1972 e Dezembro de 1974 [Perdigo 1974:265].

Eram ento os nicos membros da Comisso, citados como consultores do Servico de Msica,

pelo que A. Santos foi o nico membro que se manteve do incio at ao fmal do seu

funcionamento.

Apesar de ter sido encontrada documentaco referindo o "estabelecimento. nas stias linhas

gerais, do plano de actuaco da FCG no domnio da etno-musicologia" e o "exame das

propostas e pedidos de subsdio para fins de prospecco folclrica existentes nos servicos" [2a

O.T. CE/FCG. 29/1/1960], no foi encontrada documentaco sobre esse "plano de actua^o*'.

Das ordens de trabalho e actas das reunies foi possvel deduzir as linhas de orientaco, os

objectivos e as tarefas da CE/FCG, que foram partilhados por A. Santos, Lopes Graca e Jorge

Dias. Como primeira tarefa: "comecar a organizar um fundo bibliogrfico e a adquinr

aparelhagem. discos, livros" [ActaN.0 2. CE;FCG. 29/1/1960].

"0 Sr. Prof. Lopes Graca apresentou uma lista de obras de autores portugueses c

brasileiros, fez-se comparaijo entre esta lista e uma outra do Sr. Prof. Jorge Dias, a lim

de no haver duplicaces (...) 0 Prof. Artur Santos entregou uma lista que foi apreciada
em conjunto (...) informou que toda a bibliografia sobre etno-musicologia da Amcrica

Latina tem interesse para a prospecco nos A^ores (...) sugeriu que fsse pedida a

colec^o completa do Journal of the International Music Council e da Revista de Estudos

Musicais da Argentina. Dcvcr ainda fazcr-se um fichciro dos artigos com interessc

publicado nas revistas" [Actas N. 6. CE/FCG. 9/11/1960]. |A. Santos] "sugeriu que se

adquinsse a colecco completa do Anuno Musical del Instituto de Musicologia de

Barcelona" [Acta N. 7. CK'FCG. 16/1 1/1960].

As listas bibliogrficas enUegues no foram encontradas. Em relaco a aquisices ficou

decidida a compra de aparelhagens, dois gravadores Nagra, mquinas de fotografar e de filmar

de 16mm, pelculas, fitas de gravaco, mapas, fichas ou outros materiais que pudessem ser

utilizados por estudiosos criteriosamente escolhidos [ActaN.0 3. CE/FCG. 1/2/1960].

Ver Tabela 5.2. Comisso de Etnomusicologia da EC(: orcamemos anuais.
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A CE/FCG queria constituir um arquivo sonoro, que reunisse os materiais j gravados e

dispersos por instituices234, organizando essa documentaco e queria promover a "recolha de

gravaees e de instrumentos" em especial nas reas geogrficas menos estudadas e a publicaco

de materiais inditos [Actas N. 2 a 7. CE/FCG. 1960]. Tambm foi decidido criar um curso de

etnomusicologia, essencialmente prtico [Acta N. 9. CE/FCG. 9/1/1961]. e promover o

levantamento da carta emolgica do Pas, partindo do preenchimento das cartas geogricas

pedidas ao Dr. Orlando Ribeiro, Director do CenUo de Estudos Geogrficos [Acta N. 3.

CE/FCG. 1/2/ 1960]. Todos os membros da comisso consideravam prioritrio o levantamento

de espcies que acreditavam correr srios riscos de exunco no continente e Regies

Autonomas. Consideravam tambm os "territrios ultramarinos" fora do mbito dos trabalhos a

apoiar, pelo menos numa fase inicial [Acta N. 4. CE/FCG. 26/10/1960].

Para o levantamento da carta etnologica do Pas definiram como princpios

metodologicos: "s trabalhar com base em documentos gravados" [2a O.T. CE/FCG.

29/ 1 / 1 960] obrigatoriamente acompanhados de "fichas etnomusicologicas" (documentando

cada faixa gravada. que deveria ser classificada e contextualizada) [Acta N. 3. CE/FCG.

1/2/1960] ede "criteriosas transcri^es" [ActaN.0 2. CE/FCG. 29/1/1960]. Exigiam qualidade

tcnica das gravaces. representatividade do material existente em cada regio prospectada.

gravaces feitas no contexto2^ e criteriosa selecco dos intrpretes. De cada rrecho deveriam

pelo menos ser gravadas duas faixas e o preenchimento das fichas s poderia ser feito por

quem recolhesse a documentaco. As fichas deveriam ter indicadas a cronometragem e os

nmeros de ordem de cada trecho nas bobines, o local e data de recolha, a caracterizaco dos

"msicos" e instrumentos, e incluir classificaco de uechos ("canco de trabalho, de embalar,

que acompanha uma danca, trecho religioso, instrumental, vocal, danca. ritual,...") e

caracterizaco dos intrpretes e agrupamentos236. "Termos populares" (micos). "que nada

significassem do ponto de vista musical", s deveriam ser usados se referidos como Uil [Acta

N. ll.CE/FCG. 1/8/1961J.

No h qualquer diferenca entre a metodologia aqui descrita e a utilizada por A. Santos ao

longo do seu uabalho de campo. A utilizaco das fichas concebidas por A. Santos pelos

z-^
O unico contacto documentado para pedir ou comprar gravaces existentes. foi estabelecido com a EN |Acta

N. 3. CE/FCG. 1960]. H referncia a falta de resposta desta instituico [Acta N. 7. CEFCG. 1960] e no est

dc?'umentado se esses materiais vicram ou no a ser cedidos ou comprados.
2-*5 Na apreciaco dos trabalhos feitos, Jorge Dias insistia na documentaco dos contextos de gravaco (cancoes

de trabalho gravadas durante o trabalho para Ihes dar o aspecto funcional. por excmplo) e queria mais "elemcntos

de mclina^o etnogrfica" nas fichas do trabalho de campo [Acta N. 13. CE FCG. 1961], com o que A. Santos

concordava

2-^ A. Sanios insistia no rigor com as cronomcrragens e nmeros dc ordcm, na necessidade dc fazcr duas

gmvaces de u?li trecho, de ciassilicar irechos musicais e imrpretes, de preencher as fichas distribiu'das jxia
CE/ECG e conccbidas por si [Acta N. 13. CE/FCG. 1%1] e de realizar transcrices musicais do material

gravado [ActaN. 9. CE/FCG. 1961].
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estudiosos a serem apoiados pela FCG mais uma prova da importncia de A. Santos na

Comisso, que conirmada por afirmaces de Lopes Graca e Jorge Dias. Nenhum deles se

considerava especialisUi em etnomusicologia. tendo Lopes Graca afrmado no ter "a autoridade

de A. Santos" na matria e Jorge Dias dito no poder "avaliar o valor musical" das gravaces

[ActaN. 8. CE/FCG. 29/1 1/1960]. 0 unico membro que eles consideravam "especialista" era

A. Santos. Mas apesar da especiftcidade de cada um, o consenso existia em todos os aspectos

referidos. A nica divergncia documentada, deu-se a proposito da selecco dos trabalhos a

apoiar, concretamente em relaco ao trabalho de Giacometti. Essa discordncia conduziu

demisso de Lopes Graca. (por vontade prpria e apesar dos pedidos insistentes de Madalena

Perdigo, A. Santos e Jorge Dias, para que Lopes Graca revisse a sua posico). em Janeiro de

1961 [Acta N. 9. CE/FCG. 9/1/1961].

Pedidos de subsdios

Na primeira reunio da CE/FCG foram apresentados a listagem dos pedidos de subsdio

anteriormente solicitados FCG [Listagem dos pedidos de subsdios. CE'FCG 1960| e os

projectos existentes, resumidos na tabela seguinte.

Tabela 5.1.1. Comisso de Etnomusicologia da FCG: pedidos de subsdio

Investigadores e Respostas
(porordem cnx?ijgica)

Projectos e resultados propostos
(fmal dos anos 50)

Verglio Pereira

Este e outms subsiios fbram

cx)ncedkk)s al 1965

Pediti subsdio (20.000S) para "custear as despesas com a recolha

de espcies para o Cancioneiro Raiano" que acompanharia de

estudo a publicar. Informava ter pronto para edico o

Cancioneiro de Arouca e esuir a realizar recolhas para o

Cancioneiro de Santo Tirso e na Beira Baixa

Michel Giacometti

Dos dois pedidos de subsdio:

1) recebeii parecer favoravd do

SmTcodeMusica

2) ttinskjerado "tijeitvel"2
'7

Pediu 1) subsdio (264.700$) para "realizar prospecco
folclrica (18 meses, em 5 ou 6 regies), para estabelecimento

de cartas folcloricas e fichas relativas a cada um dos cantores e

instrumentistas, desenhos, fotografias e outros elementos

susceptveis de constiuiir matria para uma obra a publicar"
2) Numa segunda fase elaboraria "com ou sem a ajuda da

fundaco. uma antologia de msica popular portuguesa".
solicitando "o direito de copiar 5 horas de msica entre as 150

gravadas no decurso da recoiha, a tim de publicar trimesUalmente

um disco de 30 cm e 33 rotacdes". Cada um dos seis discos a

ediuirteria "uma apresentaco luxuosa, com fotografias a cores e

a preto e branco e 4 pginas de texto". uma tiragem de 1000

cpias, 100 das quais cederia FCG. Giacometti arcaria com as

despesas de edico e publicidade, pretendendo "receber os lucros

eventuais do empreendimento"

2^7 A Directora do Servi^o de Msica respondeu: "Os materiais rccolhidos por qualquer nvestigador devem

scmprc ficar pertenca x Fundaco, quc oportnnamente lhe dar o destino que entcnder" [Apreciaco a Projecto.
FCG. 1960].
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Pe. Anlnio Marvo

Pexiido ir?terido por perfil de

arnackrno saMizeros criierios

deseiecco

Pediu subsdio para realizar recolha para o Vol. II do

Cancioneiro Alentejano

Orfeo da Covilh

Equipanient) cedkk) ao

Vbestru Rxlkk) de verba

indeferido

Pediu equipamento de gravaco para ser utilizado pelo Maestro

Vergflio Pereira e subsdio para realizaco de recolhas

Antnio da Luz

Rodrigues
Pedkk) aideferido por no Ihe

ser rettinhecida ttinpetncia
para seiecdotiaromaenai

Pediu maanetofone para reoolhana Ilha do Faial

ICPD

Amlxiikis 55.000$

Pediu subsdio para realizaco de matrizes e prensagem dos

discos de A. Santos com msica de Santa Maria

International Library
of African Music

GsiskleraLki?rado mbito dos

estudosaarxHar

Pediu subsdio para execuco de piano organizado de recolhas em

Mocambique. faseado em cinco anos. tendo como objectivo a

edico de trinta discos por ano

Jos Belo Marques
Ginsideradotbrado mbiR) dos

estudosaapoiar

Pediu subsdio para prospecco em Mocambique (sem incluir

projecto)

Fonte: [Listagem dos ncdidos de subsdios. CE/FCG 1960], [Carta. Verglio Pereixa, FCG. 1960J, [Projecto

Giacometti. 1960], [Carta. Pe. Antuio Marvo, FCG. s.d|, [Carta. Antnio da Luz Rodrigues. FCG. s.dYj

[Carta. ICPD. FCG. 1962], [Projecto da Intemational Library of African Music.s.d.], [Carta. Jos Belo Marques.

FCG. s.d/j e [Apreciaco do Projecto de Giacometti. FCG. 1960] depositados no INET

Tabela 5.1.2. Comisso de Etnomusicologia da FCG: pedidos de subsdio (cont)

hivestigad()res e Respostas
(poronkm or?)l6aica)

Projectos e resultados propostos ou apresentados
(T960e 1961)

Ernesto Lus Alves da

Veiga de Oliveira

Financiick^ pda FCG

Entregou "Relatorio dos trabalhos efectuados para organizaco
de uma colecco e do estudo dos instrumentos musicais

populares portugueses", fmanciada pela FCG e

supervisionada por Jorge Dias |Actas N:1 2. 4 e 1 1 1

Centro Cultural Gos

Considenidolxrado fffnbi&) dos

estudosaapokr

Props recolha de documentaco dc msica goesa em

Lisboa (foi considerada sem interesse cientfico. por a prtica
musical estarforado contexto autntico lActa N. 3])

Pe. Antonio Joaquim
Eira e Costa

Perfil de amador no saisfez os

cTtnbs de sekccc) [Ada N.

llf O seu trabalho tbi

ttiisiderack) "rudiniaCr e

ingenuo'TActiN.^]

Apresentou gravaces e transcrices que foram assim

avaliadas: "as transcri^es no correspondem s gravaces, as

gravaces so de fraca qualidade e insuficientes, foi feita m

selecco das espcies e os intrpretes so maus" [Acta N." 9] o

que serviu de jusuficaco para "cancelamento definitivo de apoio
fmanceiro ao Pe. Eira e Costa" que "no apresenui um mnimo de

qualidades exigidas para a tarefa em causa" [Acta N. 9] e "no

oferece garantias de evoluco pela ausncia de culmra que revela"

ActaN. 1 1 1

Sr. Carringra Pres. C(Trisso

Executiva^ da Junta de

Investigaces
- VBnistrio

do Ultramar

Considerad()f()rado mbir) dos

estudos a apoiar [.AdaN. 1 1 ]

Props programa de prospecco, estudos, aravaces e edicces

defolclore musical das Provncias Ultramarinas e de Cabo

Verde
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Rebelo Bonito

PSecerfavorvd

[ActaN.12el3]

Props edico de Cantigas e Preges e do Pronturio da

Canco Popular Portuguesa

Pe. Jaime Pinto Pereira

Pedido indeferido. Subsidiado.

experina, um ms de

recolhas em Trs-os-M^ntes.

Pekis resultados obtidos foram-

Hie indeferidos quaisquer oulros

pedidos[AdaN.0ll]

Props edico do II Vol. das Alegrias Populares. srie de

cances populares da Beira Alta que foi assim avaliado pela
CE/FCG: "as transcrices apresentadas no correspondem s

gravaces, verifica-se a banalidade da recolha e que os

intrpretes no so msicos populares, mas um grupo ensaiado

de criancas" [Acta N. 1 1]

Dr. Jos Pereira

Cor_skierciJ<)f(jado mri_o dos

estudos a apoiar [AcfeN. 13]

Props-se realizar estudo sobre a literatura e a msica de

Goa

Fonte: [Listagem dos pedidos de subsdios. CE/FCG 19601 e [Actas N. 2, 3, 4, '9. 11, 12 e 13. CE/FCG. 1960

e i%i],depositadosnoINEr -
- '

- -
.- :

Os critrios impostos eram difceis de cumprir. Das oito propostas iniciais, apenas as de

Verglio Pereira e do ICPD (na totalidade) e as de Giacometti (em parte), receberam apoio.

Nos anos seguintes. foram apreciados pelo menos os sete projectos listados. Apenas dois

destes estudiosos receberam apoio favorvel (Veiga de Oliveira e Rebelo Bonito). Como

documentado nos casos do Pe. Marvo, Antnio Luz Rodrigues e Pe. Eira e Costa, as

respostas da CE/FCG indeferindo os pedidos eram frontais e muito crticas. desencorajando os

pedidos futuros.

Esto ainda documentados os pedidos de subsdio feitos por Pedro Homem de Meilo.

Jean Royer e a Comisso Regional de Turismo de Leiria [O.T. CE/FCG. 4/12/1963]. No

foram no entanto encontrados os projectos apresentados CBFCG, nem a sua apreciaco.

Para alm desta documentaco, os Relatorios do Presidente referem que em 1960

entraram seis pedidos, em 1961 dois e em 1962 nenhum, tendo apenas um sido deferido ("a

um brasileiro para fins de prospecco folclrica em Porrugal" em 1961) [Perdigo 1962: 1 12b].

Os Relatorios fazem tambm referncia a trabalhos desenvolvidos por Verglio Pereira e Veiga

de Oliveira entre 1960 e 1962 [Perdigo 1962:125/6] e entre 1%3 e 1965 [Perdigo

1971:116/7] e pelos membros da Comisso (I ao VI Relatrios), incluindo o trabalho

desenvolvido por A. Santos de estudo e selecco das gravaces feitas por V^erglio Pereira

(apos a sua morte em 1965), para lancamento de edico fonogrfica238.

Os relatrios de contas referem as despesas anuais da FCG no campo da emomusicologia

entre 1960 e 1971. indicados na tabela seauinte.

^^ Posteriormente a fimdacc) optou por inciuir algumas das faixas seleccionadas numa "Antologia a publicar

pcla UnescoM [Perdigo 1971:138'9].
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Tabela 5.2. Comisso de Etnomusicologia da FCG (1960 a 1971): orcamentos anuais

Trinios 1960/62 1963/65 1966/68 1969/71

Verbas apmximadas
irilhattsdeescudos

10 + 3(X) + 300

[Peidigo 1962125]

350 + 450+ 100

|Idem 1971:981

184 + 54 + 24

[Wem:1211

6 + 7 + 48

[IdenTl(15]

Totalportrierik)
mflhnresdeesuidos

610 900 262 61

Fonte: [Perdtgo 1959] fldem 19621 e [Idem 197 1 ]. Em [ Perdigo 1974]j no h refcrncia a estes orcamcntos

Embora no esteja descriminado como foram gastas estas verbas (com valores

significativos apenas entre 1961 e 1%6), esto documentadas entregas de subsdios ao ICPD

(edico de trabalhos de A. Santos), ao IFMC (por proposta de A. Santos), a Verglio Pereira

(sob condices impostas peios trs membros2-^ e a Ernesto Veiga de Oliveira (sob superviso

de Jorge Dias) e, possivelmente, aos projectos de GiacomeUi e de Rebelo Bonito, que tiveram

parecer favorvel da Comisso. Foi tambm apoiada uma exposico de instrumentos populares

portugueses, c(X)rdenada por Jorge Dias. durante o Curso Intemacional de Msica Antiga em

Junhode 1961.

Estas foram as nicas actividades desenvolvidas pela CE/FCG de que se encontrou

documentaco. Os seus membros no tinham tempo para realizar trabalhos, como chegou a ser

proposto nessas reunioes [Acta N. 6. CE/FCG. 9/11/1960], nem reconheciam competncia

maioria dos candidatos, para o fazerem. Das avaliaco sobre os candidatos, apenas foi

encontrado um voto de conftanea. que foi feito a Verglio Pereira:

"uma pcssoa experi mentada c compclcntc no campo da Elnomusicologia, cuja

colabora^o importa conservar. Pelo que se refere s espcies aprescntadas. a Comisso

considcra-as, na general i dadc, boas c dc qualidade musical aprecivcl. A qualidade de

capta^o de som c tamhm muito aceitvel. e dcnota o facto dc as rccolhas tcrem sido

rcali/adas por um tnsico" |Acta N. l I. CE/FCG. 1/8/1961).

Vergiio Pereira foi tambm o nico msico (professor e director coral) que apresentou

propostas Comisso. A. Santos punha sistematicamente objeces aos candidatos que no

fossem msicos, que no achava serem etnomusicologos. Por isso se opunha a aconselhar a

concessode subsdios aeruditos hx;ais, ou mesmo a estudiosos como Giacometti. Sobre ele.

escreveu nessa altura ao seu "Cher Collgue et Ami" Jacques Chailley, professor de

musicologia na Sorbonne:

-^ Estas condioes incluam obrigatonedadc dc produzir documentaco gravada dc regioes seleccionadas pela
Comisso - Cinfes, Arouca, Felgueiras e Concelho de Baio - de seleccionar trcchos rcpresentativos da regio.
com "mtisicos" inseridos no contexto. de ciassificar os uechos recolhidose de preencher a.s fichas concebidas por

A. Santos.
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"Pendant les conversations que j'ai eucs avec Mr. Giacometti, au cours desquelles je 1 ui

ai pos des questions trs simples auxquelles il n'a pas su rpondre, ce monsieur a et

forc d'avouer qu'il nst pas musicien. S'il n'est pas musicien comment peut-il tre

accept comme ethnomusicologue? II se passe des choses, dans ce monde, qu'on ne pourra

jamais comprendre. . . A quoit sert de se brler les yeux pour devenir spcialiste dans un

certain camp de la science. se les travaux d'amateur sont galemcnt accepts par des

institutions serieuses et de renome mondiale, comme le Muse de l'Homme?" [Carta. A.

Santos. Jacques Chailley. 1 1 /3/1 961 ].

Nas primeiras reunies da Comisso. est documentado que A. Santos e Lopes Graca

tinham fraca opinio do Uabalho de Giacometti:

"Passou-se a apreciar o caso de Vlichel Giacometti. Os Profs. Artur Santos e Lopes

Graca so de opinio que os seus trabalhos de rccolha, dum modo geral. so bastantes

fracos. 0 senhor Giacometti mais um amador, como alis cle proprio o reconhece. no

tendo portanto envergadura para chefiar uma Misso. Da a sugestao de se contratar como

auxiliar do Maestro Vcrglio Pereira" [Acta N. 2. CE'FCG. 29/1/1960].

Menos de um ano depois, Lopes Graca e Jorge Dias, ao contrrio de A. Santos,

preferiam j aproveitar os colectores que surgissem, mesmo sem ser em condicoes optimas, do

que continuar a recusar todos os subsdios. Em nova audico dos materiais recoihidos por

Giacometti em Trs-os-Montes, A Santos afirmou no serem representativos da regifio. no que

foi secundado por Jorge Dias, e afirma ainda terem grandes "falhas de documentaco" no

sendo "nem de la, nem de 2 ordem" [Acta N . 9. CE/FCG. 9/1/1961]. Lopes Graca reconhece

as deficincias da "recolha", mas considera o material de suficiente interesse para publicaco.

embora no tenha "a autoridade de A. Santos para a julgar" [Ibidem]. Jorge Dias, que afirmou

no poder "avaliar o valor musical da obra". considerou no entanto o trabalho digno de edico

[Ibidem].

Numerieamente vencido, A. Santos, e para que constasse na acta, declarou: "No caso de

haver qualquer crtica desagradvel a esse apoio ou prpria obra [na imprensa], reservo-me o

direito, se entender necessrio, de vir para as colunas do mesmo jornal ou revisUi desagravar-

me." [Ibidem]. Deu-se por finda a reunio. a oitava e ltima em que Lopes Graca participou.

Pediria a demisso dias depois.

Os critrios de exigncia de A. Santos, compartilhados de im'cio pelos outros membros,

impediram a realizaco da maior parte dos projectos submetidos a apreciaco. Para alm da

colecco de instrumentos, acmalmente depositada no Museu Nacional de Etnologia, e dos

livros que dela resultaram240, so se conhecem as gravaces e transcrices feitas por Verglio

Pereira, de cerca de 1800 trechos. ainda inditos [Giga 1989:51].

24^ Os livros editados foram [Yciga de Oliveira 1964], reeditado em 1982. e [Idem 1986]. As duas publicaces
foram recentemente reeditadas conjuntamente fldem 2(KX)].
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Curso de etnomusicologia

Em Janeiro de 1961 proposta. por Jorge Dias. a organizaco de um curso para "etno-

musiclogos e diplomados em msica". que recebida com entusiasmo pelos presentes na

reunio, A. Santos, Madalena Perdigo e Femanda Cidrais [Acta N. 9. CE/FCG. 9/1/1961].

Projectaram ento um "Curso de Etnomusicologia" de um ms (pensado para Outubro de

1961), essencialmente prtico, incluindo trabalho de campo. Para "centros de irradiaco" do

trabalho de campo, foram indicados vora ou Castelo Branco [Idem]. O curso admitiria

candidatos diplomados em composico pelo CN ou que se sujeitassem prova de admisso

idealizada por A. Santos.

OCurso foi adiado para Outubro de 1962 e, estando nessa altura A. Santos em trabalho

de campo na Madeira, no podendo leccionar, Jorge Dias props as disciplinas e professores

indicados na tabela seguinte.

Tabela 5.3. Comisso de Etnomusicologia da FCG (1962): Curso de Etnomusicologia

Disciplinas Professores

Introduco Emologia Ernesto Veiga de Oliveira

Etnosraia Portuguesa Ernesto Vei<ia de Oliveira
>-

Instrumentos Populares Portuuueses Ernesto Veisa de Oliveira
w

Etno-Musicoloia PortmHiesa Femando Lopes Graca

Prtica de Instrumentos para a Recolha de Espcies Musicais Verglio Pereira

Trabalho de Campo VerglioPereira

Fonte: [ActaN.0 16. CE/FCG. 1%2] depositada no INET

No foi encontrada doctimentaco confirmando a realizaco deste curso. A mesma acta

cita como possveis frequentadores do curso os jovens compositores: Armando Santiago.

lvaro Leon Cassuto. Jorge Peixinho, Maria de Lurdes Martins, Gil Miranda e Lus Filipe

Pires. na maioria alunos de A. Santos241. A Comisso pretendia dar formaco

etnomusicolgica a msicos e pessoas que tivessem conhecimentos musicais, para que

pudessem realizar trabalhos com qualidade aceitvel, segundo os seus critrios. Era nesta altura

bvio para os membros da comisso, que a maioria dos colectores no tinham formaco. A

FCG propunha-se subsidiar estudos etnomusicologicos, mas a CE'FCG no reconhecia

maioria dos projectos qualidade cienrifica para serem apoiados. Da surgiu a necessidade de dar

formaco emomusicolgica a candidatos criteriosamente seleccionados.

*-4' Conuictados no dccorrer desta nvestigaco. Lus Filipe Pires e ManadeEurdes Martins. lestemunharam no

ter ddo conhecimento do prqjcctado curso.
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3.5.2. Centro de Estudos de Etnomusicologia do IAC (1964 - 1967)

Apenas a documentaco encontrada no esplio de A. Santos documenta a existncia do

CEE/IAC (correspondncia trocada com o IAC, projecto e orcamento do Centro)242. Apesar de

nada se ter encontrado sobre o funcionamento do Centro, foi considerada importante a anlise

do processo que conduziu sua criaco. Foi uma tentativa feita por A. Santos para

institucionalizar oficialmente a etnomusicologia em Portugal, o que chegou a acreditar ter

conseguido, quando em 1964 o Ministrio da Educaco Nacional (ME) criou, por intermdio

do IAC, o CEE/IAC e nomeou Mrio Lus de Sampayo Ribeiro, Artur Nobre de Gusmo.

Armando Jos Fernandes e A, Santos para fazerem parte do referido Conselho Director [Carta.

IAC. A. Santos. 16/11/1964].

Foi encontrado um projecto de regulamento, que foi submetido apreciaco do

Presidente do Conselho Superior do LAC243. O 1 Artigo refere a data e condices da stia

criaco, o 2 Artigo define os seus objectivos:

"O Cenlro lem por fim promover e realizar a in v estigaco, rccolha, edico, divulga?o e

estudo da msica tradicional do povo portugus, quer cm terntrio nacional quer em

outras regics onde se lenha fixado" [Projccto de Regulamcnto do CEE/IAC. 1964 ou

1965].

0 projecto inclui enumeraco de procedimentos de "prospecco e recolha" gravada da

msica tradicional e de documentaco grfica, fotogrfica ou cinematogrfca de aspectos da

vida do povo relacionados com os materiais sonoros obtidos. Prev a realizaco de edices

fonogrfcas e outras publicaces, para divulgaco e garantia de sobrevivncia das espcies e

para representaco do Pas no estrangeiro.

Este projecto foi cuidadosamente elaborado por A. Santos244. Enumerou como

indispensveis para o funcionamento do Centro o seguinte pessoal e servicos.

i42
O espolio do IAC est depositado no Institulo Cames e no est acessvel a consulta. provvcl quc

contenha cpias de toda esta documeniaco e ouua relacionada.

243 Foram encontraclas vcrses c estudos para a elaboraco desse prqjecto no esplio de A. Santos e existe

correspondncia atestando ter sido feito por ele e sua mulher [Carta. A. Santos. IAC. 6 '3/1965). Foi elaborado

enue Novembro de 1964 (constituico do Centro) e Marco de 1965 (data da resposta do IAC ao projecto).
244

Listou, por exemplo, hiptescs de nome a atribuir instituico incluindo: Arquivo (Portugus, Nacional ou

IntemacionaJ) de Msica Popular: Arquivo de Msica e Poesia do Povo; Centro de Documentaco

Etnomusicolgica; Fonoteca (Portuguesa, Nacional ou Internacional) de Msica Popular; Centro de Estudos dc

Etnomusicologia (ou Etnomusicolgicos); Centro de Pesquisa, Edico e Divulgaco daMsica Popular; Instituto

Nacional dc Musicologia Comparativa; Laboratrio de Musicologia Comparava; Servi^o dc Investiga^o.
Edico Fonogrfica e Divulgaco dti Mtisica Popular [l.ista de nomes propostos para o CEE/IAC. 1964].
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Tabela 5.4. Centro de Estudos de Etnomusicologia do IAC (1964 ou 1965): pessoal e servicos

Pessoal Presidente245

Direcco (Presidente. trs Vogais e Secretrio)

Comisso Consultiva (cinco especialistas conselheiros)

bolseiros (investigadores)24^

1 oficial (tcnico administrativo). arquivista e dactilografo

motorista. contnuo, guarda e servente

Servicos servic/o de gravaces247

laboratrio fotogrfico248

servico de publicaces

servicos de arqiiivo(amade)cnm_n^

fonoteca. fototeca, ilmoteca e biblioteca especiaiizadas

servicos de deposito2^0. embalagem e expedico2r>1.
Fontc: [Projecto de Regulamento do CEL'IAC. 1964 ou 1 965] depositada no INEf

Este ambicioso projecto acarretava enormes despesas, que A. Santos orcamentou,

incluindo as seguintes nbricas: salrios e ajudas de custo (deslocaces e viagens), servicos

eventuais de pesquisa e recolha, formaco de investigadores. bolsas para investigadores no

Pas. bolsas de estudo no ultramar e no estrangeiro, represenUices em congressos no Pas e no

estrangeiro. pagamento a artfices. encargos administrativos e conUibilsticos. Estavam ainda

previstas anuidades para organismos intemacionais, estgios de cientistas estrangeiros em

Portugal e com cooperaco intemacional. As rbricas com materiais e equipamentos enun

referentes a um im6vel (compra ou aluguer. recheio e manutenco), viaturas (compra e

manutenco), material tcnico (equipamento, discos e fitas virgens, material fotogrfico e

fflmico negativo e positivo, artigos de expediente) e ainda discos, livros e revistas. As despesas

-4:> 0 Presideiue do CHH/IAC seria um especialista em Etnomusicologia que livesse o curso supcrior d-

composico (exactamente o perfil dc A. Santos).
24) Os planos de trabalho, orcamemo, relatrios de actividades e anlisc dos relairios 'eitos pelos bolseiros

estariam a cargo da Direcco. Dirigir reunies. manter coniactos com instituiees e propor funciics do eentro

estaria a cargo do Prcsidente. que scria tambm o "invcstigador chefe".

247 O servico de gravaeo faria dobragem e montagem de faixas e anlise espectral do som.

248 O laboratrio fotogrfico faria reproduco de documentos (fotocpia. microtllme. etc.) e edices.

249
O Arquivo trataria gravaces originais, mauizes de discos, material virgem para gravaeo. negativos

fotogrficos e cincmatogTficos.
--**"

Depsito de edices da instituico e dc outras (inciuindo livros. discos, capas, lbuns. etc.) c depsito dos

trabalhos realizados pelos invesiigadores (gravaces. transcri^es. notas. etc).
-^' Como "espa^o fsico necessrio" A. Santos listou salas para a direcco, tesouraria, arquivo. depsito.

cmbalagens e expediees, arrecadaces. sala de espera, vcsubulo e corredores. insudaces sanitrias, garagem c

pecjuena oficina.
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com produco inciuam edices fonogrficas e bibliogrficas de carcter cientfico, traduces.

publicidade e propaganda. Estavam tambm previstas despesas com transportes, telefone,

correios e telgrafos [Projecto de Regulamento do CEE/IAC. 1964 ou 1965].

Os custos com a "instalaco da instituico" (sem imovel proprio), orcavam em

1.205.200$. A resposta chegou em Fevereiro de 1965, afirmando que a proposta "carecia de

realismo" e atribuindo ao Centro uma primeira verba de 50 mil escudos (4% do orcamentado).

Mais do que desiludido A. Santos sentiu-se ultrajado. Empenhara-se na criaco desta

instituico. realizara o orcamento de acordo com o que considerava necessrio e tinba sido

animado com promessas de que tudo seria feito para "defender o importante patrimonio cultural

e artstico". Respondeu ao IAC:

"no est nos meus hbitos, por ser contrno ao meu lemperamento, o deixar-me

arrastar por deias fantasiosas. 0 projecto em questo fruto de 20 dias de permanente

labor, do qual compartilhou. como sempre, minha Mulher, e no se encontra no mesmo

uma verba ou uma alnca que no tenham sido fruto de criteriosa ponderacao." Continua

dizendo: "absolutamente cnscio da obra gigantcsca que h a realizar para reparar o

lamentvcl atraso em que nos cncontramos. neste campo dc investigaco cientfica.

elaborci o referido orcamento com vista criaco de um organismo que. pela sua

eficincia, nos permitisse diminuir, de forma considervel, a distncia que nos separa

daqueles que, de h muilo, colocaram a Etnomusicologi a no lugar de relevo a que tem j us
"

[Carta. A. Santos. IAC. 6/3/1965].

Apesar dos esforcos de A. Santos. o problema orcamental parece ter impedido a

prossecuco dos objectivos. No foi encontrada outra documentaco sobre o centro, nem

nenhum dos inquiridos tinha conhecimento da sua existncia. Tudo parece indicar que o

CEE/IAC pouco mais foi do que um projecto cuja verso reduzida do or^amento chegou a ser

includa no [Plano de Fomento de 1968] e que teve um Conselho Director sem organismo para

dirigir. Os planos de A. Santos, a terem sido cumpridos, permitiriam a institucionalizaco da

etnomusicologia em 1964, aproximadamente duas dcadas antes do que veio a acontecer.

Os ltimos documentos sobre a actividade etnomusicolgica de A. Santos (1968)

referem-se a selecco, a pedido da FCG, de faixas gravadas por Verglio Pereira para edico de

disco emogrfico e incluso do orcamento do CEE/LAC no Plano de Fomento desse ano.

Depois de mais de trinta anos da actividade etnomusicologica, A. Santos teve a desiluso de

verificar que as autoridades oficiais no estavam interessadas na criaco de uma insntuico

dedicada etnomusicologia. No lhe seria atribudo, nem sua esposa e assistente, cargos que

lhe permitissem ser investigadores a tempo inteiro. A equipa que formou com Tlia Santos

terminou com a morte desta em 1969. No foi encontrada qualquer documentaco sobre a

actividade emomusicolgica de A. Santos posterior a 1969.
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4. Artur Santos e a etnomusicologia

Neste captulo comparar-se- a obra etnomusicologica de A. Santos com as pubiicaces

sobre MTP at ao finai dos anos 60 e com os discos etnogrfcos editados no sculo XX. Ser

definida a posico de A. Santos na disciplina pelo modo como foi recebida a sua obra na poca

e pela importncia que lhe actualmente atribuda, pelos contactos profissionais que teve com

outros estudiosos em Portugal e no estrangeiro e pelas actividades institucionais que

desenvolveu no mbito da etnomusicoiogia.

4.1. Estudos sobre a msica tradicional portuguesa

Publicaces com transcrices musicais de MTP

Durante todo o sculo XX surgiram mais de uma centena de pubiicaces [Castelo-Branco

e Toscano 1988] sobre MTP. Os seus autores foram em alguns casos msicos, interessados

pela misica tradicionaJ a nvel nacional252, e sobretudo eruditos locais, quase sempre com

apenas uma publicaco sobre uma regio25-*, ou mesmo uma s localidade2:>4

Osestudos publicados por Armando Leca (1922 e 1940). Rodney Gallop (1933 a 1936)

e Lopes Graca (1953) distinguem-se pela sua abrangncia e pela anlise musical efectuada25-\

A. Santos conhecia a obra dos trs estudiosos mencionados, teve contactos profissionais

com Rodney Gallop e Lopes Graca, que reconheceram o seu vaior como estudioso da MTP.

provvel que tenha contactado com Armando Leca, dado que A. Santos trabalhava nos

"->* No periodo em estudo. as publicaccs de estudos a m'vel nacional, feitas por msicos profissionais,
incluem: [Leca 1922]. [Idem 1940]. [Graca 1991] primeiro editado em 1953 e [ldem 1989c] escrito em 1953.

Tendo como autor um msico amador temos [Gallop 1933a], [ldem 1933b], [Idem 1934], [Idem 1935], [Idem

1936a] e [Idem 1936b]. Especificamente sobre regies, foram publicados estudos sobrc os Acores [l^tcerda 1935]

e Douro Litoral [Pereira 1950], [Idem 1957] e [Idem 1959]. Foi ainda publicado um estudo sobre as

encomcndaco das almas [Dias, J. e Dias, M. 1953].
253 No perodo em estudo, as publicaces sobre (ou com referncias a) msica tradicionaJ de determinada rcgio
so referentes s Beiras ([Thoms 1896], [Dias 1937] e [Idem 1948]), Minho [Sampaio 1940]. Alentejo

([Delgado 1980] com primeira edico em 1955. [Man'o 1955] e [Idem 1966]), Douro Litoral ([Pereira 1950].

Rdem 1957] e [Mem 1959] e [Bonito 1950], [Idem 1957] e [Idem 1963]), Madeira ([Santos 1937], [Pcstana 1965]

e Acores ([Lacerda 1935], [Andrade 1957] c [Fraga 1963]).
2-^4 Os estudos mais restritos do ponto de vista geogrfico, documentam a MTP de Penamacr [Cordeiro 1938].

Malpica [Correia 1938], Vinhais [Martins 1938]. Monsanto e Pal [Joyce 1939]. Monte-C6rdo\'a no Minho

[Carneiro 1942], Elvas [Gama 1954]. Penafiel [Soares 1959] e Portel [Pombinho 1964].

2:>::) At 1920 tambm foram publicadas obras sobrc MTP a m'vel nacional. No entanto no resultaram da

obsen'ac^io directa dis prticas musicais no contexto dc origcm ([Mcllo 1872], [Ncvcs c Camr?is 1893], [Idcm

1895], [Idem 1898], [Thoms 1913] e [idem 1919]). Sobre a MTP de todo o Pas, conhecem-se ainda duas

publicaces esuangeiras, Dances of Ponugal [Armsuong 1940] e Folk Music and Poetrx of Portugal and Spain

[Schindler 1941]).
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Servicos Musicais da EN quando Leca realizou as suas gravaces para essa instituico, embora

no se tenha encontrado documentaco que o confirme.

Artur Santos em 1939 e 1943 e Armando Leca em 1939/40, realizaram gravacdes sonoras

de MTP para a EN. Dociunentaram por vezes o mesmo repertorio, nas mesmas localidades,

gravando os mesmos detentores da tradico em Trs-os-Montes, na Beira Baixa e no Minho.

Na primeira fase da sua carreira (1936-1948), A. Santos tinha tambm interesse pelo

mesmo tipo de repertrio e de documentaco que Rodney Gallop. A. Santos chegou tambm a

citarGallop [Carta. A. Santos. IAC.14'6/1952], ao advertir as autoridades para a urgncia em

documentar a MTP. que Gallop tambm considerava estar a "adulterar-se" perante a "influncia

nefasta da rdio". Ambos realizaram transcrices e harmonizaces de MTP e A. Santos

apresentou em concertos e palestras as harmonizaces que realizou, bem como a de outros

autores, incluindo Gallop2^6.

0 trabalho de A. Santos tem muitos aspectos comuns com o de Lopes Graca. Ambos

tinham como modelo o trabalho de Bla Bartk e eneontraram nos seus escritos a orientaco

teorica e os fundamentos das suas metodologias de trabalho, sobretudo ao nvel da selecco dos

intrpretes e repertorios a gravar e da transcrico, anlise e classifica^o dos trechos recolhidos.

Ambos procuravam vestgios da msica Uadicional mais "antiga", menos "adulterada" e

queriam documentar os trechos que consideravam "mais valiosos" do ponto de vista esttico e

artstico, e mais representativos da "canco popular". Consideravam que essa msica "rural".

"regional" ou "rstica", permitia conhecer o passado remoto de uma cultura considerada

"nacional" e que deveria servir de fonte inspiradora aos compositores. para que se

desenvolvesse uma escola de msica emdiui portuguesa.

A grande quantidade de documentaco recolhida por A. Santos, sobretudo nas Ilhas

Terceira, de S. Miguel e Santa Maria, na Beira Baixa e Beira Alta e na Lunda e Alto Zambeze,

teria permitido a publicaco de estudos importantes sobre a msica uadicional dessas regies,

mas ao contrrio dos investigadores referidos. A. Santos no publicou estudos a partir da

documentaco recolhida. A documentaco escrita que deixou indita, aborda quase

exclusivamente aspectos muito gerais (orientaco teorica, motivaces, objectivos. critrios de

selecco de regies, detentores da midico e trechos musicais, programas de trabalho, etc.) ou

muito especficos (caracteriza^o de cada trecho, transcri^es musicais de trechos, padres

rtmicos e melodicos, acompanhamentos, hannonias e organiza^es sonoras, descrices de

instrumentos e caracterizaco de intrpretes). So raros os trechos comparativos de repertrios

ou de instrumentos, assim como trechos que sintetizem ou analisem a MTP no seu todo, ou a

msica tTadicional de uma regio. O conhecimento que o investigador acumulou sobre a MTP

256 As obras eruditas referidas esto listadas nas n.rp. 56 e 90. pp. 31 c 42.
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ao longo de mais de trs dcadas de carreira, apenas resultou na edico dos discos, no tendo

sido encontrados indcios sob o tipo de uatamento que tencionava dar a toda a documentaco

que produziu que, como documenUido, pretendia vir a publicar, tanto no caso dos Acores257,

quanto no das Beiras258 e de Angola2-^9.

Edices Discogrficas

As primeiras gravaces de terreno encontradas. datam de 1932 e devem-se a Kurt

Schindler, que fez trabalho de campo em Espanha, tendo em Portugal apenas gravado em Trs-

os-Montes.

Foi Armando Leca (Armando Lopes. natural de Leca) que em 1939/40 realizou a primeira

documenta^o sonora cobrindo todo o territrio nacional continental, no mbito das

Comemoracfies do Duplo Centenrio (da formaco de Portugal e da sua independncia em

1640)260. A incumbnciafoi do SNT, dirigido por Antonio Ferro. importante figura do Estado

Novo, e teve o apoio dos Servicos Tcnicos da EN.

As primeiras edices nacionais conhecidas de discos de msica uadicional so de A.

Santos (1956). com os primeiros 28 discos (78 rpm) de MTA reunidos na antologia O Focore

Musicai nas lihas dos Agores ([LP.JGAH 1956 1-18] e [LP/ICPD 1956 1-10]) e no mesmo

ano, em Inglaterra, so publicados os seus dez discos (33 rpm) da colecco Foik Music of

Portugai [LP/BBC 1956 1-10]. At 1965. A. Santos foi compilador de 60 discos de MTP.

Em relaco ao nmero de discos editados destacam-se, no contexto portugus. para alm

de A. Santos com discos editados entre 1956 e 1965, Michel Giacometti com edicoes entre

1959 e 1994 (compilador de 13 discos e, com Femando Lopes Graca, de outros 18 discos, um

dos quais em parceria com Ernesto Veiga de Oliveira e Benjamim Pereira, outro com Verglio

Pereira e P. Bernardo) e Jos Alberto Sardinha com edices entre 1982 e 1997 (12 discos)

[Castelo-Branco, Cruz. Lima e Ribeiro: em preparaco].

Os restantes compiladores de MTP ediUiram apenas um ou dois, no mximo cinco discos,

e so maioritariamente estrangeiros. Neste grupo foram pioneiros Gilbert Rouget (1956), Laura

Bolton (1965) e Hubert Fraysseix (com Alain Danilou, Verglio Pereira e Margarida Ribeiro

257 Como referido, os folhetos dos discos dos Acores incluem: "Omitem-se, intencionalmente, Cjuaisquer

comentrios acerca do contedo musical e potico destes trechos, que se reservam para um estudo a publicar"

[Folheto dos EP ICPD 1965].

258 Como referido. as clusulas de contrato entre A. Santos e a BBC inclm'am "dar-lhe permisso para usar

publicamente o material em confercncias e fazer transcrices musicais para ilusuar eventuais publicaces"

[Conuat avec la BBC. s.d.J.

259 Como referido, o "plano de uabalho para a recolha e estudo do folclore musical de Angola". inclua a)

"recolha por meio de gravaco": b) "classiilcaco e coordenaco dos exemplos rccolhidos"; c) "transcrico" d)

"estudo critico e doctimeniaco fotogrlica para publicaco" [Carta. A. Santos. DLAMANG. 1 1/03/1948].

260 As gravaces feitas por A. Lcci para a EN cm 1939/40 continuam incditas.
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em 1972)261. Nas dcadas de 80 e 90 constata-se uma maior produco discogrfica,

aparecendo como compiladores Ad e Lucia Linkels (1996), Anne Caufriez (quatro discos entre

1980 e 1995), Hubert Fraysseix (quatro discos entre 1988 e 1995, para alm do disco j

referido de 1972), Jean-Claude Chabrier (s.d.), Pablo Martin (com Alberto Jambrina LeaJ e

Jos Manuel Matellan em 1987), Roselyne Francois (1987) e Salwa Castelo-Branco (com Max

Peter Baumann e Tiago Oliveira Pinto em 1994) [Idem].

Os discos com MTP compilados exclusivamente por portugueses tambm foram editados

nas dcadas de 80 e 90 e tm como autores Antnio Arago com Artur Andrade (dois discos

com MTP da Madeira de 1982 e trs de 1996), Domingos Morais (um disco dedicado viola

campanica, 1981), Jos Figueiredo (um disco com MTP do Minho e Douro, s.d.), Manuel

Gomes (dois discos com MTP do Algarve e Beira Baixa, de 1992), Maria Ascenco Teixeira

(um disco de MTP da Madeira. de 1996) [Idem] 262.

Os nmeros de discos dos trs colectores em destaque, A. Santos (60 discos), Michel

Giacometti (31 discos) e Jos Alberto Sardinha (12 discos). apesar de serem dados

importantes, no possibilitam comparaco eficaz, dado que os referidos discos tm duraces

muito diferentes. Comparando o nmero de faixas editadas (excluindo as faixas que foram

reeditadas), cada um destes investigadores tem cerca de 310 faixas editadas263. enquanto que

os outros mencionados editaram menos de 50 faixas cada.

Nalgumas das regies abordadas por A. Santos, os outros dois investigadores gravaram,

mais tarde, documentando por vezes os mesmos trechos. A taxonomia do repertrio gravado

por A. Santos, Michel Giacomera' e Jos Alberto Sardinha semelhante, tendo, como critrio

pnncipal de classificaco, os usos ou funces dos trechos musicais.

A. Santos permaneceu nas regies que estudou, mais tempo do que qualquer outro

investigador, em especial no caso das trs ilhas acorianas em que realizou estadias de campo, o

que lhe outorga uma posico vanUijosa relauvamente ao conhecimento do terreno. Como

condico a realizaco do trabaiho de campo, conseguiu, das instituicoes que subsidiaram a sua

actividade etnomusicologica, apoios de longa duraco.

-)1 O disco compilado por Fraysseix, Ponugal: Ponuguese Lraditional Music, Musique Traditionelle du

Ponugal. Paris: Audivis - Unesco IICMSD inclui as gravaces sonoras realizadas por Verglio Pereira para a

FCG e seleccionadas, para edico, por A. Santos a pedido da FCG (1968).
262 Estes dados provm de listagens ainda em fase de elaboraco no INET, que podero estar incompletas. No

universo dos estudiosos a listados. so autores das primeiras edices de MTP Alain Rouget (um single) e A.

Samos (28 LPs), todas de 1956, e das lmas, Jos Alberto Sardinha (seis CDs que foram publicados
semanalmente pelo Jornal deNou'cias em 1997). A listagem ainda no inclui, por exemplo, a obra dc Emiliano

Toste (vrios uabalhos dedicados aos Acores nos anos 80 e 90) e Mrio Correia (vrios CDs dedicados a Trs-os-

Montes dos anos 90).

26^ Tanto A. Santos com Giacometti c Sardinha tm material por editar que, de acordo com a documentaco

eneontrada, c pouco numeroso no caso de A. Santos e em grande quanudade no caso dos outros dois

invcstigadores.
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0 material que A. Santos gravava, resultava de um aturado estudo de "prospecco" e de

uma selecco com apertados critrios estticos e aitsticos264. Procurava os trechos mais

antigos, indicados pelos informantes e confirmados a partir das suas caractersticas musicais.

De acordo com a anlise das gravaces que realizou e a partir de algumas das notas que

escreveu, verifica-se que A. Santos valorizava as monodias caracterizadas pelo ritmo livre, pela

organizaco modal, pelo aparecimento de alteraces ocorrentes em melodias tonais. pela

ornamentaco e pela improvisaco. Interessava-se tambm pela improvisaco instrumental, a

polifonia modal e por afinaces no temperadas. So caracteristicas musicais que interessam

sobretudo a um msico com preparaco erudita. Se adoptarmos a "orientaco bartokiana" de

pesquisa, Giacometti, que no tinha essa preparaco, no usara critrios musicais na escolha de

trechos a gravar. Mas por outro lado, sujeitava essa documentaco selecco realizada por

Lopes Graca, que tinha uma preparaco musical igual de A. Santos e utilizava os mesmos

critrios estticos e artsticos na selecco dos trechos musicais a editar. Estes critrios, que se

conhecem de modo genrico, mas que no so indicados para cada um dos trechos

seleccionados, so assentes em premissas, tais como o carcter modal da msica tradicional que

atriburam ao canto gregoriano, e em apreciaces esteticas. naturalmente subjectivas, como a

avaliaco da quaiidade artstica dos intrpretes.

Outro critrio utilizado por A. Santos na selecco dos trechos o da "representatividade

dos trechos gravados em cada regio" que, na sua opinio. os primeiros trabalhos de

Giacometti no tinham [Actas. CE/FCG 1960]. A partir da critica feita ao trabalho de

Giacometti265 constata-se que, para A. Santos, a documentaco "representativa de uma regio"

teria idealmente de "incluir todos os trechos de valor da regio" e de "abranger todos os estilos

musicais" do "folclore musical autntico". A seleccao que A. Santos realizou em todas as

estadias de campo, deixou por documentar muitos estilos de MTP no seu entender "sem

interesse cientfico" mas que, do ponto de vista da etnomusicologia actual, so considerados

objecto de estudo. Deste ponto de vista, a documentaco reunida por A. Santos tambm no

representativa das regies que estudou.

Alguns dos critrios que enformaram o trabalho de Michel Giacometti e A. Santos

apresentam semelhancas basilares: o objecto de estudo era o mesmo e a edico de discos

etnogricos foi o principal resultado da actividade que desenvolveram. Tinham no entanto

objectivos muito diferentes: A. Santos, nas dcadas de 30 a 60, queria "salvar o patrimnio

264 Ao cuidado na selecco dc trcchos, que A. Santos gravava repetidas vezes, que "corngia" na fase

montagem, que deram origem a menos de 15 horas de gravaco realizadas ao longo de 15 anos, contrapem-se as

propostas de Giacometti FCG de gravar pelo menos 150 horas em ano c meio de trabalho de campo.

265 A. Santos, cm rclaco ao irabalho dc Giacometti, afirmou que esse estudioso tinha "muita pressa em

gravar", no tinha critrios de selecco vlidos, nem preparaco musical para realizar essa selecciio, gravando o

que encontrava. cm vez seleccionar o material de valor aps demorada "prospccco" [Actas. CE/FCG 1960].
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artstico e espiritual da naco", contribuir para os "estudos de Etnomusicologia" e para a

"formaco duma escola ou estilo de cunho nacional com a finalidade de "fazer uma obra de

cultura" [Dirio Insuiar. 1/12/1957]. Giacometi. que iniciou o seu trabalho de campo em

Portugal em 1959, pretendeu "documenuu a vida e a luta do nosso povo" [Giacomera* 1975.

cit. In Branco e Oliveira 1993: 18]266, estando interessado em "praticar uma Cincia para o

Povo e no uma Cincia sobre o Povo" [Freitas Branco e Oiiveiia 1993:249] e querendo

modificar a "imagem cultural oficial" de um "universo campons" criada pelo Estado Novo

[Ibidemp.251].

Apesar da diferenca de postura poltica, o discurso em termos de salvaguarda de tradices

rurais e da memria do povo enquanto repositorio cultural de toda a naco, era partilhado por

ambos. Tambm ambos se insurgiam. como Lopes Graca ou Homem de Mello, contra "a

criaco e normalizaco das execuces foiclricas" que o SNI e depois a Fundaco Nacional

para a Alegria no Trabalho (FNAT) tinham promovido durante o Estado Novo.

Giacometti e A. Santos consideravam de extrema importncia o "conhecimento directo da

culmra do nosso povo, a sua anlise e possvel integraco na cultura nacional" [Ibidem

p . 19]267 ^jas se para ^ Santos o seu interesse maior era o produto musical em si. primeiro

do ponto de vista da composico e mais tarde do ponto de vista cientfico, para Giacometti "a

sua linha de orientaco no era a Cincia, pois nunca a ela esteve institucionalmente ligado.

Reflectia sobre o mundo, posicionava-se na poltica como intelectual, optara por participar

nesse combate recolhendo a voz do Povo" [Ibidem p.2481.

Giacometti realizou inicialmente o seu trabalho como "intelectual militante ao lado do

Povo. num contexto de autoriuirismo poltico: o regime salazarisUi" [Ibidem p.244]. Mais tarde

como colector colectivo, mobilizou jovens estudantes para a sua causa, no clima revolucionrio

sentido no "Vero Quente" (1975), com o objectivo de "marcar um primeiro grande encontro

[desses jovens] com o Povo e esUibelecer um quadro de militncia cultural" [Ibidem p.244].

"recolha de cuitura popular", que para Giacometti tinha um "objectivo de militncia cultural"

[Ibidem p.24()], contrape-se a "misso culraral e cientfica" caracterizante da carreira de A.

Santos. bem demarcada dos objectivos poltico-culturais do Estado Novo.

A "misso" de A. Santos levou-o a abandonar a carreira de pianista e compositor,

dedicando-se MTP, primeiro como fonte da msica erudita portuguesa e depois como

-"" O documento de Giacomctti citado, um indito dactilografado, datado de 04/04/ 19.-5, com o ttulo

lnformes para a estruiurago de um Centro de Documerttago Operdria-Cnponesa.
267 A citaco do Plano de Trabalho e Cultura elaborado por Giacometti em 1975, visando a participaco
152 estudantes voluntrios, candidatos universidade no ano lectivo seguinte, numa campanha emogrtica ct'

recolha de produtos materiais, incluindo gravacoes sonoras e recolha de instrumentos. Para alm clo objectvo

emogrfico, previa o "esclarccimento social e poltico das popula^oes rurais" e a "formaco cvica militante dos

prprios estudantes" [Freitas Brancoe Oliveira 1993:19]
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investigador. Mas se no caso de Giacometti a "militncia cultural" foi propagandeada e

assumida na prtica at finai da sua carreira, a "misso" de A. Santos teve como resultados

visveis a edico dos discos etnogrficos e o seu papel de formador de jovens compositores,

apenas at aos anos 60 e mesmo assim realizado de modo discreto. No contexto do CN, por

definico conservador e onde a msica erudita ainda considerada por muitos a "de maior

qualidade artstica", poucos alunos de A. Santos na dcada de 70 o ouviram falar sobre MTP

ou sobre a sua importncia na composico de msica erudita. Ao abandono da actividade

etnomusicologica no final dos anos 60. ter-se- tambm associado o final da "misso" de criar

uma escola nacionaJ de composico.

Outro objectivo que A. Santos e Giacometti tinham em comum, era a vontade de criar

insutuices onde fosse reunida a documentaco sobre MTP obtida. Nos anos 50 e 60 A. Santos

pretendeu criar um arquivo que permitisse a especialistas nacionais e esUangeiros esmdar a

MTP e pretendeu criar uma escola de etnomusicologia. Visava instituir a etnomusicologia em

Portugal, criando condices para a realizaco de estudos concertados, obedecendo a um plano

de trabalho superiormente onentado (Projecto de Regulamento do CEEIAC. 3964 ou 1965J.

Em 1975, Giacometti desenvolveu o Plano de Trabalho e Cultura, que inclua acces de

formacode jovens "colectores", visando "recolher a voz do povo" iEreitas Branco e Oliveira

1993:248] para devolver ao povo as suas origens atravs da criaco de um "Museu dedicado ao

Povo Portugus" (Tbidem p.245]. Teria uma "forte representaco de materiais escala

nacional" [Ibidem p.252] que contextualizariam as gravacoes sonoras obtidas. A colecco

reunida serviria de "suporte estruturante de lembrancas, da forma de pensar o passado" [Tbidem

p.49] e teria para alm do seu valor cientfico, um valor acrescentado, pelos processos de

mudanca que desencadearia. A sua preocupaco no seria a de instituir a etnomusicologia ou a

"etnografia musical" [Caufriez [no prelo] cit. In Branco e Oliveira 1993:248], mas a sua acco

visava a rpida formaco de estudiosos. para constituico de um acervo. Giacomerti

demonstrava "a sua preocupaco em criar e dinarnizar uma estnitura organizada. diferente, de

acesso ao Povo, ao mundo do trabalho, culttira em geral" [Freitas Branco e Oliveira

1993:246], propondo uma concepco museolgica inovadora que se demarcava das

representaces do povo e da sua arte institudas durante o Estado Novo.

Entre as obras produzidas pelos dois investigadores, com as vantagens e desvantagens de

cada mtodo de trabalho seguido, h tambm grandes diferencas na preocupaco com a

qualidade e a quantidade da documentaco produzida. O obsessivo perfeccionismo de A.

Santos. limitou consideravelmente a quantidade de produco de materiais e, sem dvida. o ter

como pblico alvo uma camadamuito restrita da populaco, as instituicoes e os investigadores

a quem enviou as colecces de discos, condicionou de tal maneira a divulgaco da sua obra,

que quase a votou ao esquecimento. Como "colector colectivo" [Freitas Branco e Oliveira

1993], Giacometti no se preocupou com a falta de preparaco metodologica das suas

145



Artur Santos e a Emomusicologia em Portugal (1936 - 1969)

"equipas", que antes de partirem para o campo dispuseram apenas de uma semana de formaco

(30 de Junho a7 de Julho de 1975). As equipas de jovens pr universitrios foram orientadas

no terreno pelos textos de apoio, os questionrios e as lista de materiais caractersticos de cada

regio que Ihes foram fornecidos por Giacometti, que as acompanhava distncia e visitava

ocasionalmente. Giacometti. em 1975 (tal como fizera sozinho a partir de 1959), apostou na

quantidade dos materiais recolhidos e sobretudo no levantamento escala nacional feito em

estadias de campo de curta duraco. desta vez concentradas nas frias de Vero dos "jovens

colectores" (de 8 de Julho a 25 de Setembro de 1975), o "Vero Quente" do ento designado

PREC, o Processo Revolucionrio em Curso.

Estes dois investigadores, destacados no grupo de estudiosos de gravaram a MTP at aos

anos 70, tm assim percursos muito distintos, tanto ao nvel dos seus objectivos como das

metodologias de trabalho seguidas.

Em relaco a todas as gravaces sonoras produzidas no perodo em estudo e apesar das

diferencas que veriticmos existirem. como se exempiiticou no caso de A. Santos e Giacometti,

h um ponto em comum: todas as gravaces realizadas pelos investigadores posteriores a

Armando Leca e A. Santos, incluindo Virglio Pereira, Michel Giacometti e Jos Alberto

Sardinha, foram feitas em Iocalidadesj abordadas. Para alm disso foram por vezes gravados

os mesmos trechos e os mesmos detentores da tradico. Ou esses investigadores seguiam os

mesmos critrios quanto ao "valor que reconheciam ao repertrio" de certas regies e

localidades ou, hipotese que consideramos mais provvel, tomavam, dos estudos anteriormente

realizados, os indicadores dos "melhores locais de recolha".

Vrias localidades foram visitadas por vrios estudiosos de MTP. sendo muito maior o

nmero de Uechos editados em determinadas localidades de regies especficas, que nas

restantes zonas do Pas. Monsanto (Concelho de Idanha a Nova, Distrito de Castelo Branco) e

Malpica (Concelho e Distrito de Castelo Branco). Manhouce (Concelho de S. Pedro Sul,

DisUito de Viseu), Crcio, Duas Igrejas, Constantim, Malhadas e Miranda do Douro (Concelho

de Miranda do Douro, Distrito de Braganca) so algumas dessas localidades das ento

"Provncias" da Beira Baixa. Beira Alta e Trs-os-Montes, alvo de maior nmero de estudos do

que as restantes regies de PortugaJ Continental. Para estes estudiosos, a condico geogrfica e

topogrfica dessas regies. a interioridade, a proximidade da fronteira e o serem zonas

montanhosas. garantia a sua condico de "locais remotos" onde "ainda sobrevivia" "a tradico".

0 reconhecimento do "valor" dessa "tradico" que a edico de discos etnogrficos lhes

conferia. ainda hoje motivo de orgulho para os detentores da tradico local.
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Documentaco publicada e indita

Da vasta documentaco produzida em Portugal no sculo XX, apenas uma parte resultou

em publicaces e edices discogrficas. H muitos esplios inditos, pelo menos parcialmente.

sendo de destacar o de Verglio Pereira que gravou "1811 espcimes, quase todos inditos"

[Giga 1989: 51] e outros, como os esplios de Armando Leca e Ernesto Veiga de Oliveira. que

ainda no foram editados.

difcil ter uma visao de conjunto sobre os materiais gravados. ou mesmo apenas sobre

os materiais editados. dado no existir um arquivo onde se encontrem todas as obras, que esto

espalhadas por diversas instituices, em muitos casos apenas em depsito, no estando o seu

contedo inventariado ou analisado.

Na sua maioria os materiais editados so difceis de encontrar, semelhanca do que foi

documentado para o caso do espolio de A. Santos. Muita da documentaco localizada no esti

acessvel. dado o estado precrio de conservaco dos suportes originais, na sua maioria no

transpostos para outros suportes.

S6 quando for estudada toda essa documentaco, se poder saber que parcela da MTP foi

documentada. por quem, quando e em que regies e quais foram alguns dos critrios seguidos

por esses investigadores para selecco e avaliaco da qualidade aitstica e cientfica das

gravaces sonoras.

4.2. Artur Santos e os outros investigadores

A. Santos comecou nos anos 30 a recolher melodias tradicionais como compositor tendo,

desde o fmal da dcada de 40, desenvolvido uma carreira como "folclorisui" que consideramos

inserida na corrente de "folclorismo cientfico" iniciada por Bartk e Kodly268. A partir de

meados da dcada de 40, contriburam para a sua forma^o etnomusicologica as obras que

consultou e os contactos que efectuou com vrios investigadores estrangeiros269. Interessou-se

2"" A. Santos afirmou panilhar dos objectivos e seguir a metodologia desenvolvida por Bla Bartk [Palestra

no IAC. Anos 50]). A iroca de correspondncia com Marie Slocombe, funcionria dos Arquivos Fonogrficos da

BBC documenta que A. Santos pediu para enviarem os seus discos etnogrficos IEP/BBC 1956 1-10] a KodJy.

expressando o seu interesse em conhecer a opinio do investigador accrca das gravaces realizadas ([Carta. Tlia e

A. Santos. Marie Slocombe. 26/6/1965], [Carta. Marie Slocombe. Tlia Santos. 1/7/1965]. [Carta. Tlia

Santos. Marie Slocombe. 10/7/1 965], [Carta. A. Santos. Marie Slocombe. 6/8/1965],.

26^ Os contactos com Vaughan Williams, Maud Karpeles (a colaboradora de Cecil Sharp nos seus ltimos

trabalhos de documeniaco de msica tradicional na Gr Bretanha e nos E.stados tlnidos) e Douglas Kennedy,
todos de orgos dirccti\os do IFMC, permitiram-lhe conhecer os estudos de "folclore" com pcndor nacionalista

existente na Gr Bretanha. A correspondncia ffocada com Oneyda Alvarenga, assistente de Mrio de Andrade. que

desenvolvera estudos com orienta^o terica semelhantc de Bartk, documenta contactos extra europeus ainda na

mesma linha de oricntago.
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tambm pela musicologia comparativa, estudando publicaces e visitando, nos anos 50,

arquivos e centros de estudo em Inglaterra, Franca, Holanda e Blgica270. Depois de Jaap

Kunst Ihe ter oferecido o livro Ethno-musicology [Carta. Lgation du Pays Bas. A. Santos.

2/11/1955), que editara poucos anos antes [Kunst 1951], A. Santos passou a referir-se a si

proprio como emomusiclogo.

Atravs dos contactos profissionais que manteve com investigadores estrangeiros, A.

Santos manteve-se informado sobre os estudos realizados no estrangeiro e as instituices que

os enquadravam. o que foi importante na formaco etnomusicologica do investigador. Ao

longo da sua carreira verifica-se um interesse crescente pelos intrpretes e contextos

relacionados com o produto sonoro que estudava, percurso que paralelo ao da evoluco da

disciplina no perodo em estudo. A. Santos no foi apenas um "colector" interessado no

produto sonoro, tendo reunido muita documentaco de interesse etnogrfico. Embora no se

possa considerar que tenha reaJizado estudos etnomusicolgicos do ponto de vista actual da

etnomusicologia, desenvolveu estudos focalizados no produto sonoro, mas contextualizados

atravs de documentaco de carcter emogrfico, o que o aproxima da perspectiva actual do

campo de estudos e permite afirmar que acompanhou, at aos anos 60, o processo de mudanca

do campo de estudos.

A nvel intemacional a carreira de A. Santos relevante no s pelos contactos que

desenvolveu, mas tambm peia sua participaco na fundacao do IFMC (1947) e nos rgos

directivos dessa instituico (1947/51). 0 reconhecimento intemacional do seu trabalho reflecte-

se tambm nos vrios convites que recebeu para colaboraces internacionais, de que s se

concretizaram as palestras que realizou em Inglaterra (1947 e 1949), a exposico de fotografias

de Angola realizada no InstiUito dos Tropicos em Amsterdo (1951) e a documentaco de MTP

em Portugal (1956) de que resuluiram edices discogrficas, feita a convite da BBC. por

indicaco do IFMC. No final da dcada de 50 e na dcada de 60, A. Santos foi reconhecido

pelos etnomusiclogos mais conceituados do perodo em estudo, como comprova a

correspondncia que Ihe enderecaram louvando a quaiidade dos discos emogrficos com MTA

que compilara.

Tambm durante os anos 50 e 60, em todas as suas palestras e nas cartas dirigidas ao

LAC, A. Santos insistiu na importncia de criar um arquivo com biblioteca, fonoteca, fototeca e

tilmoteca especializadas na msica tradicional. Dava exemplo do que se passava no estrangeiro,

-7() Na correspondcncia trocada com Paul Collacr. na Blgica, Poul Rovsing Olscn, na Dinamarca, Marius

Schneider e Kurt Reinliard, na Alemanha, A. Santos alirma-se interessado pela musicologia comparativa e pelos
estudos comparativos que as gravaccs dos Acorcs quc compilara em discos etnogricos pudessem pcrmitir. O

seu objectivo de elaborar cartas ou mapas folclricos ou etnogrficos, era um dos objectivos apontados pelos

investigadorcs da musicologia comparativa .Mas o interesse de A. Santos por esse campo de estudos, est mais

presente na sua obra do ponto de vista da exposico de objectivos. do qne nos resultados obtidos.
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realcava a importncia da etnomusicologia e imputava s autoridades portuguesas a obrigaco

moraJ de realizar na prtica o que defendiam em discursos: "salvar" a MTP, um "patrimnio

espiritual da naco" que considerava em riscos de "extinco".

Como investigador sentia-se isolado no contexto portugus, onde no considerava ter

"colegas de discipiina". sobretudo a documentaco relacionada com a CE/FCG, que revela o

que A. Santos pensava de algumas das pessoas que em Portugal estudavam a MTP. Pelas

apreciaces que fez dos candidatos a subsdios da FCG e sobre os projectos apresentados, foi

possvel deduzir os critrios que enformavam o seu trabalho e a posico que considerava

ocupar entre os investigadores do campo de estudos em Portugal. A. Santos no reconhecia a

amadores, "curiosos", como lhes chamava. competncia para documentar e estudar a MTP e

inclua os eruditos locais neste grupo. S6 considerava aptos os investigadores que fossem

msicos e que, para alm disso, fossem competentes noutros campos de estudo (em especial a

etnografia) e dominassem tcnicas de trabalho de campo (incluindo tcnicas de gravaco,

fotografia e filmagem).

Dos estudiosos deste perodo, os nicos msicos que realizaram trabalhos sobre msica

tradicional, para alm de A. Santos, foram os professores e regentes corais Armando Leca e

Verglio Pereira (que produziram documentaco gravada), o compositor Lopes Graca (como

autor de textos teoricos, seleccionador e transcritor das gravacoes realizadas por Giacometti) e

Margot Dias (normalmente acompanhando os trabalhos antropologicos desenvolvidos por

Jorge Dias). Para alm destes investigadores seus contemporneos, os nicos estudiosos de

MTP que A. Santos referiu na documentaco que produziu, foram Francisco de Lacerda que

faleceu em 1934 e Rodney Gallop que residira apenas dois anos em Portugal. na dcada de 30.

Do seu possvel contacto com Armando Leca, sabe-se apenas que A. Santos tinha

analisado as gravaces que este realizara para a EN em 1939/40, constando no espolio uma

agenda com muitas avaliaces positivas sobre as gravacoes feitas. Apreciava tambm o trabalho

de investigaco de Vergflio Pereira. o que se constaui dos elogios registados nas actas da

CE/FCG. No entanto. tanto A. Santos, como Jorge Dias e Lopes Graca, como membros da

CE/FCG, impuseram condices para o trabalho de Verglio Pereira ser subsidiado: deveria

constar de documentaco gravada, seguindo critrios impostos pela comisso e em regies

tambm escolhidas pela comisso. A. Santos tambm tinha consideraco pelo trabalho das

equipas constitudas por Jorge e Margot Dias (que referiu nas suas notas de campo em 1956)

ou, j nos anos 70 e 80, por Veiga de Oliveira e Domingos Morais, entre outros (com quem

colaborou na reviso de algumas das transcrices publicadas em 1986). De notar que as

equipas de investigadores referidas incluam um msico, formaco que, segundo A. Santos,

era indispensvel para a realizaco de trabalho etnomusicologico.

Entre todos os investigadores-msicos do perodo em estudo, Lopes Graca e A. Santos

afiguram-se como dois investigadores de excepco. Lacerda morrera nos anos 30. Margot Dias
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nunca fora profissionalmente msico em Portugal, Armando Leca e Verglio Pereira viviam no

Porto, longe da "capital" e do poder central, eram directores corais e professores de "Canto

Coral" no "Liceu" (agora ensino bsico). Na hierarquia do "mundo da mtsica erudita" de

ento, a preparaco musicai de Lopes Graca e A. Santos era consensuaJmente "superior"

destes professores. Eram ambos msicos de valor reconhecido e tinham competncia e

autoridade, do ponto de vista musical, para estudar a MTP271. Eles tinham desde cedo visto

reconhecida a sua "vocaco" e o seu "talento" por mestres como Viana da Mota e os irmos

Freitas Branco e unham estudado no estrangeiro, o que ento parecia garantir o reconhecimento

profissional.

A. Santos respeitava Lopes Gra^a que, apesar de cinco anos mais velho. tinha sido seu

colega como aluno do CN. Para alm do respeito mtuo a nvel profissional, eram pessoas que

"se davam muito bem" [Entrevista a Lus Francisco Rebelo. 13/9/2000J272. Lopes Graca no

se considerava "folclorista" [Graca 1989a:139] e afirmou em reunies da CE/FCG [Actas N. 8

e 9. CE/FCG. 1960 e 1961], no poder pronunciar-se sobre aspectos etnomusicologicos com a

mesma autoridade de A. Santos, apesar de este o considerar conhecedor do campo de estudos.

A. Santos prezava de facto a colaboraco profissional de Lopes Graca. Pedira-lhe para

reconsiderar a sua demisso da CE/FCG, apesar das divergncias de critrios que tinham tido

acerca da atribuico de subsdios da FCG a estudiosos da MTP [Actas N." 8 e 9. CE/FCG.

1960]. De todos os investigadores-msicos com quem A. Santos conuictou profissionalmente

em Portugal, compreensvel que preferisse trabalhar com Lopes Graca, o nico que tinha uma

abordagem ao campo de estudos idntica sua. Mas o principal interesse de Lopes Graca foi

sempre a composico, no tendo, ao contrrio de A. Santos, trocado essa carreira pela

etnomusicoi6gica. Nesse aspecto. orientou a sua carreira de maneira diferente de A. Santos.

Nos anos 30 a 50 apenas Lopes Graca e A. Santos sublinharam a necessidade de abordar

a investigaco de modo profissionai. Por um lado, Lopes Graca defmiu o "folciore",

caracterizando os seus objectivos, os objectos de estudo e o perfil do investigador. Apesar de

se ter demarcado do campo de estudos, afinnando no ser "folclorista" e ter apenas

2/1 Eram ambos pianistas de qualidade reconhecida, diplomados com o Curso Superior de Piano e d;

Composico com classificaco mxima. Dado a sua formaco semelhante e a influcmcia na sua carreira dos

mesmos mestres, em especial os irmos Ereitas Branco. tinham critrios estticos c artsticos idnticos. A.

Santos foi convidado para exercer o cargo de professor do CN pouco depois de terminar o curso e Ixipes Graca so

no o foi por motivos polricos, pela sua ligaco ao Parado Comunista Portugus, na clandestinidade durante o

Estado Novo. Acrescenta-se ainda que Lopes Graca apresentou em concerto e gravou em disco, com Arminda

Correia, as obras para piano e canto de A. Santos.

272
Tcstemunhei a relaco entre "o Profcssor A. Santos" c o "Graca", como lhes chamava. Nunca os considcrei

amigos. Eram pessoas completamente distintas, pelas suas ideologias polticas, pclo seu posicionamento social,

mai)cira de estar na vida e at pelo modo de falar e de vestir. No entanto, ouvi deambos elogios mtuos e, no que

respeita ao que pensavam daMTP e do seu estudo. o scu discurso era idntico.
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excepcionalmente recolhido documentaco gravada no campo, produziu importante

documentaco escrita, que "a primeira abordagem crtica do Movimento Folclonco em

Portugal" [Freitas Branco 1999:36]. Por outro lado A. Santos dedicou mais de 30 anos

etnomusicologia sobretudo em trabalho de campo e edices de discos, em prejuzo da sua

carreira como msico. Tentou que as autoridades oficiais reconhecessem a importncia da

disciplina e que o reconhecessem como etnomusiclogo. Deixou os discos etnogrficos e a

documentac.o indita que caracterizmos e praticamente no publicou obra escrita.

Do ponto de vista da documentaco de MTP, apresentavam semelhancas a nvel

etnomusicologico, no tipo de discurso. na sua intenco, na orientaco bartokiana, no que

defendiam como mtodos, critrios e anlises. Ambos preconizavam a documentaco gravada e

ambos referiram as Iimitaces da transcrico musical, que no entanto consideravam impoitante

realizar [Actas e O.T. CE'FCG 1960]. Eram tambm profunda e empenhadamente conua o que

Lopes Graca chamava "contrafacco folclorica" [Graca 1991:19-35] e o que A. Santos chamava

"manifestaco artstica popular fabricada" [Palestra no IAC. Anos 50 1. Ambos repudiaram a

poitica de valorizaco e embelezamento da MTP seguida pelo Estado Novo, no que eram

secundados, enue poucos outros, por Pedro Homem de Mello:

"o povo, entre ns, hoje em dia. finge. oficialmente de povo. Melhor ou pior representa

o seu papel sd em casas de espectculos, com entradas pagas. E j no 'Povo que Lavas

no Rio' esse cujas confidncias surprccndi, um dia, alhcias a qualquer propsito dc

publicidade [Mel'lo 1971:271 cit. In Alves 1997:219].

A publicidade que o Estado Novo fazia naco portuguesa e a si prprio atravs das

"contrafacces folclricas", servia "a necessidade ideologica de uma elite" que em defesa de

uma "identidade nacional em perigo" ia gerando as "falsificaces" que A. Santos, Lopes Graca

e Homem de Mello abominavam:

"As sociedades industrializadas ou em processo de industrializaco lancaram-se

reproduc,o de bens artesanais e rsticos, frequentemente inspirados em produtos de seus

scctores pr-industri ai s. Alcm de dotados de um sabor de raridade para a popula^o

urbana, tornaram-se emblemas nos movimentos que pretendiam despertar ou revner

culluras nacionais. (...) das tenlativas de reatamento com o passado cultural nasce uma

parte do que ser qualificado como popularesco e artificial. Como a semiculiura, que s

pela metade chcga a ser cultura, ele define-se pela deficincia. No importam as classes

sociais que produ/.em a cultura popularesca, ela percebida como inferior popular.

Industrializa^o, bucolismo de scctores da popula^o urbana e nacionalismo

contriburam para criar culturas populares conforme necessidades ideolgicas de Iracijes

das elites. (...) agarraram-se s tradi^es nacionais e apresentaram-se como baluartes de

nacionalidades em perigo. Sua presso sobre as tradiges gerou o tipo de al sifica^es

combatido por Bartk
"

[Travassos 1997:91]273.

27-^ Em correntes actuais cla etnomusicologia "No se pode falar em popularesco sem cvocar Thcodor Adorno" e

na sua "crtica cuitura popular nas socicdades capitalistas. Para ele. boa parte da msica nessas sociedades est

ndenada inautenticidade" [Travassos 1997:91], no sendo a msica popular autntica mais do que uma ficco.
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No perodo em estudo. A. Santos e Lopes Graca foram os estudiosos de MTP mais

habilitados a documentar a msica UadicionaJ "autntica", a serem "folcloristas" de acordo com

o modelo definido por Bartok274. A. Santos foi, no perodo em estudo, o nico investigador

em Portugal com formaco e contactos internacionais, o nico que era membro do IFMC275. 0

seu valor foi tambm reconhecido intemacionalmente pela sua eleico como membro da

Comisso Directiva dessa instituico. A. Santos estava interessado no envio dos seus discos

etnogrficos para os centros de estudos no estrangeiro, porque considerava que s a poderia

ser reconhecido o seu valor documental e possibilitada a reaizaco de estudos comparativos:

"A propsito das ofertas das colecces de discos, o Prof. Artur Santos voltou a afirmar

que as ofertas das colecc,es de discos devero ser levadas a cabo mais com vista sua

repercusso internacional do que nacional. A scnhora D. Madalena no foi do mesmo

parecer. Em scu enlender. tudo o que possa contribuir para a valorizaco da cultura

portuguesa deve dar-se a conhecer aos meios portugueses, mesmo que estes no se

mostrem priori extremamente interessados" [Acta N.u 2. CE/FCG. 29/1/1960]

A frase de Madalena Perdigo, "mesmo que no se mostrem priori interessados".

elucidativa da situaco da etnomusicologia em Portugal nos anos 60. No havia investigadores

com preparaco acadmica. nem existia no meio musical (erudito). grande interesse pelo estudo

da msica tradicional. Apenas esforcos individuais tinham permitido a produco de

documentaco durante o perodo em estudo. ReaJizados por vezes com apoios Iocais de Juntas.

Cmaras e outros organismos oficiais ou particulares, esses estudos permaneciam na sua

maioria inditos. Por exemplo Armando Leca no conseguiu ver editados os materiais que

recolheu em 1939/40 para a EN (que alis continuam inditos) e Verglio Pereira produziu

documentaco para a FCG, incluindo 1800 faixas gravadas que continuam inditas, com

excepco de Us faixas. No perodo em estudo, o apoio insutucional que A. Santos recebeu

durante dcadas para trabalho de campo e edico de discos de facto uma excepco. No

entanto, trabalhou isoladamente, sem garantias de continuaco dos apoios, com interrupcoes

forcadas pelo seu trabalho docente no CN e sem ter conseguido formar uma equipa de

colaboradores, nem fundar uma insutuico dedicada ao estudo da MTP.

-'4 O "ideal folklorist" de Bartk deveria ter uma "erudico virtualmente enciclopdica". Devia em primeiro

lugar ser um msico competente. observadore com um bom "ouvido". Deveria ter conhecimentos de folclore que

lhe permitissern detenninar as rela^es emre as msica e os costumes. Deveria ter conhecimentos de sociologia

que lhe permiiissem testar as iranslormaccs a que a msica tradieional c' sujeita de\ido a mudancas na vida

colectiva. Deveria ainda ter conhecimentos de histria, das lnguas faladas nas regies prospectadas, de

lingustica, fontica c de coreografia. Deveria ainda dominar as tcnicas de gravaco. transcrico e anlise musical.

Em todos os seus procedimentos, no campo e no gabinete, deveria observar o rigor cienfico [Bank 1936:10].

27:> Nos cartes de visita de A. Santos estava indicado ser "Professor do Conservatrio Nacional" e "Membro cb

Intcmational Folk Music Council". O nmero de cartas enderecadas ao LAC em que refere esse cargo, lambcm

conlirma a importncia que Ihe atribua.
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4.3. O contributo de Artur Santos para a etnomusicologia em Portugal

Artur Santos foi um dos investigadores de MTP que mais se destacou aos nveis nacionaJ

e intemacional at ao final da dcada de 60. Efectuou as primeiras estadias de campo a partir de

1936 (Beira Baixa), cobrindo at 1944 uma parte considervel do territrio nacionaJ (depois da

Beira Baixa, em Trs-os-Montes, Minho, Baixo Alentejo e Beira Alta). Destas estadias de

campo, resultou a edico de doze pequenas obras de msica erudita, para canto e piano.

baseadas em melodias de MTP ([EN 1944] e [Idem 1948]). Estas e outras obras, para canto e

orquestra e para coro, escritas a partir do mesmo tipo de fontes, foram apresentadas em

concerto e gravadas pela primeira vez no final dos anos 30 e repetidamente nas dcadas que lhe

seguiram276. Contriburam para a divulgaco da MTP junto de pblicos de msica erudita. Das

esUidias de campo resultou tambm um conhecimento da MTP que inclua regioes normalmente

menos estudadas pelos outros investigadores deste perodo, como o Algarve ou o Ribatejo. a

Beira Litoral ou o Douro Litoral. A comunicaco que A. Santos fez no Congresso Intemacional

de Folclore (1947) e as palestras com Carlos Azevedo em Inglaterra comprovam o seu interesse

pela MTPa nvel nacional. Nestas iniciativas sobre o patrimonio musical portugus. A. Santos

tambm incluiu o fado de Lisboa na sua exposico277.

Entre 1936 e 1963, A. Santos realizou trabalho de campo em vrias regies de Portugal

continental (1936 a 1956), em Angola (1949) e nas ilhas Terceira, de S. Miguel, Santa Maria.

Porto Santo e Madeira (1952 a 1963). A maioria dos terrenos abordados por A. Santos no

tinham sido estudados anteriormente. Foi o primeiro a realizar gravaces nas regies da Lunda

e Alto Zambeze, em Angola (1949) e o primeiro investigador conhecido a realizar estadias de

campo nos Acores (1952 a 1960).

ArturSantos distingue-se de todos os outros investigadores de MTP pelo cuidado posto

no trabalho preliminar realizado no campo, na selecco dos Uechos e dos detentores da tradico

que gravou. A duraco das estadias de campo que realizou foi aumentando ao longo da sua

carreira, chegando a durar cerca de uma ano (Ilhas de Santa Maria em 1957 58 e de S. Miguel

em 1959/60) ou ano e meio (Ilha da Madeira 1962/63). Isso permitiu-lhe conhecer em

profundidade a msica tradicional de cada regio estudada e realizar escolha criteriosa de

exemplos a gravar. A sua preocupaco com a qualidade artstica dos trechos e intrpretes

2/" As ltimas interpretacoes da obras orquestrais documentadas. so de 1956. As ltimas gravaees so das

cances para canto e piano interpretadas por Madalena Leal Faria e Frank Mauss. em disco compacto de 1999.

Estas obras tm sido rcpetidamente apresentadas em concerto desde que foram escritas, no final dos anos 30.

*-' ; Nos anos 50 e 60. A. Santos gravou tambm vrios fados na Ilha de S. Miguel.
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seleccionados e com a qualidade tcnica das gravaces sonoras, da sua montagem e edico,

teve corno resultado a produco de discos etnogrficos de qualidade excepcional.

Durante o seu trabalho de campo e de edico de discos, A. Santos contou apenas com a

colaboraco de sua esposa, Tlia Santos, tambm ela diplomada pelo CN. A sua colaboraco

foi louvada pelas autoridades locais dos Acores e, em 1962, assinou pela primeira vez um

contrato com a JGF. como etnomusicloga assistente de A. Santos no trabalho de campo na

Madeira.

Em Portugal, no perodo em estudo, o interesse de A. Santos pela msica Uadicional de

todo o Pas, foi partilhado por Armando Leca, Lopes Gra^a, Verglio Pereira e Michel

Giacometti. que produziram a documentaco mais ampla de MTP do continente.

A. Santos em Trs-os-Montes e Armando Leca no Algarve, foram os primeiros

portugueses a reaiizar gravaces de MTP (1939). A. Santos foi ainda o primeiro investigador a

editardiscos etnogrficos em Portugal ([JGAH 1956] e [ICPD 1956] com MTA) e o primeiro

investigador portugus a ver as suas gravaces de MTP editadas no estrangeiro (]BBC 1956]

com msica tradicional beir).

Para alm do estatuto que a sua obra discogrfica Ihe confere na disciplina, A. Santos

teve um papel importante no reconhecimento oficial da etnomusicologia em Portugal e nas

tentativas feitas para a instituir. A sua avaliaco de projectos e obras de estudiosos. no mbito

da CE/FCG (dcada de 60), estabeieceu normas de qualidade para o trabalho de investigaco a

realizar, condicionando deste modo os estudos de MTP realizados durante a dcada de 60.

Em 1960, na condico de membro da CE/FCG, A. Santos integrou pela primeira vez uma

equipa de uabalho com outros estudiosos de MTP. Em 1961 planeou com Lopes Graca e Jorge

Dias, com a concordncia de Madalena Perdigo e sob o patrocnio da FCG, o primeiro Curso

de Etnomusicologia em Portugal. Este, que contaria com as colaboraces importantes de

Verglio Pereira e de Ernesto Veiga de Oliveira, chegou a estar agendado. mas foi

sucessivamente adiado e no chegou a realizar-se.

A. Santos tentou tambm, desde o incio dos anos 60, que os organismos oficiais, em

especial o ME atravs do IAC. reconhecessem a etnomusicologia e fundassem um centro de

estudos de MTP. Essa primeira insutuico portuguesa dedicada etnomusicologia. foi

projectada e regulamentada por A. Santos. Foi criada pelo LAC em 1964. mas teve uma

existncia efmera. O CEEVIAC no teve os resultados que A. Santos esperava: a formaco de

etnomusicologos e, um projecto ainda mais ambicioso, a fundaco de um Arquivo Sonoro

semelhante aos que conhecera no estrangeiro.
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Em suma, pela obra discogrfica, pela obra indita, pelos planos que tinha para a

etnomusicologia, pelo reconhecimento dos seus trabalhos a nvel nacional e a nvel

internacional, A. Santos foi, no perodo em estudo, uma personalidade destacada no meio

musical portugus. 0 seu interesse por aspectos musicais e etnogrficos, bem como os

objectivos a que se propunha nas suas investigaves, destacam-no como precursor da

etnomusicoiogia actual em Portugal.
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CRONOLOGIA

A. Santos (1914-1987) e a etnomusicologia (1936 - 1969)

1935 Curso Supcrior de Piano e Prmio dc Composico do Conservatrio Nacional

1936 Curso Supenor deComposico e Prmio Becthoven do Conservatrio Nacional

Beira Baixa: estadia de campo nos Concelhos da Covilh e Fundo (Aldeia de Joo

Pires, Alpedrinha. Castelejo, Fundoe S. Lourenco da Montaria e possivelmente outras

localidades em 1936 e/ou em 1943)

1937c 1938

1938

Participacocomo pianista acompanhando Arminda Correia nas palestras com o ttulo A

Cango Popuiar Ponuguesa, emitidas pela Emissora Nacional de Radiodifuso

Estreia radifnica das Oito Canges Popuiares Ponuguesas na EN. cantadas por Arminda

Correia e ding?las por Pedro de Freitas Branco

1939 Trs-os-Montes: estadia de carapo com o apoio dos servieos tcnicos da Emissora

Nacional dc Radiodifuso (Crcio, Constantim. Duas Igrejas. Especiosa. Malhadas.

Miranda do Douro e possh elmente outras localidades)

1 940 1 cmprego como produtor de programas musicais na Emissora Nacional dc Radiodifuso

1941

1941 e 1943

1943

Antesdel944

Contratado como professor de composico do Conservatrio Nacional

Teatro Nacional de S. Carlos: estreia iSuite Antiga (direcco de Pedro Freitas Branco)

M inho e Beira Baixa: estadia de campo para a Emissora Nacional de Radicxlifuso

No Minho. nos Concelhos de Amares (Carrazedo), de Terras do Bouro (S. Joo da

BaJanca, S. Joo Campo e Vau), de Vieira do Minho (Rssas) e de Braga (Santo Estevo

de Veiga do Penso).

- Na Beira Baixa. nos Concelhos daCovilh e Fundo (recolheu documentaco na Aldeia

de Joo Pircs. Alpedrinha, Castelejo, Fundo. Idanha-a-Nova, Monsanto e S. Lourenco

da Montaria em 1936 e'ou em 1943)

Baixo Alentejo: estadia de campo (Cuba e possivelmente outras localidades)

1944 Beira Alta: estadia de campo (Guarda e Vila de Acorcs)

1 945 (Nov.)a 1947 (Set.i

1947 (Maio)

(Julho)

(Selcmbro)

1947 (a 1951)

1947/48

Bolsa do Instituto de Alta Cultura para estudar composico no estrangeiro

Oxford: palestra a convite da Universidade de Oxford (Taylor Inslitution)

Londres: palestraaconvitedaEnglish E>cmce and Song Society e da Anglo-Portuguese

Society (Caxton Hall)

Londres: comunicaco. como Delegado Oficial do Govemo Portugus. no Congresso

IntemacionaJ de Folclore do International Folk Dancc Council (a partir deste congresso

denominado Inlernational Council forTraditional Music)

MemDro da Comisso Dirediva do Iniernaional 1oi? Music Council

Paris: bolsa do Instituto de Alia Cultuni para estudar composico
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1949(Abr..'Dez.) Angola: esu?lia de campo subsidiada pela DIAMANG (Lunda e Alto Zambeze)

1951 (Junho) Lisboa: Exposico sobre msica tradicional de Angola no SNI

1952 (Ag./Nov.)

1952/53

(Nov./Mar.)

Anos 50 (1953?)

1953 (Agosto))

(Agosto)

(Oul./Nov.)

Terceira: esuidia de campo subsidiada pela Junua Gcral do Distrito Autnomo de Angra

do Herosmo e pclo Insdtuto de Aita Cultura (Angra do Herosmo, Porto Martins,

Ribeirinha, S. Sebastio e Terra Ch)

S. Miguel: estadia de campo subsidiada pelo Instituto Cultural de Ponta Delgada e pelo

Instituto de Alta Cultura (Uagoa. Iximba da Salga do Nordeste, Pilar da Bretanha. Ponta

Garca, Porto Formoso. Remdios, Santa Brbara de Santo Antnio. Santo Antnio da

Bretanha. So Brs e Sete Cidades)

Lisboa: palestra no Instituto de Alta Cultura

Lisboa: palestra no Museu de Arte Antiga

S. Miguel: elaboraco de plano de trabalhos com o Presidente da Junta Geral do

Distrito Autonomo de Ponta Delgada (Eng Pedro Cymbron Borges de Sou.sa)

Baarn: fabrico dos discos nos estdios da Philips na Holanda

1954(Abril/Maio)

(Maio)

Amsterdo: c\r?)sico sobre msica tradicional dc Angola no Museu dos I rpicos

Baarn: sesscs de trabalho nos estdios da Philips na Holanda

Paris: entrevista Radiodifuso Francesa

1955 (Fevereiro)

(Ag./Set.)

Lisboa: duas palestras na Philips Portuguesa

Santa Maria: estadia de campo subsidiada pelo Instituto Cultural de Ponta Delgada e

pelo Instituto de Alta Cultura

1956

(Junho)

(Agosto)

(Outubro)

(Nov./Dez.)

(data de edico - 1956)

Edicode Folciore Musical nas Ithas dos Agores Terceirae de S. Miguel)

Tivoli: Suhe Antiga e Can^es Populares Ponuguesas (direccode Pcdro Freitas Branco)

Beira Baixa e Beira Alta: trabalho preliminar no campo subsidiado pela BBC

- Na Beira Baixa. nos Concelhos de Castelo Branco (Malpica. Monsanto, S. Vicente di

Beira. Sobral do Campo) e do Fundo (Aldeia de Joanes, Castelejo, Donas. Escarigo,

Fundo, Livacolhos, Silvares, Souto daCasaeTrs Povos)

- Na Beira Alta nos Concelhos de S. Pedro do Sui (Candal, Covas. Figueiredo d'Alba.

Manhouce. Pouves e Vila Maior) e de Vouzela (Cambra - Santa Comba, Figueiredo das

Donas, 'fourelhe. Vermilhas e Vouzela)

S . M i g u e 1 : palestra no Salo do Govcmo C i v i 1

Beira Baixa e Beira Alta: estadia de campo subsidiada pela BBC

- Na Beira Baixa, nos Concclhos de Castelo Branco (Malpica, Monsanto, S. Vicente m

Beira, Sobral do Campo) e do Fundo (AJdeia de Joanes, Castclejo. Donas. Escarigo,

Fundo, Lavacolhos, Silvares, Souto da Casa e Trs Povos)

- Na Bcira Alta nos Concelhos dc S. Pedro do Sul (Manhouce. Pouves e Vila Maior) e _e

Vouzela (Cambra - Santa Comba, Figueiredo das Donas, I ourelhe. Venmllias e Vouzela)

Edi^o de Folk Music of Portugal (discos di Beira Baixa e Beira Aiia)
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1957

(Outubro)

Edicodc Folclore Musical nas Ilhas dos Agores (scptsTeraaeS. lVfigud)

Terccira: palestra na Junta GeraJ do Distrito Autnomo de Angra do Herosmo

1957/8 (Nov./Out.) Santa Maria: estadia de campo subsidiada pelo Instituto Cultural dc Ponta Delgada e

pelo Instituto de Alta Cultura (Almagreira, Bom Despacho Velho e Graca na freguesia

Almagreira; Santa Brbara e Lugar do Rebento na freguesia de Santa Brbara: Santo

Esprito, Calheta. Chameca, Giria e Malbusca na freguesia de Santo Esprito; So

Pedro e Pal de S. Pedro na freguesia de S. Pedro: Vila do Pono e Santana na freguesia

de Vila do Porto)

1958 (Outubro) Terceira e S. Migucl: sesses de lan^amento dos discos editados em 1956

1959('Janeiro)

(Marco/Maio)

(Junho)

Soco Honorario do Instituio Bislrico da lHa Terceira

Madeira e Porto Santo: trabalho preliminar subsidiado pela Junta Geral do Distrito

Autonomo do Funchal e pelo Instituto de Alta Cultura

Sco Ilonorario da Juvemude Muscai Poriuguesa

1959 (Ag.) a 1%(I

(Jun.)

1960

19(piorneroial968)

S. Migoel: estadia de campo subsidiada pelo Insttuto Cultural de Ponta Delgada e

pelo Instituto de AUa Cultura (Achadinha. Agua Retorta, Algarvia. Capclas, Faial d-i

Terra, Fenais da Ajuda. Ginetes, Livramento, Lomba da Louco, Lomba da Maia.

I.omba doCavalcin), 1-omba do Pomar, Maia, Pedreira do Nordcstc. Pico Vemielho da

Bretanha. Ponta Garca, Porto Formoso, Povoaco, Relva, Ribcira Seca. S. Pedro

Nordestino. Terra Ch, Vila do Nordeste c Vila Franca do Campo)

Envio dc colecces de discos dos Acores para ccntros cuhurais de 2S Pascs

Palestra em S. Miguel

Membro da Comisso de Einomusicologia da Fundaco Calousle GulDenkian

1962 63

(Mar./Ag.)

1963

(Out./Nov.)

(Nov)

Madeira: esuidia de campo subsidiada pela Junta Geral do Distrito Autonomo cb

Funchal c pelo Instituto de Alta Cultura

EdicodeO Folclore Musical nas Ilhas dos Agores (discos de Santa Maria)

Baarn: fabrico dos discos nos estdios da Philips na Holanda

Amsterdo, Bruxelas e Paris: visita a centros de cstudos (Museu dos Tropicos,

Cercle d'tudes Ethnomusicologiques e Muscu do Homem)

Lisboa: programa televisivo na RTP

1964(Julho)

(Novembro)

(pfcNw. 1964)

( 1 964 a 1968?)

Lisboa: palestra no Museu de Arte Antiga

Santa Maria: palestra e entrevista radiofnica no Clube Asas do Atlntico

S. M goel: repetico da palestra realizada em Santa Maria

Memiiro do Cenro de Esiudos f,inomusicoloia do lnslit uto de Alta Culiura

1965

(Jul)

Edi^odeO Folclore Musical nas Ilhas dos Agores(S. Miguel T srie)

Fim da ltima equiparaco a bolseiro concedida nelo Instituto de Alta Culiura

1966 (Fev) mrecior do Cemro de Biudos Einomuscologia do insiituto de Alia Cultura

1968 Selecco de grava^es de Vergflio Pereira piira eclico (paaaFuri_^CUoi_^<jdba4a)

1969 (Dez) Morte de Tlia Santos
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Nas dcadas de 70/80 A. Santos exerceu os cargos de:

Proessor de Composico do Conservalro Nacional (at 1980)

- Vice Presidenie da Sociedade Portuguesa de Auiores ( 1977,79)

MemDro do Conselho Nacional da Msca U980)

Em 1982 foi-lhe conccdidoo u'tulo deSCO HonorrO daSPA.
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Santos, Carlos M.

1937 Tocares e Cantares da Ilha. Funchal: Empresa Madeirensc Ed.

Schindler. Kurt

1941 Foik Music and Poetry ofSpain and Ponugal. New York: Hispanic Institute.

Soares. Jos Belarmino

1959 "Subsdios para o Futuro Cancioneiro Penafidelense" In Boietim da Comisso de Etnografia e Histria 4.

9* Srie, pp. 729-50.

Thoms, Pedro Fernandes

1896 Canges Popuiares da Beira. Figueira da Foz: Imprensa Lusitftna (2a ed. 1923).

1913 Velhas Canges e Romances Populares. Coimbra: Franca Amado.

1919 Cantares do Povo. Coimbra: Franca Amado.

Vasconcelos, Jos Leite de

1896 "Prefcio" In Pedro Femandes Thoms. Canges Populares da Beira. Figueira da Foz: Imprensa Lusitana

(2a ed. 1923).

Veiga de Oiiveira. Emesto

1982 insirumentos Musicais Populares Ponugueses. Lisboa: FCG (la ed. 1964)

1986 Insirumenios Musicais Po[Mures dos Ag.ores. Lisboa: FCG. (refere A. Sanios)

2(K)() Insirumcnios Musicais Populares Ponugueses. Lislx>a: FCG e Museu Nacional de Etnologia (reedico de

[VeigadeOliveira 1982] e (Idem 1986] numa mesma publicaco)
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Bibliografia com referncias a Artur Santos

Da bibliografia com referncias a A. Santos em seguida listada, salientam-se pela importncia que tiveram nesta

dissertaco de mestrado as recenses de discos ([Freitas Branco 1961:553<4J, [Idem 1962:s.pp.] e [Matos

1960: 156]). as homenagens postumas ([AAVV 1987] e [Pires 1986]), o artigo que o refere na qualidade

membro da Comisso Directiva do YFMC (Xarpeies 1969:14/32], a publicaco sobre a DIAMANG que

contextualiza o seu trabalho no plano de actividades culturais da companhia [MA.UC 1995], os bolctins do IHH

listados (com referncias elogiosas do Dr. Lus da Silva Ribeiro aos trabalhos na Ilha Terceira), as revistas

Insulana do ICPD (com informaco sobre os uabalhos nas Ilhas de S. Miguel e de Santa Maria, incluindo

notcias da edico dos discos, com listagem de faixas gravadas, listagem de Pases para onde foram enviados e

rcgistos notariais de direitos de autor) e os Reiatorios do fresidente da FCG (que referem as participacfxs de A.

Santos na CE/FCG enue 1960 a 1968 e como Consultor do Servieo de Msica at 1974), relativos a 1955/9

[Perdigo 1959] e aos trinios 1960/2 [Idem 1962]. 1962/65, 1965/68 e 1969.71 [Idem 1971] e 1971/4 [Idem

1974].

AAVV

1987 "Artur Santos" In AI^EM Boletim 55 (Out./Dez.), pp. 5-8 (colecco de textos de MadaJena Perdigo,

Maria Amlia Abreu, Maria de Lurdes Martins, Femanda Mella, Filipe Pires, Lus Francisco Rebelo e

Jos Bon de Souza).

Braga Santos. Joly

s.d. "Armr Santos" In Grande Enclopdia Poituguesa e Brasileira. Lisboa e Rio de Janeiro: Ed. Enciclopdia.

Vol. 27, pp. 344. (Edico posterior a 1951)

BBC

1956 Relatrio da Expedigo da BBC a Ponugai (Indito. Traduco Secr. Comisso Cultural Luso-Americana).

Brito, Manuel Carlos cfc

1984 "Musicology in Portugal since 1%0" In Acta Musicolgica Vol. 61, pp. 29-47.

Cmara, Jos Manuel Bettencourt dt

1980 Msica Tradicional Agoriana: A Questo Histrica. Lisboa: Instituto de Cultura e Lngua Portuguesa,

Ministrio da Educaco e Cincia.

Castelo-Branco, Salwa El-Shawan e Toscano. Manuela

1988 "In Search of a Lost World. An Overview of Documentation and Research on the Traditional Music of

Pormgal" In Yearbookfbr Traditional Music 20. pp. 158-92.
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CN

1954 Boietim do Conser\-atrio Nacionai Vol. 1, N. 1-4. Lisboa: CN.

1954 Boleiim do Conservairio Nacional Vol. 2, N. 1-4. Lisboa: CN.

Freitas Branco. Joo cfe

1%1 "Folclore Acoriano" In Arte Musical. Orgo da JMP Ano 29 (Dez), N.15, pp. 553/4

1%2 "Gravaces deMsica Portuguesa" In Arte Musical, OrgodaJMP Ano 30 (Nov), N. 18, s.pp.

Giacometti, Michel e Fernando Lopes Graca

198 1 Cancioneiro Popuiar Ponugus. Lisboa: Crculo dos I^eitores. (tem lista da dscografia de Anur Santos)

Graca, Fernando Lopes

1984 "A Msica em Portugal. Breve nou'cia histrica" In Obras Literdrias. Opsculos. Vol. 3 (2a ed.). Lisboa:

Caminho [Publicado pela primeira vez no Dicionrio daHistria de Ponugai de Joel Serro. onde figura

com o u'tulo "A musica e os musicos"].

Graca. Femando Lopes e Borba, Toms

1958 "Artur Santos" In Dicionrio de Msica (ilustrado) II. Lisboa: Ed. Cosmos.

DIAMANG

1951 Misso Fotclrica do Prof. Artur Santos hmda e Alto Zambeze. Exposigo Reaiizada no Secretariado

Nacional de Cullura Popular e Turismo. Lisboa: DIAMANG.

ICPD (com indicaco de paginaco apenas para os textos citados na dissertaco)

1957 Insuiana Vol. 13, pp. 410/2, 432.

1958 Insulana Vol. 14.

1959 lnsulana Vol. 15, pp. 174

1960 Insulana V'ol. 16. pp. 160

1%1 Insulana Vol. 17.

1963 Insuiana Vol. 19.

1964 Insuiana Vol. 20, pp. 205/6 e 296.

1966 Insulana Vol. 22.

IHJT (com indicaco de paginaco apenas para os textos citados na dissertaco)

1952 Boleiim do IHTT. Vol. 10.

1953 Boletim doIHTT, Vol. 1 1. pp. 273/4.

1957 Boletim doIHIT, Vol. 15,

1958 Boletim doiHTT. Vol. 16.
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INET

[em preparacoj Discos etnogrficos com MTP (base de dados que inclui listagem de faixas editadas)

Karpeles. Maud

1969 "The Intcrnational Music Council. Twenty-One Years" In Yearbook ofthe IFMC 1. pp. 14-32.

Kasmer, Macario Santiago

1%0 "Veinte Anos de Musicologa en Portugal" In Acia Musicolgica Vol. 32, Fasc. 1, pp. 1-11.

Matos. Manuel Garca

1960 "Review of 0 Folclore Musical nas Ilhas dos Acores" In lniemationai Folk Music Jouniai pp. 156.

MA.'UC

1995 Estudo do Patrimnio Cuttural da ex-Companhia de Diamanies de Angoia. Coimbra: MA.'UC.

Perdigo, Jos dc A/credo

1959 Reiatrio do Presideiue da FCG (Jul. 1955Dez59), Vol. 1. Lisboa: FCG.

1962 Reiatrio do Presidenie da FCG (Jan. 60/Dez 62). Vol. 2. Lisboa: FCG.

1971 Rclatdrio do Presidente da FCG (Jan. 63/Dez 65. Jan. 66/Dez 68 e Jan. 69/Dez 71). Vol. 3. Lisboa: FCG.

1974 Relatorio do Presidenteda FCG (Janeiro de 1972 a Dezembro de 1974), Vol. 6. Lisboa: FCG.

Pires, Lus Filipe

1986 "Um Grande Artista Ignorado" In Revista daSP.A, pp. 23.

Redinha, Josc'

1984 Instrumentos Musicais de Angoia. Noias hisiricas e eino-socioigicas da msica angoiana. Coimbra:

Instituto cle Antropologia da Univcrsidade de Coimbra.

Ribeiro, Lus da Silva

1982 Obras I. Elnografia Agoriana. Angra do Herosmo: IHTT e DREC.

1 983 Obras II. Hisiria. Angra do Herosmo: IHJT e DREC.

Veiga de Oliveira, Emesto

1986 Instrumentos Musicais Populares dos Agores. Lisboa: FCG.

2000 Insirumenws Musicais Populares Ponugueses. Lisboa: FCG e Museu Nacional de Etnologia.
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Bibliografa em que Artur Santos colaborou

Em publicaces, confirmou-se ter apenas escrito notas de programas ([Palestra em Oxford e Londres. Azevedo e

Santos. 1947], [Conccnos no S. Carlos 1941 e 43], [Exposico no SNI. 1951], [Concenos no Tivoli 1956]) e

os folhetos que acompanham as colecces dos discos emogrficos dos Acores.

A. Santos colaborou em publicaces de outros autores, fazendo uma transcrico musicaJ de um trecho gravado por

si nos Acores [Crtes-Rodrigues 1968 1. revendo as rranscrices feitas por Domingos Morais, de faixas gravadas

por A. Santos nos Acores em [Veiga de Oliveira 1986] e [Idem 2000] e dando informaces sobre os trabalhos que

tinha reaJizado nas Beiras e Acores [Cmara 1980]. As ouuas publicacc'xis indicadas listadas no foram

encontradas, aparecendo no entanto referidas nos currculos.

Crtes-Rodrigues, Armando

1968 "Acores" In Fcmando de Castro Pires dc Lima. .4 Ane Poputar em Ponugai. Iihas Adjacentes e Uitramar.

Lisboa: Editorial Verbo, Vol. 1, pp. 118-320.

DIAMANG

1951 Misso Folclrica do Prof. Aitur Sanios hmda e Alo Zambeze. Exposigo Realiz.ada no Secreiariado

Nacionai de Cuiiura Popuiar eTurismo. Lisboa: DLAMANG.

KN

1944 lbuns daMsica Ponuguesa. Cances Poptares Poriuguesas, Vol. I. Lisboa: GEM.'EN.

1948 ibuns daMsica Ponuguesa. Cances Popuiares Ponuguesas, Vol. II. Lisboa: GEM.EN.

s.a.

1956 Folk Songs ofEurope. Londres: Novello and Company. [no localizado]

s.a.

1964-67 Music Workshops. U)ndrcs: School Broadcasting Council. [no localizado]

s.a.

1%5 The Penguin Book ofOiristnuis Carols. Middlesex: Penguin Books. [no localizado]

Veiga de Oliveira, Ernesto,

1986 Instrumentos Musicais Populares dos Agores. Lisboa: FCG.

2000 Instrumentos Musicais Populares Ponugueses. Lisboa: FCG e Museu Nacional de Etnologia.

Vetterl, Karel

1966 A Select Bibliography of Euwpean Foik Music. Instituto de Emografm e Folclore da Academia das

Cincias da Checoslovquia. Praga: State Universio,- Press.
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Artigos de imprensa sobre Artur Santos

Os artigos de imprensa sobre a obra etnomusicolgica de A. Santos e a sua actividade como pianista e

compositor, so mais de uma centena (1924 e 1964) e foram arquivados por A. Santo. Foram ainda encontrados

dezenas de artigo de carcter emogrfico sobre os Acores que no l'oram analisados.

(1924) "Artur Santos. Um Maestro de 10 anos de Idade". [Recorte de jornal. 1924J

1935/07/14 "Novo Pianista". (recorte dejomal)

1941/06/ 1 2 "Tomou Posse um Novo Professor do Conservatrio Nacional \ Dirio de Lisboa

1941/06/13 "No Conservatrio Nacional. Tomou Ontem Posse um Novo Professor". A Voz

1941/1 1/28 "Msica" (L.F.B.). 0 Sculo

1 945/03/ 1 7 "Mtisica" (S.F.). Didrio Popular

1 945/03/ 1 7 "Espectculos" (Ruy Coelho). Didrio de Notcias

1947/05/04 "Conl'erncia em Oxord sobre Assuntos Portugueses". (recortc de jornal)

1948/03/3 1 "Musiciens Portugais. Stella Tavares" (Marc Pincherle). Paris Presses

1951/06/24 " Nolvel a Exposico de Fotos de Costumes Angolanos c Mocambicanos Inaugurada no SNI".

Didrio da Mart

1 95 1 .06/30 "Uma Exposico Notvel" (T.M.). A Semana

1951/07/08 ".Artur Santos. Pedagogo e Musicgrafo" (A. Lopes de Oiiveira). Novidades. Letras e Artes (Nas

ColmeiasdaArte)N.4

1 95 1 /07/ 14
"

A Arte e o Folclorc no Ultramarino Portugus". Scuio Ilustrado

1 952/06/04 "Instituto Histrico da Ilha Terceira". A Unio

1 952/ 1 0/25 "Professor Artur Santos" . Dirio Iimilar

1952/10.31 "O Professor Artur Santos e o Folclore Musical Micaelense". Agores

1952/1 1/04 "A Fixaco Sonora do Folclore RegionaJ pelo Professor Artur Santos". Dirio Insular

1952/11/(14 "Professor ArturSantos". A Uniuo

1952/1 1/05 "Preciosas Consideraces sobre o Folclore Musical da llha Terceira pclo Professor Artur Santos".

Dirio Insuiar

1952 11/05 "Chega a esta Cidadc o Profcssor Artur Santos que Vem Proceder Recolha Rigorosa do Nosso

Folclore Musical". Correio dos Agores

1952/1 1/06 "O Professor Artur Santos e o Folclore Regional". A Unio

1952/1 1/08 "O Musicista Artur Santos Vem a S. Miguel Recolher o Nosso Folclore Musical". A liha

1952/1 1 20 "O Folclore Regional c a Visita aos Acores do Professor Artur Santos". Agores

1953/01/03 "Balanco das Actividades Histricas e Emogrficas nos Acores em 1952 pelo Dr Carreiro da Costa

(Palestra Proferida no Emissor Regional dos Aeores)". A Ilha

1953/01 '25 "Editorial". Correio dos Agores

1953/03/08 "A Recolha do Folclore Musical Micaelense. Professor Artur Santos". Correio dos Agores

1953/03/08 "Professor Artur Santos". Agores
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1953/1 1/07 "Radio en Televesie. Ontmoeting met Prof. Santos". Nieuwe Rotterdamse Courant

(Trad. Ttulo: Rdio e Televiso. Encontro com o Prof. Artur Santos)

1954 /05/01 "Muziek uit Angola" Elseviers

(Trad. Ttulo: Msica de Angola).

1954 /05/01 "Fotos's van Oost Angola". Maandeiifkse Medeiingen

(Trad. Ttulo: Fotos do Leste de Angola)

1954/050/4 "Muziek en foto's uit Angola. Werk van Portugese Musicokx)g enige Dagen in Tropenmuseum

Geexposeerd". Aigemeen Hattdelsblad van Dinsdag (Trad. Ttulo: Trabalho de um Musiclogo

Portugucs Exposto durante alguns Dias no Museu dosTrpicos)

1954 /05 05 "Muziek cn dans m Angola". De Maaxxk

'l'rad. Ttulo: Msica e Danca em Angola)

1954 /05/05 "Foto's over Negermuziek in Angola". Hei Vrije Volk

Trad. Ttulo: Fotograftas acerca daMsica dos Negros em Angola)

1954/05/06 "Prof. Sanios". Donderdag.

1954 /05/06 "Prof. Santos". Trouw.

1 954 /05/ 1 9 "Mtisica Indgena de Angola na Holanda". Didrio da Manhd

1 954 /05 /19
"

Portugal no Estrangei ro" . Novidades

1954 /06/03
"

A Caminho da Fundaco do Arquivo Nacional da Msica Popular. Recolher e Gravar as Cancxies

Populares do Folclore Portugus - Eis a til Tarefa a que se Tem Daliaido o Professor Artur

Santos". Dirio deNotcias

1954 /07/] 3 "A Caminho da Fundaco do Arquivo Nacional dii Msica popular. Recolher e Gravar as Cances

Populares do Folclore Portugus - Eis a til Tarefa a que se Tcm Dedicado o Professor Artur

Santos". Dirio Popuiar

1955/0302 "Uma Lico do Professor Artur Santos sobrc o Folclore daTcrceira e S. Miguel". Dirio Popuiar

1955/03/09 "Constituiu Extraordinrio Sucesso a Apresentaco em Lisboa do Folclore Terceirense e

Micaelense Recolhido e Gravado pelo Prof. Anur Santos". Didrio Insular

1956/1 1/11 "O Folclore da Beira Baixa e a BBC". Beira Baixa

1956/11/16 "O Professor Artur Santos Estuda o Cancioneiro da nossa Regio". Notkias de Vouzeia

1956' 1 2/ 1 6 "O Cancioneiro da nossa Regio Gravado para a BBC". Notcias de Vouzela

1957 02/28 "Registo Oficial dos Discos da Antologia Sonora O Foiclore Musicai das Iihas dos Agores".

Didrio do Governo

1957/09' 1 3 "Concert de Musique Symphonique Portugaise. Beaulieu". Gazette de Lausanne

1957/10 "Nota da Semana". Agores

1957/10'26 "No Governo Civil. Acan^ou Assinalvel Exito a Apresentaco pclo Professor Artur Santos das

Gravaces da la Campanha de Investigaco e Recolha do Cancioneiro Musical A^oriano, na Parte

Referente ao nosso Distrito". Dirio dos Ag.ores

1957/10/27 "A palestra do Sr. Profcssor Artur Santos no Salo do Govcmo Civil". Agorcs

1957/10/29 "Revestiu o Mais Alto Interesse a Lico do Sr. Professor Artur Santos no Salo do Govemo

C" i v i 1
"

. Correio dos Agores
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1957/ 1 1 /09
"

Ao Pos ti go
"

. O Agoreano Oriental

1957/12 "Na Junta Geral o Prof. Artur Santos Fez uma Conferncia para Apresentaco da Msica Folclrica

Terceirense". .4 Unio

1957/12/01 "Cancioneiro MusicaJ da Uha Terceira - A Misso do Prof. Artur Santos". Dirio Insular

1957/12/03 "O Conhecimento Musical do Folclorc Terccirense. Atravs da Autntica Misso Cienufica cb

Prof. Artur Santos. Convir Completar o que Est Feito e Colher os Valores S. Jorge c di

Graciosa". Dirio Insuiar

1958/10/26 "A Msica Popular Acoreana em Risco de Perder-se Totalmente Salva por um Trabalho de

Persistente Prospecco Dirigido pelo Prof. Artur Santos. 26 Pases Recebero Discos de Msica

Popular Terceirense que Ser o Primeiro Contributo para a Divulgaco Intemacional do Folclore

Musical Portugus". Didrio Insular

1958/1 1/01 "Folclore Musical Acoriano". Jontai do Comrcio

1958/1 1/01 "Folclore Musical Acoriano Gravado em Discos que se Destina a 26 Pases". Novidades

1958/1 1/03 "Defesa da Tradico Palestra no Rdio Clube de Angra em 27 de Outubro de 1958, pelo Ten. Cor.

Jos Agostinho)". A Unio

1 958/ 1 1 /04
"

I). Tl ia Santos". Correio dos Agores

1 958/ 1 1 /05 "Folclore Musieal Micaelen.se". Agores

1958/1 1.26 "A Msica Popular Micaelense Seguir Brevemente para 54 Centros Culturais Espalhados por 26

Pases". Correio dos Agores

1958/12/05 "A Mtisica Popular Acoriana Vai Levar a Todo o Mundo a Presenca dcstas Ilhas Portuguesas".

Agores

1 958/12/07 "Nota da Semana". Agores

1959/01/07 "A RespeitodeDiscos... Folclricos". A Unio

1959/03/21 "Para Organizaco do Cancioneiro Geral Portugus. Recolhcr e Gravar as Cancoes Madeirenses em

quantoTempo... - Eis o Objectivo do Prof. Artur Santos do Conservatorio Nacional e Membro

do Intemational Folk Music Council". Voz daMadeira

1959/10/25 "Aeores. Terra Nossa de Beleza sem Par". O Comrcio do Porto

1959/10/30 "Est a Ser Elaborada a Antologia Sonora do Folciore MusicaJ Acoriano". Didrio do Norte

1959/10/31 "Cinco Dias nos Acores" (Martinho Simes). DidriodeNoticias

1959/10/31 "Folclore Musical e Turismo". Correio da Hona

1960/01/16 "Folclore Musical Madeirense". Didrio dos Agores (Fim de Semana)

1960 01/21 "Recolha do Folclore Micaelense e Mariense. A Junta Geral do Distrito Pronuncia-se sobre o

Assunto". Agores

1960/0 1 /23 "Inventrio Anstico da Madeira". Voz da Madeira

1960/02/02 "Recolha do Folclore Micaelense e Mariense. A Junta Geral do Distrito Continua a Pronunciar-se

sobre o Assunto". Agores

1960/02/10 "Deveria Criar-se em Portugal um Gabinete de Pesquisas de Folclore". Dirio Popular

1960/02/27 "A Quesuo da Recolha do Folclore Musical de So Miguel e Santa Maria Continua a Ser

Ventilada na Junta Geral de Distrito." Agores
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1960/02/27 "O Folclore Musical da Ilha de Santa Maria". A Vila

1960/02/29 "O Folclore Musical Micaelense". Correio das Iihas

1960/03/10 "Pblclore Micaelense e Mariense. Comunicado do Instituto Cultural". Correio dos Agores

1960/03/ 1 5 "Um Senhor de Lisboa". Correio das Ilhas

1960/03/18 "Desenvolve-sc em S. Migue! uma Obra Culmral Notvel com a Recolha de Folclore Musical".

Didrio de Lisboa

1960/03/19 "Uma Hora Alta de EspirituaJidade (pelo Dr. Joo Bernardo de Oliveira Rodrigues)". Coneio dos

Agores

1960/03/3 1 "Folclore e Pirotcnica". Correio das Ilhas

1960/07/02 "O Instituto Cultural Homenageou o Professor Artur Santos". Correio dos Agores

1960/07 05 "Ou\ indo o Prof. Artur Santos na sua Despedida de S. Miguel". Correio dos Agores

1961/02/01 "Novidades em Discos de 45 rpm. Msica Popular da Uha Tcrceira e Cantares do Povo de S.

Miguel". Dirio Popular

1 96 1 /02/07 "O Folclore Acoriano". Didrio daManli (Letras)

1961 02/1 1 "Msica dos Acores". Dirio de Lisboa. (No Mundo dos Discos)

1 96 1 /02/ 1 6
"

Valiosa Antologia Musical dos Acores". Didrio Ilustrado

196 1 '02/19 "Discos Portugueses Expandem o Folclore dos Acxires". Jornal do Comrcio

1961 '02/19 "Msica Popular Portuguesa. Cances dos Acores. Recolhidas e Microgravadas pelo Professor

Artur Santos". Novidades. (I.ctras e Artes)

1961/03/13 "Lembrando Tempos Antigos (Palestra no RCA pelo Ten. Cor. Jos Agostinho)". ,4 Unio

1961/03/14 "O Verdadeiro Folciore Portugus. Discos de Msica Popular Acoriana Resultado das Investigaces

do Professor Artur Santos" (JFB). O Se'culo

1961 '03/24 "Obra de Divulgaco do Folciore MusicaJ das Ilhas dos Acores". Jornal de Notcias (Palco)

1961/09 27 "Msica Rcgional". Dirio Insular (Breves Notas)

1964/0 1 /27 "Prospecco de Folclore" . Didrio da Manh

1964/07/21 "Palestra sobrc Etnologia Musical no Museu de Arte Antiga". Dirio da Manh

1964/08/08 "Recolha de Folclore Musical". Agores (Ecos e Comentrios)

1964/1 1 /05 "Uma Sesso de Emo-musicologia Mariense no Clube Asas doAUntico". Dirio dos Agorcs

1964/12/08 "O Professor Artur Santos e os seus Estudos de Etno-Musicologia Acoriana pelo Dr. Joo Beniiirdo

de Oliveira Rodrigucs". Correio dos Agores
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Correspondncia

Anlise sumra

Da correspondncia de A. Santos esto depositadas no INET 335 cartas (enviadas e recebidas enue 1938 e 1986) e

existe correspondncia dispersa no Museu de Angra do Herosmo (MAHj, da ordem das duas dezenas, por vezes

cpias dactilografadas de cartas existentes no INET.

As cartas mais antigas permitem caracterizar o seu percurso como compositor (por exemplo as trocadas

com Lus e Pedro de Freitas Branco e Jos Viana cla Mota) e os seus esmdos no estrangeiro (Vaughan Williams,

Edward Dent, George Dyson e Alan Bush).

Durante toda a carreira etnomusicologica, a numerosa troca de correspondncia com o IAC, que financiou

todas as suas equiparaces a bolseiro enue 1945 e 1965, permite caracterizar os trabalhos realizados. dificuldades e

apoios encontrados e os resultados obtidos. Juntamcnte com a correspondncia com as instituices que apoiaram

o trabalho de campo (BBC. CN, DIAMANG. EN, FCG, ICPD, IHIT, JGAH, JGF. JGPD, SNI. Cmaras e

Govemos Civis, Comisses de Turismo, etc), constituem importante documentaco para a caracterizaco da

carreira emomusicolgica dc A. Santos e tcstemunho sobrc a poca em que trabalhou, os processos e ideologias

polticos que permitiram ou condicionaram os seus trabalhos.

Nessas cartas esto documentados o seu enquadramento teorico, objectivo e motivaces, metodologia do

trabalhodecampo, relaces com os infomtantes e instituices, quer a nvel ofcial como pessoal (por exemplo

cartas para Antnio Ferro. Pedro Prado ou Ivo Cruz.). Em especial nos Acores, personalidadcs de destaque no meio

poltico e cultural. do contributo para o trabalho de campo realizado. quer do ponto de vista prtico (aJojamento.

transportes, facilidades de ordem vria), quer como informantes (sendo alguns deles polticos. eruditos locais ou

acadmicos de diferentes reas. como Amiando Crtes-Rodrigues. Francisco Carreiro da Costa, Joo H. Anglin.

Luis da Silva Ribeiro, Manuel Baptista de Lima, Manuel Sousa Menezes, Pedro Cymbrom ou Teotonio

MacJiado Pires). H ainda correspondncia do continente que permite caracterizar a carreira etnomusicologica de A.

Santos (com Joo de Freitas Branco. Madalena Perdigo ou Emesto V'eiga de Oliveira) e outras actividades

desenvoU idas (Frederico de Freitas, em rciaco SPA; Lus Filipe Pires. em relaco docncia. por exemplo).

A correspondcncia do estrangeiro, atesta o nmero de contactos com importantes etnomusiclogos

europeus e americanos (Andr Schaeffner. Claudie Marcel-Dubois, Duncan Emrich, Giorgio NataletU. Jaap

Kunst. Jacques Chailley, Joannc Purccll, Kurt Reinhard, Maud Karpeles, Marius Schneider, Olav Gurvin, Oneyda

Aharenga, Paul Collaer, Poul Rovsing Olsen, Rodney Gallop, etc), o reconhecimento intemacional de A.

Santos como etnomusiclogo ciesde meados dos anos 40 (IFMC e BBC), consolidado com a divulgacro dos

discos acorianos. feita a partir de 1959 (para a Associaco Brasileira de Folclore e Discoteca Pblica Municipal

S. Paulo, Cercle Intemational d' tudes Ethnomusicologiques de Bruxelas, Consejo Superior de Investigaciones

Cientficas em Madrid. Dansk Folkemindesamling de Copenhaga, Emografiska Muscet Gteborg na Sucia,

lnstituut voor de Tropen em Amsterdo, Library of Congress em Washington, Muse de l'Homme em Paris.
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Muse Ethnografique em Genebra. Phonogram Archiv de Berlim, Universidades de Colonia, Dublin. Hamburg.

Londres, Montpellier, Oxbrd e Paris, etc). Esses contactos eram apoiados oficialmentc, como demonstra a

correspondncia com o MNE, as embaixadas americana, holandesa. inglesa e da URSS em Portugal
- -

Cartas Citadas (data, remetente e destinatrio)

3L05/1938 Lus de Freitas Branco. A. Santos

14/09/1938 Lus de Freitas Branco. A. Santos

07/01/1939 Vianada.Mota. A. Santos

24/11/1939 A. Santos. Presidente da Comisso Administrativa daEN

17/03/1941 Lus de Freitas Branco. A. Santos

11/03/1942 AS. Antnio Emlio (Campos)

23 09/1942 Instituto Britnico. A. Santos

1 2/03/ 1945 1 vo Cruz. I )i rector do CN . IAC

25/07/1945 Dr. Aninio Mcdeiros Gouveia, Secretrio Gcral do LAC. A. Santos

1 6/1 1 / 1 945 Edward Dent. A. Santos

07/1 2/1 945 British Councl. A. Santos

25/0 1 /i 946 Alan Bush. A. Santos

2S 01/1946 Dr. Antnio Medeiros Gotiveia. Secretrio Gerai do IAC. A. Santos

22/02/ 1 946 Edward Dc nt. A. Santos

27/02/ 1 946 Edward Dent. A . Santos

20--03/1946 Alan Bush. A. Santos

23/03.1946 A. Santos. Alan Bush

23/03/1946 A. Santos. Dr. Antnio Medeiros Gouveia. Secretrio Geral do IAC

09/04/1946 Alan Bush. A. Santos

1 3 '04/ 1 946 A . Santos. Alan Bush

30/06/1946 A. Santos. Amnio Ferro

29/07/1946 A. Santos. Dr. Antnio Medciros Gouveia. SecretTio Geral do LAC

02/09/1946 A. Santos. Sir George Dyson, Director do Royal College of Music

1 6/09/ 1 946 S ir George Dyson. A . Santos

17/10.1946 Rodney Gallop. A. Santos

10/1 1/1946 A. Santos. Rodney Gallop

14-/1 1/1 946 A. Santos. Ivo Cmz, Director do CN

278 S foram listadas as instituices que agradeceram directamente a A. Santos a recepco dos discos acorianos.

Muitas das que receberam a colecco, nos Paises citados e ainda noutros europeus (Escocia. Finlndia. Grcia e

URSS), americanos (Argentina, Canad, Chile e Umguai) e de outros continentes (frica de Sul, AustrJia, Israel

e Japo). agradeceram directamente s instituices que ofereceram os discos, no aparecendo aqui listadas.
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31/1 2/1946 I vo Cruz. Director do CN. A. Santos

23/01/1947 A. Santos. Prof. Entwistle, Estudos Portugueses. Universidade Qxford

31/01/1947 A. Santos. Dr. Antnio Medeiros Gouveia. Secretrio Geral do IAC

23/04/1947 AS. Dr. Antnio Medeiros Gouveia, Secretrio Geral do IAC

09/05/1947 British Councii. A. Santos

24/07/1947 Rodney Gallop. A. Santos

04'09 1947 Dr. Antnio Medeiros Cjouveia. Secretrio Geral do IAC. A. Santos

1 5/ 1 2/ 1 947 AS. Dr. Antnio Medeiros Gouveia, Secreuirio Geral do IAC

24. 12/1 947 Dr. Antonio Medeiros Gouveia, Secretrio GeraJ do IAC. A. Santos

1 9/02/1948 Maud Karpeles, Secrctria Geral do IFMC. Embaixador de Portugal em Londres

10/03/1948 A. Santos. DLAMANG

1 1/03/1848 DIAMANG. Dr. Ivo Cruz, Director do CN

1 9 08/1949 DIAMANG. Intendente do Dismto da Lunda

09/07T949 A. Santos. DIAMANG

1 3/05. 1950 A. Santos. Csar de S

30/05.1950 A. Santos. Casa de Portugal em Paris

16 06/1950 Library of Congress. A. Santos

06/04/1952 L. Silva Ribeiro. Prcsidente do IHIT. Dr. Manuel Sousa Menezes. ftesidente da JGAH

09/04 1952 Dr. Jos Bmno Carreiro. ICPD. Dr. Manuci Sousa Menezes, Prcsidente da JGAH

20/05. 1952 A. Santos. Dr. Manuel Sousa Menezes, Presidente da JGAH

1406/1952 A. Santos. Dr. Antcmio Medeiros Gouveia, Secretrio Geral do IAC

05/ 1 1/1952 Dr. Lus da Silva Ribeiro, Presidente do IHIT. Dr. Ivo Cmz. Director do CN

09/01/1953 A. Santos. Jiio de Vilhena. Administrador Geral da DIAMANG

2501/1953 A. Santos. Fernando Pessa

1407/1953 A. Santos. Vige Ivangeirn.

09/08/1953 A. Santos. Direcco do ICPD

04/11/1953 JaapKunst. A. Santos

04/01/1954a A. Santos. Jaap Kunst

04.01/1954 A. Santos. Dr. Pales. Chefe da Diviso cle Anuopologia do Muse de l'Homme. Paris

04/01/1954 A. Santos. Ministro dePortugal em Haia

04/01/1954b Jaap Kunst. A. Santos

1 3/0 1 / 1 954a A . Santos. Jaap Kunst

13'01/1954b JaapKunst. A. Santos

16/01/1954 A. Santos. Andr Schaeffner. Muse de l'Homme, Paris

02/02/1954 A. Santos. JaapKunst

1 1 /03/1954 Reverend Jones, School of Oriental and African Studies da Universidade de Londres. A. Santos

3 1 /03/ 1 954 A . Santos. Jaap Kunst
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07/04/1954 JaapKunst. A. Santos

04/06/ 1 954 A. Santos. Jaap Kunst

pos 1954 A. Santos. JaapKunst

20/08/ 1 955 Marie Slocombe, BBC Archi ve. A. Santos

02/ 1 1 / 1 955 Lgation du Pays Bas. A . Santos

1208/1956 A. Santos. Director Geral do Ensino Superior e Belas Artes

27/08 i 958 Presidente de JGF. Ministro da Educaco NacionaJ

28/01/1959 Jos Antnio Velho Arruda. Presidente da Cmara de V'ila do Porto. A. Santos

24/06/1959 Paul Collaer. Director do Cercle International d'Ethnomusicologie de Bruxelles. A. Santos

29/08/1959 Paul Collaer. A. Santos

24/1 1/1959 Paul Collaer. A. Santos.

05/04/1960 A. Santos. Paul Collaer

12:04/1960 Paul Collacr. A. Santos

22/04/1960 A. Santos. Dr. Amonio Medeiros Gouveia. Secretrio Geral do LAC

10/06/1960 Poul Rovsing Olsen. Dansk Folkemindesamling. A. Santos

09/08/1960 A. Santos. Paul Coliaer

1 2/08/ 1 960 Paul Collaer. A. Santos

24/1 2T 960 A. Santos. Claudie Marcel Dubois, Chefe do Departamento de Emomusicologia do Muse

Nationale des Arts et Traditions Populaires

25021961 A. Santos. Jacques Chailley

04/03/1961 Jacques Chailley. A. Santos

1 1 /03/1 961 A. Santos. Jacques Chailley

13/10/1961 A. Santos. Juiz Henrique Brs, Comisso de Turismo da Uha Terceira

01/07/1963 A. Santos. Coronci Homem daCosta, Presidente da JGF

16/1 1/1964 Dr. Antnio Medeiros Gouveia. Secretrio GeraJ do IAC. A. Santos

06 03/1965 A. Santos. Presidcnte do Consciho Superior do LAC

10/06/1965 A. Santos. Dr. Antnio Medeiros Gouveia. Secretrio Geral do IAC

0 1 /07/ 1 965 Tl ia Santos. Music Department of the BBC

26/04/1966 Dr. Antnio Medeiros Gouveia. Secretrio Geral do LAC. A. Santos

10/06/1969 Paul Rovsing Olson, director do Dansk Folkemindesamling, Copenhaga. A. Santos

29/03/1980 A. Santos. Teresa Falco

Personalidades com quem manteve correspondncia

As personalidades a que foram dirigidas ou cnviadas cartas, esto organizadas em trs gmpos: (1) correspondncia

do continente, (2) das ilhas acorianas e da Madeira e (3) do esuangeiro. Os graus e cargos que ocupavara. (mesmo

se conhecidos), sc') sero indicados quando constam na correspondncia.
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( 1) Do continentc, foram recebidas e/ou enviadas cartas por Antnio Emlio Campos, Antonio Ferro, Dr.

Antnio Mcdeiros Gouveia (Secretrio do IAC), Armando Santiago, Arminda Correia, Dr. Carlos Azevedo e

Teresa Falco .Azevedo, Carlos Couto Sequeira Costa. Ccsar de S, Comandante Ernesto de Vilhena

(Administrador Delegado da DIAMANG), Domingos A.R. Morais (Umbre do Museu de Emologia), Emesto

sVeiga deOliveira (timbre do Centro de Estudos de Etnologia), Femando Pessa, Frederico de Freitas. Herminio

do Nascimento (Presidente da JMP), Ivo Cruz (Director do CN), Dr. Joo Couto, Eng Joo Falco. Joo

Freitas Branco, Jos Atalaia, Jos Bon de Souza. Jos Viana da Mota, Jos Valentim (Silvares), Dr. Jiio

Villiena (Administrador da DLAMANG), J. Martins Barata (Consultor Arustico dos CTT), J. Tavares Paulo

(Director Geral da DIAMANCi na Lunda), Lus Filipe Pires, Lus de Freitas Branco. Maria Fernanda Lima

Fragoso Martins (irm de Antonio Fragoso), Madalena Pergo (Directora do Servico de Msica da FCG), Pedro

de Freitas Branco e Pedro do Prado (chefe da Repartico de Programas Musicais da EN).

H ainda outras cartas institucionais dirigidas e recebidas da Arte Musical (Revista de Informac/io Doutrina

e Crtica). Comisso Administrativa da Emissora Nacional (Presidente). Comissariado Geral da Exposico ct

Portugal no Rio de Janeiro (Ministrio dos Negcios Estrangeiros), Direcco (icral do Ensino Supcrior e Bcias

Artes. Embaixada Americana em Lisboa (Foreign Affairs). Embaixada da URSS (Servicos Culturais), IAC

(Prcsidente da Direcco e Presidente doConselho Superior), Instituto Britnico Portugus, Laboratorios da Tobis

Portuguesi, Ministro da Educaco Nacional, Lgation du Pays Bas em Lisboa e SNI itimbre da Presidncia do

Consciho).

(2) Da correspondncia para os Acores saliento as cartas dirigidas ou recebidas pelo Dr. Agncio Omelas ci)

Rego (Presidente daJG.AH). Dr. Antero Carreiro de Freitas. Dr. Armando Cnes-Rodrigues, Emesto de Medciros

Barbosa. Dr. Fernando Raposo de Medeiros. Dr. Francisco Carreiro da Costa, Henrique Brs (Comisso Regional

deTurismo da Ilha i erceira), Humberto de Benencourt Medeiros e Cmara (ICCP), Joo Dias Afonso (Presidente

do Gmpo Amigos daTerceira). Dr. Joo H. Anglin (Presidente do ICPD), Jos Antonio Velho Amida (Presidente

da Cmara Municipal ele Vila do Porto), Dr. Jos Bruno Carreiro, Jos Leal Armas (Presidente cla JGAH), Dr.

Lus da Silva Ribeiro (Presidente do IHIT), Dr. Manuel Coelho Baptista de Lima (Presidente o IHIT), Dr.

Manuel de Sousa Menezes (Assembleia Nacional, Presidente da JGAH, Governador do Distriio), Eng Pedro

C\ inbrom (l^residente da JGPD). Rui C/anto e Castro Jnior e Teotnio Machado Pires (Director do IHIT).

H ainda cartas de A Unio, Commanding OfFicer da Base das Lages e Comisso Rcgional de Turismo

S. Miguel e Santa Maria (Presidente).

As cartas da Madeira, em muito menor nmero, so do Coronci Fernando Homem da Costa (Presidente da

JGF') e do Eng" Antcmio Teixeira de Sousa (carta com timl)re do Gabinete do Presidente).

(3) Muitas cartas doesurangeiro foram enviadas por investigadores de vrios Pases europeus e do Brasil.

referindose elogiosamente colecco de discos recebidas. Essas cartas, organizadas por ordem alfabtica de Pases,

foram enviadas pelas personalidades listadas, como representantes de aJgumas das instituices em causa. Da

Alcmanha, Dr. Herbert Minnemann (Ibero-Amerikanisches Forschungsinstitut, Universitat Hamburg), Prof. Dr.

Kurt Reinhard (StaaUiche Museen Musikethnologishe. Fruher Phonogram Archiv de Berlim) e Dr. Marius

Schneider (^lusikwissenschaftliches Institut, Universidade de CokSnia): da Blgica, Paul Collaer (Cercle
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Intemational d'ftudes Ethno-Musicologiques, Bmxelas): da Checoslovquia, Karei Vetterl (Instituto de Etnografia

e Folclore da Academia das Cincias da Checoslovquia); da Dinamarca, Poul Rovsing Oisen (Dansk

Folkemindesamling, Copenhaga); de Espanha, Gins de Albareda (Consejo Superior de Investigaciones

CienuTicas, Cenuo de Ediciones Fonogrficas, Madrid); de Franca, A. Aymard (Facult des Lettres et Sciences

Humaines. Universit de Paris). Claudie Marccl-Dubois. (Departamento de Etnomusicoiogia do Centre Nationale

de la Recherche Scientifique. Muse NationaJ des Arts et Traditions Populaires, Paris), Prof. J. Chailley

(Universit de Paris. Institut de Musicologic), Pierre Jourda (Facult des Lettres et Sciences Humaines.

Universit de Montpellier) e Rafael vila de Azevedo (Instituto de Estudos Portugueses e Brasileiros da

Universit de Monpcilier); da Holanda. Jaap Kunst (Koninkiijk Instituut voor de Tropen, Amsterdo): da Irelanda.

Caoimhn Danachair (Ethnographic Section, Irish Folklore Commission, University College, Dublin); da

Jugoslva. Prof. Petar Konjovic (Beogrado); da Sucia. K.G. Izikowitz (Emografiska Museet, Gteborg); da

Suca, Dra. Margaretha Lobsiger-Dcilenbach (Museu e Instituto de Etnografia de Genebra) e ainda do Brasil,

Oneyda Alvarenga (Discoteca Pblica Municipal de S. Paulo).

Outra correspondc'ncia de e para o esuangeiro, mas no referente ao envio das colecces, inclui cartas

aJgunsdosj citados como C. Marccl-Dubois, J. Chailley. J. Kunst. P. Collaerou P. Rovsing Olsen e ainda cfe

Alan Bush, Alfredo Joo RabticaJ (Associaco Brasileira de Folclore), Andr Schaeffner, Reverendo A.M. Jones

(School of Oriental and African Studics, Univcrsity of London), Duncan Emrich (Library of Congress), Edward

Dent, Epko Vieck (Philips Portuguesa), Dr. Fernando Arajo Sant'Ana (CnsuJ de PonugaJ em Amsterdo), Dr.

Fernando Quartim de Olivcira Bastos (Ministro de Portugal em Haia), Sir George Dyson (Director do Royal

College of Music/Londres), F. Curt Lange (Instituto Inter-Americano de Musicologia). G. Nataletti, J.V.

Ginneken (Philips em Hilversum). Joanne Purcell, Dr. Joo Campos (Casa de PortugaJ em Paris), Dr. L. PaJes

(Sub-Director do Muse de L'Homme), Lewis Hank (Director da Hispanic Foundation, Library of

Congress Washington), Miss Marie Slocombc (Recorded Programs Librarian'BBC), Maud Karpeles (Secretria

Honorria do IFMC). Olav Gurvin (Departamento de Cincias Musicais da Universidade de Oslo), Dr. R.A.M.

Bergman (Director cle Depanamento do Instituto dos Tropicos de Amsterdo), Rodney Gallop. Miss Ross (BBC),

Vaughan Williams (atravs do British Council). Prof. W.J. Entwistle (Oxford University) e \\r.L. Utemiark

(Director de Secco, Conservador Cieral do Instiiuto dos Trpicos de Amsterdo).

H ainda correspondncia trocada com a BBC, British Council (Londres). Consulado de Portugal em

Amsterdo (Consul), Consulado de Portugal (Paris), Embaixada de Portugal (Londres), MacMillan Company e

Penguin Books.

As instituces que receberam a colecco de discos e no esto listadas so de alguns dos Pases citados,

ouuos europeus (Esccia, Finlndia, Grcia e URSS) e americanos (Argentina, Qtnad, Chile, Estados Unidos e

Umguai) e aincla da frica de Sul. Israel, Japo e Austrlia. A sua listagem completa consta em publicaco do

ICPD (Insulana Vol. XV 1959: 1 74/177). possvcl que tenham sido enviados agradecimentos directamente s

insiiutieoes tjue promoveram as edices, o IAC (es|?ilio no acessvel), as Juntas Gerais de Angra c Ponta

Delgada e o CPD (inlomiac;o no {Xisquisada).
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OBRA ERUDITA

Obra publicada

Foram publicadas as obras para canto e piano Oh! Que cama... : Sra. doAimuno; Santa luzia; s o meu amor

e no digas que no; Milho Grosso; Sele anos que andei na guerra; Boina, Boina e A Marcela [EN 1944] e Oiuia:

Jc vai roubaa; Mangerico e Um ai meu amor [EN 1948]

Obra indita

(na colecc,o particular do Maestro Rui Serdio)

Obras para Piano

Rond Op. 3 ixira Piano (2 de Janeiro de 193 1 )

Sonata em Mib Maiorpara Piano (Prmio Beetiioven - 1937)

i ranscricjio para 2 pianos de His Meiody de Colin Taylor

Ohras nara Canto e Piano

1) Com Melodias Compostas por A. Santos

s.d. Unnbras-me... (Op. 5). Msica de Artur A. dos Santos. I^tra de Joo de Deus

1932 .4 Biiha de Estremz. op. 7 Para Canto e Piano

Msica de A. Santos. Palavras de Eugnio de Castro. (Dedicatria: Ao grande intrprete da Biiha. Ao

amigo e ilustre cantor Jos Rosa. Com um abraco do autor)

1 932 Escucha Princesita! Tango Cango. (Dedicado distinta actriz Corina Freirc)

Ixitra e msica de Artur A. dos Santos. Sassetti & Ca (Cpia autografada: minha simptica e ilustre

colegaMJle. Tlia Ribeiro, muito afectuosamente o autor Artur A. Santos. 25/4/9)

1936 Cango de Embaiar ( Ex.ma. Senhora D. Elisa Correia Lisboa)

Msica de Artur Santos. Palavras de Eurico Lisboa (Copia autografada: "mc Elisa" com a muita

estima e gratido do "filho" Artur 27/6/936)

1944 Nefumez pas tant defois

Msica de A. Santos. Versos deTlia S. (Ao nosso amigo Eugne Labat)

2) Com MTP harmonizadas por A. Santos (semconimiaco deautoria)

s.d. BciradoRio... (Caneo de frespio)

s.d. A Cantadeira

s.d. .4 Ciranda N. 1
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s.d. .4 Moreninha (Cantar desgarrada)

s.d. 4 Pombinha (Canto dos Reis ou Janeiras)

s.d. 4 Pombinha (De pouco valor popular)

s.d. 4 Ramaideira. (Cantiga com estribilho bailado. Beira)

s.d. 4 Ramaldeira. (Chula)

s.d. A Saudade (Acores)

s.d. 4 Tyrana (Acores)

s.d. As Ceifas (Beira Baixa)

s.d. As Sotteiras

s.d. Beia Aurora (Acores)

1942 Cango de Bergo (Mclodia popular. Do Cancioneiro de Vila Nova de Fozca. Harmonizaco dc A. Santos.

Prmio Rey Colac-o nos concursos de composic;o da E.N. 1943)

s.d. Cango de Bergo (Melodia popular. Minho)

s.d. Cango de Embalar

s.d. Cango e Danga de S. Jodo ( roda dafogueira)

s.d. Catttando (Cantiga desgarrada Beiras)

s.d. Cntico do Naia (Vilancico popularisado dc um Auto Pastoril. Ribatejo)

1957 Canto de Natai (Harmonizaco de uma melodia transcrita de um disco facultado pelo Padre Artur ct

Santa Maria com texto em francs e em portugus (outra partitura da mesma harmonizaco, sem texto

escrito, tem a indicaco: Santa Maria Natal 1958)

1937 Chamanita (A) (Fandango Acoriano. S. Jorge. Acores)

1944? Chuia (Beira Alta e harmonizaco de Artur Santos)

Publicadaem (EN 1944|

s.d. Eu ouvi, mil vezes ouvi.... (Melodia Popular Portuguesa recolhida em Serpa, Alentejo. por Rcxiney

Gallop e harmonizada por Artur Santos)

s.d. Fui a Espanha sou espanhol

1943 Jcd vai roubada... (Caniiga bailada. Recolhida por A. Santos na Vila dc Acores. Beira Alta)

PublicadaemrE;N.1948]

s.d. Janeira (Manteigas. Serra da Estrela. Beira)

s.d. Limoeiw da Calgada

s.d. Luizinha (Danca)

s.d. Mangerico (Beira Baixa. Do Cancioneiro de Rcxlney Gallop)

Publicadaem [EN 1948]

s.d. Maiianiiafoi fonte (Vila Vicosa. Alentejo)

s.d. Sossa Senhora da Graga (Cantar de Romaria)

s.d. 0 Amor quando se encontra (Beira Baixa. Rtxlney Gallop)

s.d. 0 Bravo

s.d. O Oiaramba (Canco bailada. S. Mateus. Uha Terceira)

s.d. 0 Duque de Alba. Romance
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s . d . 6 fresca da ramattiada

s.d. 0 leidro (A) (Beira e Estremadura)

s.d. O ludro (B) (Cancb bailada. Alentejo e Beira Alta)

s.d. O Indro do Velho (Caneo bailada. Ac;ores)

s.d. 0 La\rador da Arada (Lcnda rcligiosa)

s.d. 0 Malho (Cancb bailada. Beiras)

s.d. 0 Mallwo (B)

s.d. 0 Mangerico (Portal, llha de S. Jorge. Acoresj

s.d. 0 Meu Bem (Ribeira Seca, Ilha de S. Jorge. Acores)

s.d. minha amora madura

s.d. 0 Sapateia (Acores)

s.d. 0 Regadinlw

s.d. 0 Vira (Danca com cantar desgarrada. Minho)

s.d. 0 Vira (Beira)

s.d. Oliveiras da Serra

s.d. Os Pastores (IV) (Canto de prespio ( desgarrada) de Autos Pastoris. Figueira da Foz. outras localidades)

s.d. Os Pastores (V) (Canto de prespio. Beira Alta)

s.d. Os Reis (Aqui vos venho cantar) (Piano, Beira)

s.d. Os Reis (Janeiras. Piano, Beira)

s.d. Os Reis (So chegados os trs Reis) ilarmonizaco. Beira)

s.d. Pequenina (Mariais (?], Beira)

s.d. Rapariga iia, tla.... (Harmonizaco [de Francisco de Licerda?]. Alentejo)

s.d. Rema'. (Acores)

s.d. Rosa Branca (Desgamtda)

s.d. Rouxinol de Bico Preto

s.d. Senhora do Aimuno (Canco popular. Beira Baixa e hannonizaco de A. Santos)

Publicada em [EN 1944]

s.d. Senhora do Almutto (verso arttiga)

s.d. Toma id, amor (Beira)

s.d. Um ai, meu amor.... (Beira Baixa e Harmonizaco de Artur Santos)

PubJicada em [EN 1944]

s.d. Vareira do Douro (Chula. Rgua)

s.d. Verde Gaio (Canco bailada)

s.d. Videirinha (Cantiga. Beira)

s.d. Viras tu, viro eu...

3) Obra Coral

1944 Donde nascem as morenas (SATB. Vila de Ac;ores, Beira Alta. Recolhida e harmomzada por A. Santos)
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4) Obras para Orquestra

1936? Rond (em estilo ddssico) para orquestra sinfnica. (Obra premiada como Primeiro Prmio

Composico do Conservatrio NacionaJ no ano de 1936)

1941? Suite Antiga Para Orquestra (Carlos Seixas - Artur Santos)

s.d. Oito Canges Popuiares Ponuguesas para Soprano e Orquestra Sinfnica inciuindo Oh! Que caima... ,

Sra. do Almuno. Santa Luzia, s o meu amore no digas que no. Milho Grosso, Sete anos queandei

na guerra, Boina. Boina e A Marcela (a ordem em quc as cances esto listadas. segue a ordem em que as

verses para canto e piano foram publicadas em [EN 1944] e [EN 1948])

s.d. i ranscrico para Orquestra do Preldio em Sol menor de Chopin

Gravaces

As gravaces de obras compostas por A. Santos que foram lcxralizadas e aqui caracterizamos. no foram

analisadas. Confirmou-se a sua existncia no Arquivo Sonoro da RDP. que cedeu listagens cle faixas por ttulos

(as gravaces em DAT estb accssveis).

As 101 faixas gravadas em DATs (a partir de cassetes e discos), incluem: Suite Amiga 0 3 versoes). Oiw

Canges Popuiares Ponuguesas para soprano e orquestra (37 faixas). 12 Canges Populares Ponuguesas

liarmonizadas para canto e piano (48 faixas) e para cro (3 faixas).

As gravac;oes da Suite Antiga e das Canges Popuiares Ponuguesas, na sua verso para orquestra. so

dirigidas pelos maestros Pedro de Freitas Branco. Frederico de Freitas e Silva Pereira. As eancbes so interpretadas

por Stcila Tavares, Germana de Medeiros. Ana Lagoa e Elvira Archer.

As verses para canto e piano foram gravadas por Arminda Correia e Lopes Graca; Regina Cascais e Judite

Lupi Freire: Ana Lagoa e Maria Antnia Saldanha Azevcdo; Maria Femanda Simes e Maria do Camio Alvolos

de Sousa; Helena Pina Manique e Olga Prats; Elsa Saque e Nella Mai'ssa; Manuela de S c Teresa Xavier; Glria

Saraiva e Helena Rodrigues; Joana Levy e Paula Moniz; e por Madalena LeaJ Faria e Frank Mauss.

As liamionizacoes para coro foram interpretadas pclo Cro dos CTT (2) e pelo Cramol (I).
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DISCOGRAFIA

Discos etnogrfcos compilados por Artur Santos

As referncias cscogrficas utilizadas no texto da dissertaco, so feitas de modo a explicitar o editor, o ano

edicoe o nmero de discos de cada colccco (por ex [LP/JGAH 1956 1-18]). Para as us separatas da antologia

acoriana, discos com reedico de faixas, indica-se editor e ano de edico. As colecces que foram sendo editadas da

antologia 0 Foidore Musical nas Ilhas dos Agores, incluam folheto. com bsicamente o mesmo texto, que foi

sendo completado em cada nova publicaco. Por essa razo, apenas foi tomado como fonte o ltimo folheto

publicado [Folheto dos LPTCPD 1965].

SANTOS. A.

[LP.'JGAH 1956 1-18]
0 Folclore Musical nas Hhas dos Agores. Antologia Sonora: IihaTerceira 1-18. JGAH. Discos 1-14: (LP

97'8", 25cm. 78 rpm) F100.000
- 100.005H, F 100.008 - 100.012 H, F 100.0014 - 100.016 H; Discos

15-17: (LP ll3". 30cm, 78 rpm) F 100.017 - 100.019 G: Disco 18: (LP ?*", o25cm, 78 rpm)
F100.020 H.

[LP.'ICPD 1956 1-10]
O Folclore Musical nas Ithas dos Agores. Aniotogia Sonora: iha de S. Miguel 1-10. ICPD. (LP 9 "s",

o25cm, 78 rpm) F 100.021 - 100.030 H.

[LP/BBC 1956 1-10]
Fotk Music ofPonugal. Londres: BBC. (LP 33'"'3 rpm) LP 23757-23766.

[LP/JGAH 1957a]
Msica Popular da Ilha Terceira N.l . Separata da Antologia Sonora: O Folclore Musical nas Ilhas dos

Agores. JGAH. (LP 7", ol8cm, 45 rpm) ASF 031.

[LPTCPD 1957]
Carttares do Povo de S. Miguei. Separaia da Antoiogia Sonora: O FoicloreMusicai nas llhas dos Agores.
ICPD. (LP 7". ol8cm, 45 rpm) ASF 032.

[LP.JGAH 1957bJ
Msica Popular da Ilha Terceira N. 2. Separata da Antologia Sonora: O Folclore Musical nas Ilhas dos

Acores. JGAH. (LP 7". l8cm, 45 rpm) ASF 033.

[LP/ICPD 1963 1-12]
O Folclore Musical nas lilias dos Agores. Antoiogia Sonora: Hha de Sanla Maria 1-12. ICPD. (LP 7", 45

rpm) [LP] ASF 034-045

[LP/ICPD 1965 1-7]
O Folclore Musical nas Ilhas dosAgores. Antoogia Sonora: lilxa de S. Miguei 1-7 (T campanha). Ponta

Delgada: ICPD. (LP 10", 25cm, 331'3 rpm) [LP] ASF O46-052
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Ttulfjs.duraooe&ijr^

Ilha Terceira [LP/JGAH 1956 1-18]

A CRACOTA - 55"

Voza solo: Joo Cipriano Martins

A SAUDADE - 3' 34"

Ma Georgina Costa (Melra Preta) e Joo Moniz S acompanhados por viola de arame e violo por

LaureanoC. dos Reis e Aniceto Baptista
A SENHORA LAVAVA, S. JOS ESTENDIA - 33"

Voz a solo: Manuel Rocha Valentim

A TIRANA - 5' 4"

Elvira de Sousa e Francisco N. Dinis acompanhados em viola de arame e violo por Francisco

Nunes e Lcio SaJvador

AVIRADINHA- l' 9"

Cantador: Joo Cipriano Martins; acompanhado em viola de arame por Virgnio vila

AS VELHAS - 2' 58
"

Mana da Conceico (Garajau) e Jos Martins acompanhados em duas violas de arame por Manuel

de Sousa e Virgnio vila

AV MARIA (do Terco Caniado ao Divino Esprito Santo. Verso da Ribeirinha) - 1' 7"

Pequeno cro misto popular. Gente da Ribeirinha

CANC7O DE EMBALAR - 1' 34"

Voz a solo: Maria Eugnia Simes

CNTICO DE FOLIES (verso de Porto Martins)

Trs vozes masculinas com acompanhamento de tambor. Folies de Porto Martins: Jos Pereira,

Francisco I*imentel e Manuci da Silva

CNTICOS DE FOLIES (das Festas do Esprito Santo. I a V) - 9' 25"

Vozes masculinas com acompanhamento de tambor. Folies de Vila Nova. Jos Correia,

Francisco Vitria e Serafim Brito

CANTIGAS DA CHACOTA (verses rccolhidas cm Angra do Herosmo. I e II) - 3' 49"

Jos Martins e Manuel da Rocha Valcntim com pcqueno conjunto musical popular
CANTORIA (das Festas do Esprito Santo) - 2' 48"

Francisco Ferreira dos Santos e Manuel C. Dias com acompanhamento cle rabeca e duas violas de

arame por Francisco de Freitas, Antnio I. da Rocha e Francisco Nunes

CHAMARRITA- l' 44"

Ma Georgina Costa e Jos Martins acompanhados em duas violas de arame por Laureano C. dos

Reis e Francisco M. Faria

CHARAMBA (verso instmmental) - 2' 12"

Executada em duas violas de arame por Laureano C. dos Rcis e Virgnio vila

CHARAMBA (verso vocal acompanhada)
- 3" 12"

Elvira de Sousa e Francisco N. Dias acompanhados em viola de arame c violo por Francisco

Nunes e Lcio Salvador

ENCOMENDATO DAS ALMAS (rccolhida na Ribcirinha) - 171"

Pequeno conjunto de vozes masculinas

ENCOMENDAQO DAS ALMAS (srie de cnticos. I a IV. Recolhidos em S. Sebastio) - 6' 3"

Voz a solo: Joo Cipriano Martins

ENCOMENDAg.O DAS ALMAS (srie de cnticos. V a VI. Recolhidos em S. Sebastio) - 2' 14"

Joo Cipriano Martins e pequcno conjunto de vozes masculinas

FAVORITA - 2' 45"

Jos Martins acompanhado em duas violas de arame por Laureano c. dos Reis e Virgnio vila

KIRI (verso popular cantada em seguimento doTerco ao Divino Esprito Santo) - 2'

Pe. Menezes e pequeno cro misto popular
LLLA (A Lira) - 2' 30"

Maria Odette (Garajau) acompanhada em duas violas de arame por Jos da Costa (Garajau) e

Virgnio vila

MISERICRDIA (verso popular cantada em seguimento do Tcrco ao Divino Esprito Santo) - l' 6"

Pe. Menczcs e pequcno cro misto popular
OCARACOL- 1'37"

Cantador: Antnio Borges das Neves: acompanhado em viola de arame por Virgnio vila



Artur Santos e a Emomusicologia cm Portugal (1936
- 1969)

0 MEU BEM - 3' 34"

Maria Odette (Garajau) acompanhada em duas violas de arame por Jos da Costa (Garajau) e

Viranio vila

NEGROSL DO SERJO - 1 59"

Joo Cipriano Martins acompanliado em viola de arame por Virgnio vila

0 SOL PERGUNTOU LUA - 2' 36"

Jos Martins acompanhado de viola dc arame e violo por Laureano C. dos Reis e Aniceto

Baptista
OS BRACOS - 2' 44"

Jos Martins acompanhado em viola de arame por Laureano C. dos Reis

OS BRAVOS (verso insuumental)- 3' 32"

Executada em duas violas de arame por I.aureano C. dos Reis e Virgnio vila

OS BRAVOS (voz acompanhada de duas violas de arame)- 2' 5"

Cantador, Jos Martins, tocadores Laureano C. dos Reis e Virgnio vila

OS REIS (verso recolhida em Angra do Herosmo)

Manuel da Rocha Valentim e pequeno conjunto musical popular

OS REIS MAGOS - 1" 45"

Voz a solo: Joo Cipriano Martins

PEZINHO DO CORTEJO DOS BEZERROS (rccolhido cm Terra Ch. Verso actual) - l' 45"

Gmpo de tocadores populares
PEZINHO DO CORTEJO DOS BEZERROS (das Fcstas do Esprito Santo. Rec. na Ribeirinha) - 3' 16"

Manuel da Rocha Valentim acompanhado de um pequeno gmpo de tocadores populares
REMA - 39"

Voz a solo: Joo Cipriano Martins

SO GONgALO - f 3"

Voz a solo: Manuci Rocha \ralentim

SO MIGUEL - 3' 38"

M' Georgina Cbsta e Joo Moniz S acompanhados por viola de arame e \ iolo por I^aureano C.

dos Reis e Aniceto Baptista
SAPATELA - 2' 37"

Maria da Conceicb (Garajau) e Jos Martins acompanhados em duas violas de arame por Virgnio

vila e Manuel de Sousa

SENHORA SANT' ANA - 50"

Trs vozes masculinas com acompanhamcnto de tarnbor. Folies de Porto Martins: Jos Pereira.

Francisco Pimentel e Manuel Silva

SERICOTO trechos para as dancas dos cadaroos)
- 1' 40"

Joo Cipriano Martins acompanhado em viola dc arame por Virgnio Avila

TERCO CANTADO AO DIVLNO ESPRITO SANTO

Pe. Menezes e pequeno cro misto popular
a) P.ADRE NOSSO - 54"

b) AVf MARI.A - ?>>"

c) GLRIA
- 22"

d) SALV RAINHA - 1' 10"

TERgO CANTADO AO MENINO JESUS - l' 40"

Pequeno cro misto popular. Gente da Ribeirinlia
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Ilha de S. Miguel [LP/ICPD 1956 1-10]

A FOFA (moda de bailc) - 1' 55"

Jos Corrcia Pereira (canto) com acompanhamento de Jordo Furtado (viola de arame)

A MALVA - 59"

Voz a solo: Joo da Armda

A SALOIA

Voz a solo: Manuci Vitorino de Medeiros

ASAUDADE-3'3"

Ma do Camio Ventura acompanhada em duas violas de arame por Manuel Jlio e Manuel C.

Lopes
AS JANEIRAS - l' 48"

Josd C. Lindo e pequeno cro misto popular acompanhado em rabeca e duas violas de arame por

Manuel Pavo. Manuel V. Costa e Antnio L. .Arruda

CAN'CO DE FOLIES das Festas do Esprito Santo) - 2' 13"

Gmpo de Santo Antcmio da Bretanha. Vozes masculinas acompanhadas de rabeca. sistro e viola de

arame. 1 cantador: Antnio Soares Raposo
CANtTO DE FOLIES (das Festas do Esprito Santo) - 3' 05"

Grupo do Pilar. Manuel Virgnio da Ponte (canto) com acompanhamento de sistro, viola de arame,

rabeca e vozes mascuiinas

CAN(7ES DE EMBALAR (2) - O' 55" e 45"

Alexandrina Barbosa. Voz a solo

C.AN'CO DE EMBALAR - O' 45"

Francisca Oliveira Ramos. Voz a solo

CNTICOS DE ROMEIROS (Romeiros de Ponta Garca)

a) A\T; M.ARIA (dos festejos tradicionais do Esprito Santo) - 2'

b) GLRLA - 45"

OORACO- P 13"

d) OFERECIMENTO DO TER(70 - 37"

a) e b) Romeiros de Ponta Garca. c) e d) Pelo Mestre de Romciros. Manucl Ramos Moniz e

pequeno coro masculino. Romeiros de Ponta Garca.

CANTIGAS IX) DESAFIO (3) - 2' 5". 2' 3" e 2' 6"

Antnio Aguiar e Manuci Virgnio da Ponte acompanhados em viola de arame e violo por Joo

Raposo Tavares e lvaro Agostinho Ajuda
DAl-NOS LICENCTA SENHORA (oraco de romeiros) - 3' 6"

Cantada pelos Romeiros de Ponta Garca

ESTAVA MARLA BEIRA DO RIO - 28"

*

Voz a solo. Filomena F. Soares

FADO MAIOR - 2' 9"

Ma Isabel Cmara c Jos P, Tavares acompanhados em viola de arame e violo por Joo M.

Carvalho e Jos Pereira

F.ADO VhLHO (dc S. Migucl)
- 2'

Simo Soares (canto) com acompanhamento Manuel Ramos. Filomena Soares e Jacinto Costa

(viola de arame. harmnica de boca e violo')

MARIA HELENA - 55'"

Voz. a solo. Maria Pacheco Miranda

MODA DO CANRIO (2 verses)

Voa a solo: M" Pacheco Miranda (Ma Misuel)

OCUPIDO- 1" 53"

Ma do Carrno Ventura e pequeno cro misto popular acompanhado em duas violas de arame por

Manuel Jiio e Manuel C. Lopes
SALVA DE ROMEIROS - 1' 49"

Pelo Mestre de Romeiros, Manuel Ramos Moniz e coro masculino (Romeiros de Ponta Garca)

TERC70 AO MENINO JESUS - 2' 15"

Cantado por Joo Amida e pequeno cro misto popular
TU i,S RICO, EII SOU ARTISTA (Fado, mote glosado)

- 2' 16"

Jacinto da Costa Pereira acompanhado em duas violas de arame por Manucl Cordeiro e Jos

Canalho
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Separatas da Antologia Sonora O Folclore Musical nas Ilhas dos Acores

Reedico de faixas gravadas na Ilha Terceira e na Ilha de S. Miguel. Venda ao pbiico 1961

Msica Popuar da Hha Terceira (LP/JGAH 1957a|

CNTICOS DE FOLIES (das Festas do Esprito Santo. Folies de Vila Nova) - T 45"

Jos Correia. Francisco Vitria e Serafim Brito com acompanhamento de tambor

OS BRATOS (moda de baile) - 21 45"

Jos Martins Pereira com acompanhamento de Laureano C. dos Reis (viola de arame)

PEZINHO DO CORTEJO DOS BEZERROS (das Festas do Esprito Santo. Rec. na Ribeirinha) - 3* 16"

Manuel cla Rocha Valentim acompanhado de um pequeno gmpo de tocadores populares

SAPATEIA (mocla de baile) - 2' 45"

Maria da Conceicb e Jos Martins Pereira com acompanhamento de Virgnio vila e Manuel de

Sousa (violas de arame)

Cantares do Povo de S. Miguel [LP/ICPD 1957]

A FOF.A (moda dc baile) - 1' 55"

Jos Correia Pereira (canto) com acompanhamento de Jordo Furtado ('viola de ararnc)

AV MARIA DOS ROMEIROS (dos festejos tradicionais do Esprito Santo) - 2'

Pelo Mestre de romeiros. Manuel Ramos Moni/. e coro masculino. Romeiros da Freguesia de

Ponta Garca

CANC7O DE EMBALAR - O' 55"

Alexandrina Barbosa. Voz a solo

CAN'CO DE FOLIES (dos festejos tradicionais do Esprito Santo) - 3' 05"

Manuel Virgnio da Ponte (canto) com acompanhamcnto de sistro. viola de arame, rabeca e vozes

masculinas. Gente da Freguesia do Pilar

FADO VELHO (moda de baile) - 2'

Simo Soares (canto) com acompanhamento Manuci Ramos. Filomena Soares e Jacinto Costa

(viola de arame. harmnica de boca e violo)

Msica Popular da lha Terceira N. 2 ILP/JGAH 1957bJ

A SAUDADE - 3' 34"

M" Georgina Costa e Joo Moniz S acompanhados por viola de arame e violo por I.aureano C.

dos Reis e Aniceto Baptista
AS VELHAS - 2' 58

"

Maria da Conceico (Garajau) e Jos Martins acompanhados em duas \ioIas de arame por Manuci

de Sousa e Virgnio vila

0 SOL PERGUNTOU LUA - 2' 36"

Jos Martins acompanhado de viola de arame e violo por I_aurcano C. dos Reis e Aniceto

Baptista
OS BRAVOS (voz acompanhada de duas violas de arame)- 2' 5"

Cantador Josc Martins, tocadores Laurcano C. dos Reis e Virgnio vila
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Beira Baixa e Beira Alta [LP/BBC 1956 1-10]

Faixas Gravadas na Beira Baixa

A CANDEIA (canco de trabalho para a escamucha ou esfolhada) - 2' 10"

Cro misto

A MARGAA (danca de roda) - 2' 05"

Cro de mulheres com adufes

A PASTORINHA (romance)

Solo de Maria Jos AzinJieiro

APASTORINHA- 1' 30"

Solo de "Pfaro" por Manuel Campos Dias

AI, T.AI, PUM! (danca de roda) - 2' 00"

Cro de mulheres com adufes

ALELUIA - 3' 00"

Canta Maria da Luz Afonso e cro misto

ALVSSARAS - 2' 10"

Cro misto

ASCENSO (canco religiosa)
- 3* 05"

Cro de homens e pfaro

CANCO DE ARROLAR (Jos embala o menino)

Solo de Adriana de Campos Figueira

CANCO DE BERC-0
- 3' 10"

Canta Dclfina Rosrio Hipolito Roquc

CAN'CO DE BERCO
- l' 30"

Canta Maria de Jesus Tavares Baptisia

CANCO DE BERCO
- 2' 10"

Verses de Maria Jos do Esprito Santo e Maria do Patrocnio R(X]ue Nunes

CANC-O DE EMBALAR - 1' 15"

Canta Maria Jos Alves Barrete

CANCO DE LAVRAR (dos ganhes. Canco de trabalho)

Solo de Jos Rebelo Valente

CANCO DE LAVRAR (dos ganhes. Gincb dc trabalho)

Verses de Jaime e Manuel Gregorio

CANCO DE RODA - 3' 20"

Canta Joaquina Pscoa Silvestre

CANCO DE SACHADEIRAS - 3' 15"

Cro misto

CANCO DETOSQUIADORES 2' 45"

Solo

CANCO DETOSQUIADORES - 2' 00"

Trio

CANTAR ZAMBURRA (Cancb de carnaval) - l' 50" (filmado por A. Santos)

Cro misto com adufes. piles e almofariz.es, garfos em garrafas
DIVINA SANT.A CRUZ- 3' 20"

Cro de mulheres com adufcs

DIYINA SANTA CRUZ - 0' 30"

Solo de "Palhcta" (obo)

D. FLORES (romance)
Solo de Maria Jos Azinheiro

DONA SILVANA (Romance) - 1' 45"

Solo de Maria Idalina Geraldes

ENCOMENDACO DAS ALMAS - T 05"

Cro misto

ENCOMENDACO DAS ALIvLAS - 2' 10"

Cro misto

ENCOMENDACO DAS ALMAS - 3' 15"

Cro misto

ENCOMENDACO DAS ALM.AS - 4' 35"

Cro misto
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HRV.A (DREIRA (Cantiga bailada) - 2' 50"

Cro misto

JANEJRAS - 2" 00"

Canta Roslia Neves da Cmz e cro

MAIO MENINO - O' 55"

Cro infantil

MALHO (cantiga bailada)
- l' 20"

Canta Delfina Rosrio Hiplito Rcxjue
MENINO JESUS (canco de Natal) - 21 30"

Cro misto

MODA DA AZETTONA - 3' 50"

Canta Delfina Rosrio Hipiito Rcx]ue
MODA DA AZEITONA - 2' 55"

Canta Maria de Jesus Tavares Batista e cro misto

MODA DA AZEITONA - 2' 20"

Canta Maria Jos Lopes e cro misto

MODA DA AZEITONA - 2' 00"

Canta Roslia Neves da Cmz e cro misto

MODA DA AZEITONA - 2' 50"

Coros

MODA DA AZEITONA - l' 50"

Solo

MODA DA .AZEITONA

Solo de Maria Jos Azinheiro

MODA DA ESPOSADA - 2' 05

Cro misto"

MODADOADUFE- 1' 30"

Cro de mulheres com adufes

MODA DO ADUFE (cantiga bailada) - 2' 30"

Cro misto com adufe

MODA DO BALHO- 1' 30"

Solo de "Pfaro" por Antnio Dias Amaral

MODA NOVA - 2' 15"

Cro dc mulheres

MSICADOBOMBO- 1' 30"

Cro de homens c/ dois bombos. duas caixas e pfaro
O S TO LINDA (canriga bailada) - 2' 50"

Cro de mulheres com adufes

OS MARTRIOS - 1' 50"

Cro misto

OS MARTRIOS - 3' 10"

Cro misto

OSTRS REIS-1'55"

Com cro de homens (caniado em andamento), com flaula e

OS TRS REIS - 1' 30"

Com cro de homens (parado), com flauta e percusso

QUADRA DE SANTA IRLA (romance) - 1* 50"

Canta Isabel Caldeira Vilela

QUANDO EU ERA PEQUENTNA (cantiga bailada) - 1'30"

Canta Gracinda Rasca c cro de mulheres c/ adufes

S. JOO- l' 35"

Cro nusto

S. JOO - 2' 35"

Cro misto com adufcs

S. JOO (do campo)
- 2" 05"

Cro misto

S. JOO (do rancho) - 2' 50"

Cro misto com adufe

SENHOR DA SADE (canto de romana) - l' 40"

Cro misto e pfaro
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SENHORA DA PVOA - l' 20"

Solo de "palheta" (obo)
SENHORA DA PVOA - l' 05"

Solo de "pfaro"
SENHORA DA ROCHA (canto de romaria) - 3' 45"

Cro misto

SENHORA DO ALMURTO (romaria) - 3' 00"

Cro de mulheres com adufes

SENHORA DO AMPARO (canto de romaria) - 2' 30"

Cro misto

SENHORA SANTA LUZIA (canto de romaria) - 270"

Canta Delfma Rosrio H. Roque
SENHORA SANTA LUZLA (canto de romaria) - 2' 45"

Cro misto com bombos. caixa e pffaro

TOQUE DE BZIO DA APANHA DA AZEFTONA - 0' 55"

Tocado por Joo Vicente Proenca

TOQUES DE URRRA (Bzio)

Jos Martins de Campos (1 toque) e Manuel Toscano (2 toque)

Faixas Gravadas na Beira Alta

ARIBEIRA- 1' 30"

Cro misto

A TIRANA (cantiga bailada) - 2*55"

Cantam IdaJina Ribeiro de Almeida e Jos Rodrigues de Oroa com Joaquim Correia da Silva

(2uitarra) e Jos (suitarra espanhola)
"ABOLAR" AO GADO - l' 40"

Canta Carminda Tavares Barbosa

AGORA QUE PINTA O BAGO (videirinha) - l' 45"

Cro misto

AS TRS MARLAS (canco de Natal) - 1' 35"

Cro misto

CANCO DE "ANANAR" (embalar) - 2'05"

Canta Custdia Tavares

CANTAR PEDRA - 2' 50" (filmado por A. Santos)
Canta Zacarias dos Santos

CHORA VIDEIRA (canco de trabaJho. Macar o linho) - 1' 40"

Cro de mulheres

EM ESTA MANH ACHEI (canco de trabalho) - l' 25"

Cro demulheres

ENCOMENDACO DAS ALIvLAS - 2' 25"

Canta Artur Fernandes Nogueira e Jos Francisco Laje Moita

ENCOMENDACO DAS ALMAS - 3' 15"

Cro demulheres

ENTRE CANAS E CANAIS (romance)
- l' 30"

Canta Esmeraldina Gomes Lourenco

EXPRESSES DAS PORQUEIRAS (ao conduzirem os porcos)
- l' 05"

(sem indicac^o)

FADO DEL MAIOR - 2" 50"

Cantam Idalina Ribeiro de Almeida e Jos Rodrigues dc Oroa com guitarras (portuguesa e espanhola),
harmnica e panela

JESUS CRISTO DO CALVRIO (canco de Natal) - 1'55"

Cro misto

LARU, LARU (canco de "ananar" ou embalar) - T30"

Canta Carminda Ta\-ares Barbosa

LAVRADOR DA ARADA (romance) - 1' 30"

Canta Maria Jos de Jesus

"LERAR" (toadilha de pastores)
- l' 25"

Canta Lucinda Maria da Rocha Carvalho e Maria Celeste Pinheiro Giestas
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LO-LO DIRO (canco de trabalho. Macar o linho) - 2'25"

Crodemulheres

MACADELA - 2' 05"

Cro de mulheres com mdo caracterstico do espadeirar do linho

MACRIO (canto de romaria) - l' 55"

Cro misto

MAIiiA (cancodeuabalho) - 2' 20"

Cro de homens

O EITO FOFLA imoda da ceifa) - 4" 05"

Cro misto

O MAIO - 2'25"

Cro misto

PRIMA VAMOS PARA A CEIFA - 1'50"

Cro de mulheres

OS REIS - 1' 30"

Cro misto com harmonica. guitarra e feninlio

OS TRS REIS - 2' 15"

Crodemulheres

OS TRS REIS - 2'55"

Cro misto com guitarras (Port. c Espanhola)
ROSA DA ALEXANDRIA (cancjio de trabalho)

Cro de mulheres

S.ANTA COMBINHA (canto de romaria) - 1* 40"

Cro misto

SANTA MARIA (canco religiosa) - 2' 15"

Cro misto

SANTA MARIA - 2' 05"

Cro misto

S. JOO- 1'35"

Cro misto

S. JOO- 1'40"

Gro misto

S. JOO-2T0"

Cro misto

S. JOO DA BAIRRADA - 2' 05"

Cro misto

SENHORA DA GULA (canto dc romaria) - 2' 05"

Cbro misto

i'ASCADELA - 2'50"

Cro de mulheres com rudo caracterstico do espadeirar do linho

VERDE LOUREIRO (canco dc trabalho. Toscadela) - 3' 05"

Cro de mulheres
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Ilha de Santa Maria [LP/ICPD 1963 1-12]

A BELA AURORA DA SERRA (moda de baile) - 3' 10"

Cantadeira com acompanhamento de duas violas de arame

A CACA DE D. HUMBERTO (romance) - 1' 25"

Voz a solo: Maria Soares dc Moura

A SALOIA (modadebaiJe) - 2' 20"

Cantadeira com acompanhamento de duas violas de arame

A 24 DE AGOSTO (canco narrativa, do Entrudo) - 2' 1 5"

Cantador com acompanhamento de viola de arame (simulada ) e Reque-Reque
AI JESUS. SENHORA SOGRA (canco de fiandeiras) - 2' 15"

Voz a solo: Nvea da Rocha

ALVORADA - 2' 30"

Trs cantadeiras com acompanhamento de tambor e cmbalos

.ALVORADA (cntico de folies) - 4'

Trs vozes masculinas com acompanhamcnto de tambor e cmbalos

AURORA (moda de baile) - 3'

Cantadeira com acompanhamento de duas violas dc arame

AURORA (moda de baile) - 3' 15"

Voz e ardeo

AV MARIA - 2' 55"

Cantada durante a Quaresma, noite, pelos caminhos. no regresso da Hora Santa

BRINQl 'INHOS (falsete ou amco de folics) - 2'50"

irs cantadores com acompanhamento dc tambor e cmbalos

CANC-O DE LAVADEIRAS - l' 15"

Voz a solo: Lm'sa Soares de Figueiredo (72 anos)

CANCO DE MOER O CAF - l' 15"

Voz a solo: Maria de Chaves Andrade

CNTICO DE FOLIES (do Imprio chamado "das crian^as" ou "dos inocentes". Dia de S. Joo) - 4' 50"

Vozes infantis, tambor e cmbalos

CHAMARRITA (Arcos. Moda de baile) - 2' 10"

Verso instmmental executada em acordeo

CHAMARRITA ZARAGATEIA (mcxia de baile) - 2' 40"

Cantador com acompanhamento de duas violas de arame

CHAM.ARRITA (dos bracos. Moda de baile) - 3'

Cantador e cantadeira com acompanhamento dc duas violas de arame

DEUS QUE NOS DEU O AUMENTO (alvorada. Cntico de folies) - 3' 10"

Trs cantadores com acompanhamento de tambor e cmbalos

DONA HELENA (romance) - l' 15"

Voz a solo: Ana Virgnia Cabral

ENTREROSAS E JUNQUILHOS... (xcara de conversados) - 2' 35"

Voz feminina

ESTAIS NO CEPTRO, ESTAIS NA COROA (Falsete) - 3'

Trs cantadores com percusso
ESTAVA A AMORA NO SEU LUGAR - 3' 50"

Voz a solo: Maria daGlria Cabral

ESTEVO MAIS ESTEVINHO (falsete ou canco de folies) - 3' 10"

Trs cantadorcs com acompanhamento de tambor e embalos

EU FUI ACIMA DA ROCHA (moda de baile) - 2' 35"

Versb instmmental executada em acordco

EU FUI ACIMA DA ROCHA (pezinho. Moda de baile) - 2" 35"

Cantador com acompanhamento de duas violas de arame

FADO VELHO (moda de baile) - 2' 20"

Cantador com acompanhamento de duas violas de aramc

FALSETE DA GAR^A (canco de folies) - 3'

Cantador com acompanhamento de lambor e cmbalos

INDO Eli PELA ARELA ALM (falsete ou canco de folies) - 2'50"

Trs cantadores com acompanhamento de tambor e cmbalos
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LINDA PASTORINHA (romance) - l'

Voz a solo: Maria Soares de Moura

MODA DEBAILE- 1' 40"

Solo de acordeo

MODA DO MOINHO DE MO (canco de trabalho) - 2' 20"

Voz feminina

MODA DO MOINHO DE MO (canco de trabalho) - 2' 10"

Voz a solo: Filomena Soares de Andrade

MERCEANA (moda de baile) - 1' 30"

Cantadeira com acompanhamento de duas violas de arame

O ALFINETE (Jogo) - 3'

Cantador e cantadeira com acompanhamento de duas violas de arame

0 BALO moda de baile) - 3' 25"

Cantador com acompanhamento de viola de arame

0 BATUQUE (moda de baile) - 1' 25"

Cantadeira: Angelina Cabral com acompanhamento de duas violas de arame

0 MENINO EST DORMINDO (Natal. Entoado no templo. pcio povo, paraa "Entrada de Pastores" c

noite de Natal atc dia dos Reis Magos. quando o sacerdote d o Menino a beijar) - 2' 50"

Cro mLsto. Gente da Freguesia da Almagreira
OLAR (moda de baile) - l' 40"

Cantadeira com acompanhamento de viola dc aramc

OS MOUROS (falsete ou canco de folies) - 3'

Cantador com acompanhamento de tambor e cmbalos

OS TRS PROVIMENTOS DA MESA (falsete ou canco de folies) - 2'25"

Trs cantadores com acompanhamento de tambor e cmbalos

PERA DE ENGENGROALDENGA (falscte) - 1' 55"

Trs cantadores e percusso
PZINHO (verso antiga. Mcxla de baile) - 3'

Cantador com acompanhamcnto de duas violas de arame

PZINHO (moda dc baile) - 2'45"

Cantadeira com acompanliamento de duas violas de arame e rabeca

PZINHO (verso instrumental) - 4' 20"

Duo dc vioJas de arame

POIS OLHA (sapateia. Moda de baile) - 3T5"

Cantador e cantadcira com acompanhamento de duas violas de arame

QUEM DISSER QUE O MEU BARCO QUE TOMBA (falsete ou canco de folies) - 3' 25"

Trs cantadores com acompanhamento de tambor e cmbalos

REMAmcxJadebailei-^' 35"

Cantador e cantadeira com acompanhamento dc viola de arame

ROMANCE DO CEGO - 2*

Voz a solo: Lusa Soares de Fisueiredo. Actuou nesta zravaco com a idade de 72 anos

SAPATEIA (moda de baile) - 2' 40"

'

Cantador com acompanhamento de trs violas de arame

SAPATELA (mcxla de baile) - 2' 40"

Verso instrumentaJ em quauo violas de arame

SE ME MOLHAS O MEU ROUPO (faJsete ou canco dc folies) - 1' 40"

Trs cantadores com acompanhamento de tambores e cmbalos

SOL BAIXINHO (moda de baile) - 2' 05"

Cantadeira com acompanhamento de duas violas de arame
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Ilha de S. Miguel ILP/ICPD 1965 1-71

A BANDEIRA LEVANTAMOS (canco de Folies) - 2' 05"

Vozes masculinas com acompanhamento de tambor, sistro e percusso

A POMBINHA NESTE CANTO (canco de Folies) - 2' 35"

Voz.es masculinas com viola de arame, dois sistros e rabeca

ACEITAI, VTRGEM, VOSSO ESPOSO (canco de Folies) - 2'

Vozes masculinas com acompanhamento de tambor, sistro e percusso

AS ESTRELAS (canto de peditorio; verso da Lomba do Cavaleiro) - 2' 35"

Um cantador e pequeno cro misto com duas violas de arame e ferrinhos

AS ESTRELAS (canto de peditrio; verso da Relva)- 2' 45"

Ybzes masculinas com rabeca, viola de arame e ferrinhos

AS ESTRELAS (canto de peditorio) - verso de Vila Franca do Campo
- 3' 05"

Cantador com pequeno agmpamento de instrumentos populares e cro misto

AllRORA (canco dancada ou moda de baiJe) - 2' 40"

Verso instrumental. Executado em duas violas de arame

AURORA (canco dancada ou mcxla de baile) -3' 05"

Cantador com acompanhamento de duas violas de arame

AV MARIA/GLRIA (como cantos processionais. Verses dc Achadinha)
- l' 40"

Pequeno cro misto. Gente da Acltadinha

BAILE R feimco dancada ou moda de baile) - 2T5"

Cantadcira e cantador com acompanhamento de duas vicias de anune

BELA AURORA (canco dancada ou moda de baile. Verso insuumental) - 1' 30"

Executado em duas violas de arame

BENDITO (verso da Pedreira do Nordestc) - 1' 35"

Cinco cantadores de gtia Retorta. Terra Ch

BENDITO e OFERECIMENTO - 2' 50" e 2' 45"

Dois canuidores da Lomba da Maia

BENDITO e OFERECIMENTO - V 30"

Seis atntadores de Agua de Retorta (Fagundas)
BENDITOe OFERECIMENTO - 1' 35" e l' 30"

Seis cantadores dc Ponta Garca

BONS ANOS (Janciras. Verso degua Retorta. Canto infantil depeditorio) - 2' 20"

Vozes de 5 criancas e um adulto

CANCO DE FOLIES (vcrso infantil. Capelas)
- 4'

i'rs cantadorcs (14, 16 e 18 anos) com rabeca. viola de arame e sistro

CANCO DE FOLIES - 3' ?"

Vozcs masculinas com rabeca. viola de arame e sistro

CNTIC ) DE EN( 'OMENDACO DAS ALMAS (Cnticos nocturnos do pcrodo quaresmal, para o

culto dos mortos). Verses do Faial daTerra:

-BENDITO 1
'

45"

-IXJIS PEDIDOS- l' 50"

- OFERECTMENTO - 3' 10"

- PRANTO- l' 10"

- VIRGEMPURA - l' 10"

Verso cla Lomba do Louco:

- OFERECIMENTO - 4' 25"

CNTICO DE ENCOMENDACO D.AS ALMAS

Verscs de S. Pedro do Nordestinho:

- BENDITO - 3" 05"

- PAIXO - 2' 35"

-DIADEJUZO- l' 25"

CNTICO DE ENCOMENDACO DAS ALMAS

- OFERECIMENTO (verso de S. Pedro do Nordestinho) - 4' 25"

Trcs canmdores

- BENDITO (verso da Lomba do Pomar) - 2' 10"

Trs cantadores

- MINHAS ALMINHAS SANTAS (verso de Algarvia)
- 2' 50"

Quatro cantadores
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CANTIGA DA CHACOTA (versodos Ginetes) - 2i5"

V'ozes masculinas com viola de arame. rabeca e ferrinhos

C.ANi IGA DE VIGLAR A PRAGA (Ponte Garca) - O' 45"

Canto e percusso numa lata vazia

CANTIGA DE VTGIAR A PRAGA verso infantl. Relva) - l' 20"

Voz com acompanhamento de cegarrega

CANTO DE PEDITRJO - 2' 30"

Vozes masculinas com duas violas de arame c ferrinhos

CANTO DE PEDITRIO PARA O MENINO JESUS - 2' 25"

Vozes masculinas com viola de arame. acordco c ferrinhos

CHAMANDO A MOREIA (expresses empregadas na pesca damoreia. ) - 2' 30"

Pesca na rocha, com locuco

CHAMARRITA (canco dancada' ou moda de baile) - 2' 35"

( 'antadeira com acompanhamento de duas violas dc arame

ENCOMENDACO DAS ALMAS (Bendito e Pedido. V'erso de Achadinha.) - 2' 25"

Seis cantadores (cnticos nocmmos do perodo quaresmal. para o culto dos mortos)

ESTAVA MARLA BEIRA DO RIO - 1' 20"

Uma cantadeira

MANGERICO (canco dancada ou moda de baile) - 3'

Cantador com acompanhamento de duas violas de arame

MARCHA DE FOLIES (trecho instrumental. Verso da Relva) - 1' 40"

Rebeca, viola de arame e sistro

MINHA VOZ VOU LEVANTAR (cancode Foiies) - 2' 25"

Vozes masculinas com tambor e sistro

ESTRELA QUE VAIS COROAR (canco de Folies) - 3" 25"

Vozes masculinas com viola de arame. 2 sistros e rabeca

MINHAS ALMINHAS SANTAS (vcrso da Lomba cla Maia) - l' 50"

Gnco cantadores

NOBRE SENHOR JOS (canco de Folies) - 21 25"

''rs cantadores com rabeca, viola de arame e sistro

OLHA A PRAIA (canco dancada ou moda de baile) - 2' 35"

Cantador com acompanhamento de viola de arame

OLHAI A POMBA, VINDE V-LA (canco de Folies) - 2' 20"

Vozes masculinas com tambor e sistro

OS RFLS (canto de peditorio. Verso da Lomba do Pomar) - 3' 35"

Vozes masculinas com duas violas de arame c ferrinhos

OS REIS (canto de peditrio. Verso do Livramento) - 1" 55"

Vozes masculinas com rabeca. duas violas dc arame e ferrinhos

OS REIS (canto de peditrio. Verso da Vila do Nordeste) - 2' 15"

Cantador e pequeno cro misto com acompanhamento de duas violas de arame e ferrinhos

OS REIS DO ORIENTE (canto de peditorio. Verso dc Capelas) - 3' 20"

Vozes masculinas com rabeca. viola de arame e ferrinhos

OS REIS DO ORIENTE (canto de peditrio. Verso dos Ginctes) - 2' 15"

Cantador com acompanhamento de viola de anime, rabeca e ferrinhos

OS TRcS HOMENS DA FOLI.A (canco dc Folies) - 3' 10"

Vozes masculinas com tambor e sistro

PO POR DEUS (canto infantil de peditrio) - 0' 50"

Vozes mistas (7. 9. 10, 1 1. e 12 anos)

PEDIDO C/ P.N. e A.M. e OFERECIMENTO - 1' 30"

Verses de gua de Retorta e de Tcrra Ch

PEZINHO (canco dancada ou moda de baile) - 2' 50"

Cantadeira e cantador com viola de arame e acordeo

PEZINHO NOVO (canco dancada ou moda de baile) - 2'50"

Cantador com duas violas de arame. rabeca e ferrinhos

PZINHO V'ELHO (canco dancada ou moda de baile) - 2' 05"

Verso instmmental. Executado em duas violas de arame

POMBINTLA COM GRAA IMENSA (canco deFolies) - 5' 15"

Vozes masculinas com viola de arame, dois sistros e rabcca

S.ALVA CRUZ (peregrinaces quaresmais dos Romeiros, em visita aos templos) - 2' 05"

Pelo mestre dos romeiros e pequeno gmpo vocal masculino Romeiros de Ponte Garca
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SALVA SENHORA DO ROSRIO - 1' 40"

Pelo mesue dos romeiros e gmpo vocaJ masculino. Romeiros da Lomba da Maia

SALVE RAINHA (doTerco cantado ao Divino Esprito Santo) - 1' 45"

Pequeno cro misto. Gente cla Lomba do Cavaleiro

SO JOS A CAMINLLAR - 2' 10"

Uma cantadeira

SAPATEIA (canco dancadaou modacfc baile) - 2' 30" e 3' 30"

Cantador com acompanhamento de duas violas de arame e

Verso instrumental. Executada em duas violas de arame

SALJDADE (cancno dancada ou moda clc baile) - 4' 50"

Verso insuumental. Executado em duas violas de arame

SAUDADE (canco dancada ou mcxJa de baile) - 4' 40"

Cantador com acompanhamento de duas violas de arame

SOLO DE GAITA PASTORIL - O' 55"

Manuel CabraJ Fogueteiro - 65 anos

TANCHO (canco dancada ou moda de baile) - l' 40"

Cantador com acompanhamcnto de duas violas de arame

TERCO CANTADO AO DIVINO ESPRITO SANTO:

- GLRIA/NOME DE vLARIA - 0' 55'

- ORACO A JESUS CRISTO/PAI NOSSO" - 0' 25"

- AV MARIA - 0' 25"

- S.ALVE RAINILA - 2' 20"

- OFERECIMENTO - 0' 25"

-PAIXO- U 45"

- FINAL DA PAIXO E FINAL DO TERCO iversodegua Retorta) - l' 40"

TRcS EXEMPLOS DE VIGLAR PRAGA - 0' 50"

a) Locuco com cegarrega

b) Canto e percusso numa lata vazia

c) Locuco dialogada com matracas de cana

VAI DE RODA (eanco dancada ou "mcxla de baile") - 1' 25"

Voz feminina com acompanhamento de tambor e pcrcusso
V.AMOS QUE DE OBRIGACO canco de Folies) - 2' 10"

Trs cantadores com acompanhamcnto de tambor e sistro

VEM AQUI PEQUENA RS (canco dc Folies) - 2' 25"

V'ozes masculinas com tambor e sistro
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Recria^o de msica tradicional gravada por Artur Santos

Segundo base de dados ainda em elaboraco no INET [INET: indito], h referncias a gravaces de A. Santos e

feita a recriaco de faixas gravacias por ele nos Acores. nos seguintes discos:

Brigada Victor Jara

1977 Eito Fora. Canlares Regionais [LP]. Lisboa: Mundo Novo. MNLP 003.

Faixa: Pezinho da Vita

1979 Tamborileiro. [LP]. Lisboa: Mundo Novo. MN [s.n.]

Faixa: Rerna S. Gongalo

1982 Marcha de Foiies. [LP]. [s.l.]: Vadeca - J.C. Donas Lda. Departamento de discos. VN - 4019-191

Faixas: Chamarrita e Marcha de. Folioes

1984 Contraluz. [CD]. [Lisboa]: CBS. 26-230.

Faixas: Cantiga Baiiada. Faisete dos Mouros e Iiha de sons (Chamamento daMoreia. m?dscosctA Santos)

1995 Dangase Foiias. [CD]. Lisboa: Farol Msica, Ixla. F.AR 00006/95.

Faixa: .4 Fqfa

( 'arlos Medeiros

2000 Danga das Fitas. [CD]. Praia da Viiria: Irishlab ed. subs. Cmara Municipal da Praia da Vitoria, Casa da

Cultura de Angra do Herosmo e Casa Vitorino Nemsio)

Faixas: Sericoto e Pai Pauinho ( Negros Ld do Seno. ncsdscoscbA Santcs)

Maio Moco

1987 Inda Canto lnda Dango. [LP]. [Lisboa]: Vidisco. 1 1.80. 1 355.

Faixas: Bela .Aurora e Tirana

Ronda dos Quauo C'aminhos

1991 Romarias. [CD]. [s.l.]: Ovavo. OV-CD-003.

Faixa: Oiamarita

(listagem realizada com a colaboraco da Dra. Maria Joo Lima)
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FILMOGRAFIA

Encontram-se no esplio de A. Santos (depositados no MAH) os filmes emogrficos da sua autoria de A. Santos

indicados a seguir e ainda pequenos pedacos de fita. embrulhados em papel vegetaJ (em mau estado cfe

conservaco) onde est escrito "Slocombe", "Em andamento". "partida", "partida de Slocombe", "Malpica", "Duas

pequenas deslocaces cantando", "cantando". "enquadramento em que passa um cortejo", "com a Zamburra",

"sachando. arranjando o lenco e o saiote", "bebendo pelo pcaro" e ainda 15 fragmentos sem indicaco. Os filmes.

de que no se conhece o esuido de conservacb so:

- Filmes de.Angola no referenciados (1950, Tobis Portuguesa)

- Filmes da "Tobis Portuguesa, Servico Administrativo. Arquivo Filmes, Negativos de Imagem" com o

rtulo: [F'ilme Pedra -

negativo 1/10/57] e [Filme Zamburra
- negativo 12 m 20/1 1/63].
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OUTRA DOCUMENTAgO

Currculos e notas biogrfcas publicadas

No espolio de A. Santos no INE h vrios currculos dactilografados no datados. Tm entre uma e cinco

pginas e, pela anlise do seu contedo. foram escritos entre os anos 40 e 70, tendo o texto mais antigo sido

ucrcscentado, mas no modificado no essencial. Complementando e comTrmando estes currculos. existem no

espoiio notas biogrficas publicadas em programas (de 1941. 1943 e 1956), listagens de composices publicadas

([EN 1944] c [Ibidem 1948]). discoseditados(1956a 1965). obras exccutadas (orqucsmices e harmonizacces das

Cangcs Populares Ponuguesas e a Suile Antiga) e publieacoes em que colaborou (1947, 1951, 1964, 1%5,

il>68 e 1986). Tcxlos os dados contidos nos currculos foram coniirmados, excepto a informaco sobre o seu

trabalho para a EN, como referido. O rigor com quc os currculos foram elaborados toma credvel as gravaces

fcitas para a EN em 1939 documcntadas. as primeiras em bobine magntica realizadas em Portugal que se

conhecem. Das notas biogriicas dos programas de concerto foram uulizadas como fonies as istadas a seguir.

Programas de concerto utilizados como fontes

(Concerto no S. Carlos.

1941]

Notas biogrficas da Autoria de Lus de Freitas Branco includas no programa do

Conccrto no Teatro Nacional de S. Carlos. em que foi estreacla a Suite Antiga
(2 1/3 194)

[Conccrto no S. Carlos.

1943]

Notas biograTicas daautoria dc Lus de Freitas Branco e acrescentadas por A. Santos.

inckiidas no programa do Concerto no Teatro Nacional de S. Carlos. em que oi

icx^tda a Suite Antisa (8/12/1943)

[1 Concerto Sinfnico

noTivoli. 1956]

Programa do 1 Concerto Sinfnico com a Orquesua Sinlbnica Nacional, reaJizado no

Tivoli a 7 deJunho de 1956, integradono Festival dc Msica Portuguesa Ogarazado

pcla EN c pelo SNT. De A. Santos foram interpretadas 5 Canges Popularcs

Ponuguesas (Milho Grosso. Oh que caima, Boina, boina, Sania Mz.ia. e Sete anos

que andei na guerra) por Germana de Medeiros. acompanhada com a Orquestra

Sinnica Nacional. dingida por Pedro de Freitas Branco

|2" Concerto Sinfnico

noTivoli. 1956]

T' Concerto Sinfnico com a Orquestra Sinfc)nica Nacional, rcali/ado no Tivoli a

21dc Junho de 1956, intcgrado no Festival de Msica Portuguesa Organizado pela EN

e pcio SNI. Dc A. Santos, foi tcx-ada a Suite Amiga sob a dirccco do Maestro Pcdro

de Freitas Branco
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Documentaco relativa a palestras, exposices e programas

As palestras realizadas por A. Santos ou em que lhe so fcitas rcferncias esto listadas nas tabelas seguintcs. A

rcferncia no texto da dissertaco inclui sempre [Palestra e Instituico ou Local. Ano]. Foram utilizados como

fontes todos os textos de palestras cncontrados esto depositados no INET.

Palestras da autoria de Artur Santos (1947 a 1964)279

Data Ttulo, Lood e Instituico Fontes2^0

6:5 1947

c

25/6T947

Poitugai. The Countrx and the Peopie (a lecture wiih

Slides and Folk-songs by Dr. Carlos. Azevedo and

Professor Artur Santos. Singer soloist: Senhora

Santos) rcali/icla na Taylor Institution. a conviie da

Universidadc de Oxford e no Caxton Hall

i'W'csiininster. Lmdrcs). a convite da Lnglish

Dance and Song Society e da Anglo-

Portugucse Societv

Texto

[Palestras em lnglaterra 1947], na

ntegra em ingls (36 pp.). extractos

em portugus (12 pp.) c em francs (3

pp.); exisiem os 2 folhetos

programa (IPalesua em O.xlbrd.

Azevedo e Santos. 1947] e [Palestra

em l.ondres. A/cvcdoc Santos. 1947])

Outubro

Ponugucse lolk Music comunicaco como Dciegado

Oficial Portugus, no Congresso Internacional

de Folclorc

Referida na [Carta. AC. A. Santos.

15 12/1947|

Anos 50 IAC Texto

[Palestra no IA(^. Anos 501 (6 pp.) que

se deduz ler sido rcalizada aps estadias

decampodc 1952/3

1953 Vluseu de Arte Antiga em Lisboa Recrida na [Carta. A. Santos.

Presidemc I.AC. 9/8 T 953]

1955

Fcvcreiro

Philips Portuguesa em Lisboa, rcpctida no

mesmo ms

Texto

[Palestra na Philips. A. Santos. 1955 1

(7 pp.) e referida cm [Insulana Vol.

XIH 1957:411]

25/10 1956 SalodoGoverno Civil em Ponta Delgada Referida em [Insulana Vol. XIII

1957:409. 416. 431 351

1957 SalodaJGAH cm Angra do Hcrosmo Referida no [Boictim HTT N. 15.

1957:218]

1960

Janeiro

Em Ponta Deigada Texto

[Palestra cm S. Migucl. A. Santos

1960] (5 pp.) referida no [Didrio dos

Acores. 16/1/19601

20 7 1964 Museu de Arte Antiga em Lisboa Refcrida no [Didrio i Manlul.

217/1964]

1/HT964 Palcstra radiofonica no emissor do CAA na Ilha

de Santa Maria

Referida em [Insuiana Vol. XX

1964:205/6)

1964 ou

postcrior

Repetico da palestra anterior. em Ponta Delgada Refenda em [Insuiana Vol. XX

1964:205/61

-
9
As palestras transcritas incluem referncia incluso de gravaces e diapositivos. Cbnsidera se provvel que

A. Sanlos tenha seguido o mesmo prc?edimento noutras palcstras.
2^ As quatro palestras transcritas csto depositadas no INET. Todas incluem referncia s gravaces e aos

diaposiiivos apresentados nas palestras. Estes eram acompanhados de explicaces de que no sc encontraram

rcgistos escritos.
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Documentaco relativa a palestras, exposi^es e programas (cont.)

Palestras com referncias a Artur Santos (1937 a 1952)

Data Ttulo, Local e Instituico Fontcs

29/1/1937

6/3.1937

28.3/1938

29 6 1938

A Cango Popuiar Ponuguesa, palestras

radiofnicas transmitidas pela EN e embora no haja

registo do autor destcs programas, mdo indica ter sido

Agostinho de Campos [Entrevista a Elisa Limas

30/12/19991 e [Entrevista a Florinda Santos.

12/3/20O0|. que veio a aludar A. Santos a ingressar

como prol'cssor no CN [Carta. A. Santos. Antonio

F.mflio Campos. 110/19421)

Textos

[4a Palestra na EN. s.a. 1937]

15* Palestra na EN. s.a. 1937]

[T3 Palcstra na EN. s.a. 1938]

[rPalestranaEN. s.a. 1938]

14 9/1952 Palestra radiofdnica transmitida pelo RCA, sem

ttulo c sem autor conhecido. sobre a "misso de cstudo

do Prof'. Artur Santos", referindo os seus dados

bio.ricos c o incio dos trabalhos nos Acores.

Tcxto

[PalestranoRCA. s.a. 1952]

Programas com referncias a Artur Santos (1937 a 1983)

Data Ttulo / Atitor / Emissor Fontes281

29/ 1 1 937

6/3/1937

28/3/1938

29'6 1938

A Cangao Popular Ponuguesa. 4 palestras transmitidas

ncia KN / s.a. (inciucm rcferncias participaco de A.

Santos como nianista. acompanhando Anninda Correia em

hannoni/aces de MTP

Texto / Ver Palestras

(no existem gravaces no

Arquivo Sonoro da RDP)

7/5.1947 Ponugai the Coumrx and the People, emisso sobre a

palcstra do mesmo nome num programa F. B. db

Carvalho transmitido pela BBC em Londrcs

Texto [Programa na BBC.

Can-alho. 1947]

1952 Palestra radiofnica transmttida pelo RCA. scm tttilo Texto Vct Palcstras

15 5 i 954 Entrevista com o Ex.mo Pwfessor Artur Sanlos conduzida

por Antnio Horta e Costa na Radiodifuso Franccsa,

reerindo a reccm realizada exposico cm Amstcrdo e o

trabalho etnomusicold_ico desenvolvido

Texto

[Fntrevista na Radicxlifuso

Francesi. A. Santos. 1954 ]

9/4/1961 e

15/4/1961

Gosto pela Msica, prograraa de Joo de Freitas Branco na

EN (tambm transmitido, quauo ve/.es, no RCA |Carta.

Comisso deTurismo daTerccira. A. Santos. 26/10. 1961])

Texto

[Programa na KN. Freitas

Branco. 19611 Existe gravacb

no MAH. no acessvel

1963

Novembro

Programa televisivo sobre MTP emitido pela RTP.

com 40 minutos de duraco (inciuiu entrevista a A. Santos,

audico dc gravaces. apresentaco de fotografias e cxcertos de

lilmcs d(x:umenlando esiadia.s de campo

[Programa da RIP. 1963]
rcfcrido nos currculos e nb

existe no Arquivo Audiovisual

da R I P

1/11/1964 Entrev ista no emissor do C A A na lllia de Santa Maria Referida em [Insuiana Vol. XX

I964:2()5'6|

2/3 1966 A Acgo Desenvolvida peio Etnomusiclogo Prof. Anur

Santos, extrato do programa Semandrio Musical N. 99

Jos Carlos Picoto e Jos Atalaya na EN (incluiu audico

'aixas dos discos dc Santa Maria)

Texto

fPrograma na EN. Picoto e

Atalaya. 1966]

1966 Folciore Portugus, programa apresentado semanalmente

na EN, sob a orientaco do assistente musical Nuno

Barrcims, ondc foram ouvidos os discos de Santa Maria

Referido no [Programa na EN.

Picoio e Atalaya. 1966]

1/1/1983 "Programa N." 16 sobre folclore acoriano de Bemardino

Pontes em colaboraco com Jos Alberto Sardinha, na R I) P

( inciuiu audico ckcs edices acorianas de A. Santos')

Fxiste gravaco no Arquivo

Sonoro da RDP

Os textos lidos ncstes programas esto depositados no INET'.
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Documentaco relativa a palestras, exposices e programas (cont.)

ExposiQes etnogrficas realizadas por Artur Santos (1951 e 1954)

A documentaco encontracia sobrc as duas exposices sobre msica iradicional de Angola que A. Santos reaiizou

inciui um programa impresso quando da sua realizaco no SNI [DLAMANG 1951] e documentaco incdita sobre a

exposico no Museu obs Trpicos em Amsterdo (1954 ) depositada no INET:

Programa da expostco de fotografias de Angola: Misso Folclrica do Prof. Anur Santos iunda e Alto

Zambeze. Exposigo realizada no Secretariado Nacional de Cultura Popular e Turismo. Juniw 1951

[DLAMAM 195 1 ] (1 2 pp. Com 4 fotografias e listagem de todas as fotografias expostas)

7 pp. com indicaces para montagem de exposieo etnografica de fotografias de Angola em Amsterdo.

inciuindo a lista defoiograias [I.cgendes pour les photos exposer. 1954 ] e esbocos da sua disposico no

recinto.

Documentayo relacionada com a Comisso de Etnomusicologia da FCG

Da documentaco encontrada sobre as actividades cla CE/FCG (com exccpco da inbrmaco dc carcter geral

contidanos Rciatrios do Presidente ([Perdigo 1959]? [Idem 1%1], [Idem 1971 j c [Idem 19741). foram utilizadas

as seguintes fontes localizadas no INFT :

- fotc?c>pias das actas das rcunies da ( E/FCG N. I a 1 3 ( 1960 e 1% 1 ) e N. 16 da CF/FCG < 1 962)] (53 pp.)

lActaN.0 1. CE/FCG 27/i,i960[

|ActaN.2. CE/FCG. 29/1/1960J

[ActaN.3. CF/FCG. l/2/1960|

[ActaN.4. CE/FCG. 26/10 19(>0i

[Acta N. 5. CE/FCG. 27.T().i%0[

[ActaN. 6. ( 'E/'FCG. 9/1 1/1960|

[Acta N. 7. CE'FCG. 16 1 1/1960]

[ActaN. 8. CF.'FCG. 29/1 1/1960]

rActaN.9. CK/FCG. 9/1.1961]

[Acta N. 10. CH F'CG. 31 7 1961 ]

[ActaN. II. CE/TCG. 1/8T%1|

[ActaN.0 12. CH/FCG. 27/11/1961]

[AciaN. 13. CH/FCG. 4/12/1961]

[ActaN.0 16. CE/FCG. 18/6/ 1%2|

No texto da disscrtaco so rcferenciadas por [Acta N.. CE/FCG. AnoJ

convocatorias e ordem trabalhos das reunies cfci Comisso <te Euiomusicologia da FCG

[28O.T. CF/FCG. 29/1/1960]

[4a O.T. CE FCG. 26/10/1960|

[6a O.T. CH.'FCG. 9/11/1960]

[7 0.T. CE/FCG. 16/11. 1960J

[9^0-T. CH/FCTr. 9/1/1%! 1

110" O.T. CH/FCG. 31/7/1%! 1

[ 1T O.T. CE/FCG . 27 1 1 i% 1 ]

[O.T. CETCG. 4/12/1963J

[O.T. CF/FCG. 17 1/19631

[O.T. CE/FCG. 6/3/19641
No tcxto da dissertaco so rcfercnciadas por [(N.) O.T. (!E'FCG. AnoJ
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Documentaco relacionada com a Comisso de Etnomusicologia da FCG (cont.)

correspondncia aTim i 960. 6 1 . 63 e 64 ) ( 1 6 pp. )

projectos e pedidos de subsdios (Janeiro de 1960) (1 1 pp.). inciuindo:

[Projecto Giacometti. 1960] com o ttulo "Projecto para a Prospecco Folclrica do Pas"

[Projeclo cla International Library of African Music. s.d.] para "recolha" e edico de discos de Mocambique
[Carta. Vergflio Pereira. FCG. 1960] que inclui projecto de documentaco de MTP na Beira Baixa c Douro

[Carta. ICPD. FCG. 1962], inclui pedido de subsdio para edico dos discos de A. Santos de S. Migucl
[Carta. Pe. Antnio Mano. FCG. s.d.] que inclui pedido de subsdio para publicacio (Alentejo)
[Carta. Antnio da Luz Rodrigucs. FCG. s.d.] que inclui pedido de compra de "magnetofone" (FaiaJ)

[Carta. Jos Belo Marques. FCG. s.d.] pedindo apoio para "recolha" em Mocambique
notas

[Listagem dos pedidos de subsdio. CE/FCG 1960]

(com o ttulo "l*rospecco folclorica. Nota dos projectos e pedidos de subsdio existentes no servico" e

assinada por Madalena Biscaia Farinha com data de 26/1/1960)

[Apreciaco do l^rojecto de (iiacometti. FCG. 1960]
(em resposta a [Projecto Giacometti. 1960] e assinada pela Directora do Servico dc Msica)

[Listagem das gravaces de Armando Leca para a EN em 1940. s.d.]

Documentacjio relacionada com o (7>ntn)deEstuck)sEuTon_uscol6gicosdo IAC

A troca de correspondncia enue A. Santos. o IAC e o Minisuo da Fducaco, enue 1964 e 1968 (em especial a

correspondncia dirigida ao Conselho Director do Centro), foi a nica dc?'umentaco enconmacla sobre o CHE.AC

projectado por A. Santos e est depositada no INHT.

O [Projecto de Regulamento do CEE/IAC. 1964 ou 1965], (8 pp.) e a sua incluso no [Plano de Fomento cfe

1968], incluem propostas de acciio, definico de senicos (biblioteca, fonoteca, filmoteca, senicos de edica

divulgaco de materiais e administrativos), definico de cargos e funces, instalaces e equipamentos necessrios e

orc;amento. Junto com esta documentaco foi encontrada a [Lista de nomes propostos para o CEE'IAC. 1964J.

F: possvel quc parte desta documentaeo esteja no esplio do IAC, que no possvel consultar por estar em fase

de organizaco. Por ora, os nicos dcxrumentos relativcs a este organismo encontrados, eslo no espt)Jio de A.

Santos.

Documentaco oficial: credencial, registos notariais e contratos

Depositados no INET:

- [Contrato. BBC. s.d.J, com o ttulo "Clauses dans le contrat que je signerai avec la BBC".

- [Credencial. 1956], Credencial do Governo Civil de Castelo Branco (GC/CB), dirigidxi s autoriciades kx:ais

datadade 19/10/1956

- [Registos notariais. 1957], incluindo registos notariais de direitos de autor e de direitos de reprcxluco mecnica

- [Registo Oficial da Antologia Sonora. 1957] (tambcm listada como artigo de imprensa; "Registo Olicial cii

Antologia Sonora O Folclore Musicai das Ilhas dos Agores". [Dirio do Governo. 1957/02/28])

- [Conuato. JGF. 1962/63], contrato enrre Tlia Santos, como emomusicloga assistente de A. Santos, c a JGF
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Notas de campo

As notas de campo citadas esto dcpositadas no MAH e no INET. Esto listadas as referncias utilizadas no texto

da dissertacjio, que foram ordenadas geogrfica e cronolgicamente.

Nas pginas seguintes incluem-se:

-

copias de esquissos de violas da terra da Ilha Terceirae de S. Miguel, feitos por Artur Santos em 1952 e

1953; como outros exemplos encontrados, os esquissos e desenhos instrumentos tm dimenses e notas

anexas

- registo de gravaco por preencher. um dos utilizados por A. Santos nas esuidias de camno

Angola(1949), Bcira Baixa e Beira Alta (1956), Santa Maria (1958), S. Miguel (1960) e Madeira (1962/63)

Angola

-[T^endriodaMisso". 1949]

- [Registos dcGravaco. 19491

- [Notas sobre instrumentos musicais. 1949]

- [Lgendes pour les photos exposer. 1954 |

-

[Esquema do Recinto da Exposico. 1954 ]

Beira Baixa e Bcira Alta

-

[CadernodeCampo. 1956]

- [Agenda de Viagem. 1956]

- [Nota sobre o adufe. 1956]

- [Relatorio da BBC. 1956]

- [Registos de Gravaco. 19561

- [Nota sobre a seleccb de trechos em S. Pedro do Sul. 1956J

- [Nota a enviar "gente de Manliouce". 1956J

- [Listagem comparada: Acorcs c Bcira. s.d.J

Acores

-

[Registos deGravac:o. 1952J

- ["Irrformaco da Terceira". 1952J

- [Declaraco sobrc o Z da lata. s.d.J. intrprete da Uha Terceira, onde a estadia de campo 'oi cm 1952.

-

[Registos deGravaco. 1952/3]

- [Registos de Gravaco. 1958]

- [Mbrmacb sobre violas da terra e rabecas. \ ila do Porto. 1958]

- [Nota sobre os intrpretes. Santa Maria. s.d.J, provavelmente de 1958

-

[Informac;c)es dadas por Jos Almada Chaves. Malbusca, Santa Maria. 1958J
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- [Prova de Artigo. Canto e Castro. Pos 1959]

- ["Os meu apontamentos musicais. S. Miguel". 1959 60J

- [Registos de Gravaco. 1960]

- [Infonmaco sobre violas da terra. S. Miguel. 1960J

- ["Apontamentos musicais tomados do Laureano. Vero de 1962"]. da Ilha i'erceira

- [Informaco sobre violas da terra. s.d.J

- [informaces tomadas do Cirito. s.d.J

- [Nota sobre a edico dos discos. s.d.]

- [Nota sobre a edico de um Trccho de Vigiar a Praga. s.d.J

- [Nota sobre equalizaco na edico de faixas. s.d.]

- [Nota sobre reverberaco na edico de faixas. s.d.]

- [Nota sobre compensaco de vozes nas gravaces. s.d.]

- [Nota sobre comecces do material gravado. s.d.J

- [Nota sobre a gravaco de morteiros e foguetes. s.d.]

- [Nota sobre a incluso dc efeitos na montagcm de faixas. s.d.]

- [Listagem compiradt: Ac,ores e Beira. s.d.]

Madeira

- [Registos deGravaco. 1963]
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REGISTO DE GRAVACAO

Bobine N.o Trecho N
_ Cronomsrragens:

A Yclocidade d
1-a 9raV3?o -

Data da gravaco -.
s

4.a w

Ttulo do trecho
_ _

Sua clas.ificaco
__

Soio ou conjunlo

Local onde oi ouvdo

Freauesia.. Ilha

ANCTAC55 CCMPkSMSNTARSS

r ip- mjular, Ids.



Seoinc N.o Trecno N.

Nome

Alcunha

Idade

Natural de

Proisso

Sabe ler e escrever?

iem conhec'" musicais?...

J residiu oia da terra aatal?

Aciuou como

Nome

Alcunha

Idade

Natural de

Prolisso

Sabe er e escrever?

Tem conhec.IC! musicais?

J residiu fora da erra nata!?

Actuou como

Nome

Alcunha

Idade

Naiural de

Proisso

Sabe ler e escrevsr?

Tem conhec.""" musicais?

J residiu fora ca terra natal?

Actuou como

INT5RFR.ITSS

Nome._

Alcunha

Idade

Natural de

Proisso

Sabe ler e escrever?

Tem corihec.10' musicais?

J residiu fora da terra natai?

Actuou como

Nome

Alcunha

Idade

Natural de

Proisso

_abe ier e escrever?

Tem conhec.lc; musicais?

J residiu fora da terra natal ?.

Actuou como

Nome

Alcunha

Idade

Natural de

Prorisso

Sabe ler e escrever?

Tem conhec'" musicais?

J residiu fora da terra natal ?.

Actuou como
...
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ENTREVISTAS

No texto da dissertaco so referenciadas como indicado: [Entrevista a (Nome do entrevistado). Data]

Familiares c amigos de A. Santos contactados:

Maestro Rui Serdio 31/1/1997 (contactos entre 97 e 2000)

Maria Augusta Correia de Sousa Ladeira (15/1/2000)

Maria Lusa Correia de Sousa (irm) 15/1/2000)
Maria Teresa FaJco Azevedo (mulher do Dr. Carlos Azevedoj falecido)

Engc Joo Falco Maio 30/1 2T 999 (contactos entre 97 e 2000)

Coleaas e alunos dc A. Santos. com ligaco ao CN:

Maestro Antonio Vitorino de Almeida (12/4/2000)

Prof. Aninio Toscano (15/1/2001)

Prof. CarlaSeixas (30/10/2000)

Prof . Eduarda Pavia deMagalhes (3/1 2000)

Prof. Elisa Lamas (30/12/1999 e 18/4/2000)
Prof. Femanda Mella (4/1/2000, 10/3/2000 e 13/4/2000)

Prof. Florinda Sanios (12/3/2000)

Prof. Joo Pedro Mendcs dos Santos (contactos entre 1997 c 2000)

Prof. Jos Bon de Souza (12/12/1999 c 6/1/2000)
Prof. Lus Filipe Pires (12/12 1999, 1/2/2000 e 28/3/2000)

Prof . Maria Amlia Abreu Maio (contactos entre 1997 e 2000)

Prof . Doutora Maria Augusta Barbosa (13 2/2000)

Prof . Maria ('ristina Lino Pimentel (20/4/2000)
Prof . Maria de Lurdes Martins (contactos em 1997 e 1998)

Prof. OlgaPrats (17/12/1999)

Pcssoas que contactaram proFissionalmente com A. Santos fora domhito doCN:

Prof. Domingos Morais (1/3/2000)
Femando Pessa (1 0/3/2000)

Dr. Humberto d'vila (1/3'2000)

Dr. Jos Alherto Sardinha (9/3/2000)

Maestro Jos Atalaya (9/1 2000 e 1 1/1,2000)
Dr. Jos Bento Martins Ferreira (10/1/2000)

Dr. Jos Manuel Bettencourt da Cmara ( 13 2/2000)

Dr. Lus Francisco Rebelo (1 3/4/2000)

Dr. Jorge Forjaz (20/3 '2000)
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ANEXOS
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Anexo 1. Inventrio preliminar do espolio de Artur Santos

Museu de Angra do Herosmo (MAH): espolio de Artur Santos282

Correspondncia
- 24 cartas dispersas
Outra documcntaco escrita indita

- Registos de gravaco ([Registos de Gravaco. 1949], [Registos de Gravaco. 1952|, [Registos de Gravaco.

1952/3], [Registos deGravaco. 1956J, [Registos deGravaco. 19581. [Regislos dc Gravaco. I%0| e [Registos

dcGravaco. 1963])
- Notas relativas a estadias de campo (mapas. transcricbes musicais. desenhos de instrumentos musicais. listas d

intrpretes, notas sobre as gravacC>ese os trechos gravados)
Publicaccs

- lbuns foiogrfcos de Angola-^
- 20 anigos de jornal reunidos por A. Santos

Gravaces sonoras

- Colecco compleia das gravacoes em bobines. com rtulos indicando os locais onde se efectuaram as gravaces:

Acores. Beira Alta, Bcira Baixa e Madeira

- Colecces completas dos discos etnogrficos editados (ver Discograia)
54 discos deacetaio gravadosem Angola (ver 1.3.2. hdices discogrllcas editadas. gravacws c filmes inditos)

- Matiizesdeprensa.gemdosseguin.es discos de vinil: (LP/JGAH 1957a|, [LP.JGAH 1957b| ILP/ICPD 19571.

[LP/ICPD 1%3 1-121 e [LP/ICPD 1965 1-7]
Gravaces de imagem
- Fotografias, diapositivos, negativos (em pelcula e cm cha[)a de vidro) e filmcs

Instrumentos musicais

- Com as referncias R.93.955 a R.93.%9 e indicados como: cacoche de Angola, castanholas, treculas.

instrumento de palhcta (Monsanto. Idanha a Nova), flauta (Angola), pandeiro, dois quissanges (Angola), scis

instrumentos musicais de cana e otxiumba (Angola); com as referncias R.99.337 a R.99.351: viola da terra

(Acorcs, Ilha dc S. Miguel), flauta em cana, dois instrumentos de cana. trs flauias, instnimento de cordas, dois

instrumento de palheta. dois instrumeiuos de cana, e trs caixinhas em cana

Outros artefactos

- Amostras de materiais utilizados na construco dc instrumentos (madeiras, cordas de anime c de "babosa".

cabacas), mscara de madeira, colares e espada (Angola).chapus de palha (fitas entrelacadas dc paiha de centcio

utilizadas na sua cxecuco), rendas, naperes de papel recortado e outras peeas de artesanato a^oriano

Fquipamento
- Equinamento elctrico. equipamcmo de captaco. gra\aco c reproducao de s<mti

-*z
O cspc)lio deix^sitada no MAH foi doada pelas irms de A. Santos (1988). O espolio no est acessvel.

tcndo a sua consulta sido autorizada a ttulo excepcionaJ. So postas dificuldadcs sua consulta por no estar

organizado e catalogado e por questes de presen'aco. Dada a parcial destruico das instalaccs do MAH

(tcrramoto de 1980). o espolio esievc annazenado em ms condi^es, em in.stalac/ies provisrias na Canacla

Belm, o que foi prcjudicial para a sua conservaco. Fbi autorizada a consulta da docunientaco escrita que, tal

como os instrumentos musicais e outros matcriais de carcter emogrfico. esto em boas condices

armazenamento e conservaco. No foi concedido acesso as fotografias, pelculas e lminas foiogrflcas. Numa

pnmeira anlise, os discos de acctato. bobines magnticas, mauizes de prcnsagem dc discos de vinil e fiimes,

apresentam sinais evidentes de clegradaco apesar dc actualmente se encontrarem em boas condi^es d*

armazcnagcm no Centro de Estudo, Conservaco e Restauro dos Agorcs (CECRA). Dada a preairiedade destes

materiais. urgente a avaliaco especializada e a sua recupcraco.
2^ A difcil situaco Financeira de A. Santos como professor reformado do CN e j scm dar aulas particulares. o

faclo de no ter herdeiros directos e de esuir preocupado com a possvel demolico ) prdio onde vivia (demolido

pouco depois da sua mortc), impeliram-no a vender a sua biblioteca pessoal nos Anos 80 (Entrevista a Ma

Femanda Mella. 13 4/2000]. Os lbuns fotogrTicos rcferidos so as nicas publicaces que guardou.
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Instituto de Etnomusicologia (INET): espolio de Artur Santos 284

Documentaco cedida pelo Maestro Rui Serdio ao INET (1997)

Correspondncia
Mais de 350 cartas, organizadas cronologicamente. Inclui correspondncia institucionaJ e pessoal (1938 a 1986)

Outra documentaco escrita indita

- Currculos e notas biogrficas publicadas em programas de vrios concertos ([Concerto no S. Carlos. 1941 c

1943J, [ 1 Conccrto Sinbnico no Tivoli. 1956] e [2 Concerto Sinfnico no Tivoli. 1956])
- Listagens de trabalhos publicados e de obras eruditas apresentadas publicamente
- l>x;umcntaco referente a trabalho de campo e seus resultados (calendrios. agendas e cademos de estadias

campo, relatrios, anotaces, transcricctfs musicais e de textos e desenhos de instrumentos)

- T'extos das palestras: |4a Palestra na EN. s.a. 29/l/1937|. [5a Palestra na EN. s.a. 6,3/1937]. |7* Palestra na

EN. s.a. 28 3/19381. [lla Palestra na EN. s.a. 29/6/ 19381, [Palestra no Emissor do RCA. s.a. 14/9. 19521.

[Palestra no 1AC. A. Santos. Anos 50]. [Paleslra na Philips. A. Santos. 1955] e [Palestra em S. Miguel. A.

Santos. 1960]
- Textos dos programas radiofnicos: [Programa na BBC. F.B. de Carvalho. 1947], [Entrevista na RiiditxJiuso

Francesa. A. Santos. 1954], [Programa na EN. Joo Freitas Branco. 1%1] e [Programa na EN. Jos Carlos

Picoto e Jos Atalaya. 1 966]
- lXxumentaeo reiativa CE/FCG: ordem de trabalhos e actas das reunies (1960 a 1%2). convoeatrias.

pedidos de subsdios e correspondncia ( 1960/64)

- Documentaco relativa ao CEE'IAC: [Projccto dc Rcgulamento doCEE/LAC. 1964 ou I%5| elaborado por A.

Santos e corrcspondncia afim ( 1964 a 1968)

Rcgistos notariais de dircitos de autor

- Registos referentes aos discos etnogrficos com Ml A editados |xia JGAH e pclo ICPD

Publicaccs
- Folhetos de todos os discos emogrTicos editados
- Programas das seguintes palestras c exposieo etnogrfica: [Palestra em Oxford Azevedo e AS. I947|. (lxalestra

em Londres. Azcvedoe AS. 1947] e [DIAMANG 195 1J
- Mais de uma centena de artigos de imprensa sobre A. Saiuos e a sua obra publicados entre 1924 a 1964 (ver

Bibliografia) e outros recolhidos por ele (so na maioria sobre as Festas do Espnto Santo nos Aeores c os

Romeiros de S. Miguel)

Fotografias
- Na maioria dc aircter pessoal ou referente a actividades relacionadas com a msica erudita ( 1 30 fotografias) c

uma peciuena partc refercnte a actividades etnomusicolgicas (23 fotografias de trabalho de campo e palcstras)

Dc?umentaco doada pela FCG LINL (1997)

Discos

- Beira Baixa c Bcira Alta [LP'BBC 1956 1-101 e Acorcs ([l.PTCPD 1963 N. 1-12] e [LP/ICPD 1965 N. l-7]i

Documentaco cedida pela EMCN ao INET (1998)

Gravapes
Cpia digital dos 27 discos dos Acorcs cedidos: [LP/JFAH 1956 1-181 e [LPTCPD 1956 1-4 c 6- 10|

Copias da documentaco cedidas pelo ng" Joo Falco ao INET (1999)

Cartas

- Cartas dirigidas pelo Eng FaJco ao director da RTP (25/1/1982), ao director do semanrio O Expresso

(25/1/1982), a Judite de Lima da Antena 2 da RDP ( 1 3/1 /1991). a Antnio Cartaxo da Rdio Cultura ( 22.8/1993)

ea Antonio Martins Neves. jornalista da Agncia Lusa (30/6/96). So cartas de protesto, por no terem rcferido

A. Santos em programas e artigos sobre a emomusicologia em Portugal
Outra documentaco indita

- iexto transcrito [Palcstras em Inglaterra. Azevcdoe Sanios. 1947)
- Fichas da EN dos discos [LP'BBC 1957 1-10] facultadas pela RDP ao Eng Falco

-^4
Todi a documentaco depositada no INET est acessvel a investigadores autorizados. A documcntaco est

em bom estado de conservaco e no catalogada.
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Maestro Rui Serdio: espolio de Artur Santos285

Documentos Pessoais

- Documentos de identiTicaco. diplomas e prmios
Partituras

- Obras dc msica erudita manuscritas por A. Sanios

Discos

- Scparata da antologia acoriana com msica da llha Terccira [LP/JGAH 1957b] e discos da Ilha de Santa Maria

ILPTCPD 1963 1-31

Arquivo Sonoro da Radiodifuso Portuguesa: esplio de Artur Santos286

Gravaees Sonoras

-

Grava^es em DA'I' de programas da EN c RDP sobre a obra etnomusicolgica de A. Santos

- Discos di Beira Baixa e Beira Alta [BBC 1956 1-10] e Acores [ICPD 1%3 1-12] e [ICPD 1965 1-7]
- Discos com obras de A. Santos para canto e piano. a que no se teve acesso. a partir dos quais foram realizadas

algumas das gravaces a seguir referidas
- 101 faixas gravadas em DAT (a partir de gravaces realizadas pela EN e RDP c de dscos editados), com

interpretaces de obras eruditas compostas por A. Santos, inciuindo:
- a Suitc Aniiga (13 faixas) dirigida pelos macstros J'cdro de Freitas Branco, Frederico de Freitas c Silva Pereira

- as Oito Canges Popuiares Ponuguesas para soprano e orquestra (37 faixas) dirigidas pelos maestros Pedro

Freitas Branco, Frederico de Freitas e Silva Pereira e cantadas por Stella Tavares, Germana de Medeiros. .Ana

Lagoac EJvira Archer

- 12 Canges Popuiares Ponuguesas para canto e piano (48 faixas) interpretadas por Arminda Correia e Lopes

Graca: Regina Cascais e Judite Lupi Freire: Ana Ixgoa e Maria Antnia Saldanha Azevedo; Maria Femanda

Simes e Mana do Carmo Alvolos de Sousa: Hclcna Hna Manique e Olga Prats; Elsa Saque e Nella Massa;

Manuela dc S e Teresa Xavier: Glria Saraiva e Helena Rodrigues; Joana Levy e Paula Moniz; e por MadaJcna

Leal Faria e Frank Mauss.

2 harmoni/accs para cro execuladas pclo ( 'ro os ('TT. Coral Harmonia c ( 'ramol

Escola de Msica do Conservatorio Nacional: espolio de Artur Santos287

Discos e Matrizes de prcnsagem
- Acores |LP JGAH 1956 1-18] e |LP ICPD 1956 1-4 e 6-10|

285 o Maestro Rui Serdio, recebeu toda a durnentaco das irms de A. Santos. A documentaco cst acessvel

a consulta e em bom estado de conservaco.

286 O Arquivo Sonoro daRDP tem no seu esplio. discos oferecidos Emissora NacionaJ dc Radiodifuso (EN)

ou comprados (pela EN e RDP) e grava?es cm DAT desscs discos e de programas realizados pela EN e RDP. Os

fonogramas existentes esto em bois condicbes de conservaco e autorizada a audi^o a investigadores.
287 Estes discos que foram ofcrecidos pela JGAH c pelo ICPD ao CN a pedido de A. Santos. As matrizes

lato foram depositadas no CN, a pedido de A. Santos, que queria evitar a viagem para os A^ores e par a

exposico aos ttlto ndices de humidade das ilhas. So perten^a da JGAH e do ICPD [Carta. A. Santos. Director

Geral do Ensino Superior e Belas Artes. 1 2/8/1956].
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Documentacjio escrita indita por estadias de carapo

Zonas Raianas de Portugal (1936, 1939, 1943 e 1944)

- Transcnces musicais

AngoIa(1949)

- Registos de gravago
- Calendrio de viagem e mapa anotado

- Notas sobre grupos lingusticos. tribos, sobas, sobetas e muchiques288, lendas, cerimonias e costumes,

treehos musicais gravados. suas classiTicaces, intrpretes. instrumentos e contextos; nolas bibliograTicas vagas
- I ranscncbcs musicais (de fragmcntos dc trcchos. de afinacbes de instrumenios, de ritmos e padres meldicos)

- TnmscTebes e traducbes dc textos demsicas e lendas

- Descnhos de instrumentos (com dimenses e pormenores tcnicos sobre o fabrico dos instrumentos e sua

execuco musical)
- Listagens, l'eitas por infonnantes, de instrumentos. de documenfco do Museu do Dundo, de equipamento,

vocahulrio. nomes de aldeias. sobas e muchiques. etc. ________________,--_-_-_

Bei ra Baixa e Beira Alta (1956)

- RcgisU)s de gmvaco
- Notas de campo sobre as localidades e os contactos, as faixas gra\ adius (classificaco e contextos). intrpretes e

instrumentos (em es[)ecial o adufe)

Transcric,es de melodias
- Transcriees de textos de cances e oraces

- Descnhos de instrumentos

- Contrato e Relatrio da BBC. CrcdenciaJ do GC/CB

Ilhas Acorianas (1952 a 1960) e Ilhas Madeirenses (1959 a 1963)

- Registos de gravaco
Dos Acores:
- Notas etnogrtlcas sobretudo sobre as Festas do Esprito Santo nas novc ilhas e os Romeiros na de S. Miguei
- Notas sobre os trechos musicais comuns s trs ilhas, sua anlisc e classillcaco

- Notas sobre tocadorcs, cantadorcs. instrumentos, em especial sobre a viola de arame e a rabeca, e termos

cmicos rclacionados com a cxccuco musical

- TranscTebcs musicais de textos e de oraces

- De^enhos de instrumentos

- Documentaco sobre os discos: esquissos de folhetos e rtulos. orijiinais impressos, listagem de faixas.

minuuigens e intrpretcs, notas sobre pagamentos a intrpretes, pormenores de edico e montagem das faixa.s.

listagcns de instituiv'Cxs a que foram ofertados, instruces de fabrico de caixas para acondicionamcnto

-

Registos Notariais de Proprieckide (Direitos deAutor e Direitos dc Reprodueo Mecmca)

Da Madcira:

- Relatrio lCarta. A. Santos. JGF. 1/71963] sobre trabalhos de selecco de localidades. construco do estdio

de gravaco e avaria do equipamcnto de ^ravaco
_____-..

Documentaco depositada no MLAH e no IjNET .

288
Sobas e sobctas soos rcprescntanics de aldeias e de pequenos agrupiunentos populacionais. Muchiques so

hailarinos mascarados (mscaras de madeira) que fazcm dancas ntuais de iniciaco.
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Registos de gravaco e transcri^es (msicas e textos)

Zonas Raianas de Portugal (1936, 1939, 1943 e 1944)

81 transcnccs musicais (69 melodicas e 12 polifnicas) e 6 de textos

Beira Baixa

1936 c 1943

Trs-os Montcs

1939

Minho

1943

Alentejo
1 944 (si inckxcn nos an?ukiO

Beira Alta

1 944 (s' iiiaubms cuniculos)

3 1 transcncbes de melodias

26 transcrices de melodias

6 transcrices de textos

2 traascrices de melodias

1 2 transcrices de trechos polifnicos

1 uanscrigo de mckxlia

9 transcn^es de melodias

Ango!a(1949)

- Registos dc gravaco (119 faixas gravadas)
- Transcriees musicais de fragmentos de trechos, de afinaces de instrumentos. de ritmos e padres melodicos

(no foram encontradas transcriccs complctas de trechos musicais)

Beira Baixa e Beira Alta (1956)

- Registos de grava^o (116 t'aixas gravadas)
- 3 ninscricoes de mciodias

IlhaTerceira(1952)

- Registos de gravaco (80 faixas gravadas. incluindo as 53 editadas)
- 1 transcrico de trecho musical (para vo/, 2 violas e 3 instrumentos de Banda Fiiarmnica). transcriccs

musicais dc acompanhamentos. ponteados e nifos .

IlhadeS. Miguel (1952/3)

- Registos de gravaco (60 faixas gravadas, incluindo as 34editadas)

107 transcricoes de melodias na maioria s.d. (podem ser de 1952/3 ou 1%0)

IlhadcSantaMaria(1958)

- Registos dc gravaco (61 faixas gravadas, incluindo as 52 editadas)

- 30 tmnscricbcs de melodias

IlhadeS. Miguel(1960)

Registos de gravaco (104 faixas gravadas. incluindo as 82 editadas)

1 ranscnccs dc melodias na maioria s.d. fvcr Ilha de S. Miguel 1952 3)

Ilha da Madeira ( 1962/3)

Registos dc gravaeao (3 faixas gravadas)

Documentaco depositada no MAH e no INET
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Anexo 2. Intrpretes que colaboraram nos discos etnogrficos editados

Discos da Beira Baixa e Beira Alta (1956): intrpretes gravados

MULHERES (117)

Adelaide do Ceu Nunes Vtor (a qutr reura)

Adelaide Ferreira Lages, a Morroa

Adclia Rodngues Cabnta, a Caseira

Adnana dc Campos Figucira. aPascoala

Albina dc Jcsus, a Barrocas

Alexandrina Maria Baneiros

Amlia deAlmcida. a Amlia Calcas

Ana Mana doCu

Ana Marqucs Prata

Ana Vaz Scrra

Aurclia Augusta Gama, a Lela

Beatriz da Encarnaco Pcralta

Benta Gomes Beaio. Bcnta da Kira

Carnuna Brasa Alvcs

Carminda l'avares Barbosa. aCarminda da Ana

Cecflia Maria Tavares. a Mtla da padaria

Celcstc Rodngues Pcrcira, a Peta(ou Pcla'.')

Clara Alves Hennqucs dc Barros, a Clara do B i c h o

("Icmcnlina Crcspo Agulha
Dclfina dcJesus Jcidmmo

Dcllina Rosno Hipdlilo Roquc
IX-lmira Rodrigucs daRocha. a Dclmira do Preto

Esmeraldina Gomes Ixmrcnco, aPacheca

Felisbela dcPaiva. aCambada

Filomcna Marcial Pircs

Gracinda dc Jesus Percira

Gracinda Dionsia Fsievcs. aracinrja Rasca(i_ue)

Graeinda dos Santos. adas Uchas

Hclcna daConccico Figueiredo. a MiMherdo Maneto

Hclcna Maria (aduci

Hermma de Jesus Marlins

Hcnnma Martms, aHermnia Cal^as
IdaJina Kibeiro

Idaiina Kibciro dc Almcida. a Idalina Cun (__ojo;

sahel Caidcira Vilcla

Isabcl C'orrei a. a I* a v o a

Isabel daAssuneo Kamalha

Isabel dc Almcida

Isabel Mana Correia (irm dalsabel Correia). a Pavoa

Isabcl Pitilo, aPinta

Jlia Nuncs

Juditc Jcsus da Silva Jerdnimo, a Uita

Juliana Augusla Pereira

Justina Nascimento Koque

I..aunncla da Conccico Pinlo

Lmnnda dc Almcida

Lucmda dc Sousa

iAicinda Mana dc Rocha C'arvalho

Lucrcia Marques Caldcira. a Arranhada

Maria da Fiicarnaco Portugal, a Maria Costureira

Margarida dc Jcsus 1 ajuichco

Marganda de Sousa. aRo laqdataascanti-as)

Marganda Moita

Mana Adelaide Pinhciro (iicslas

Maria Adclia Correia Viccntc, a Cabreira

Mana Adclia Marlins

Mana AJice Kocha Simcs

Maria Amlia de Aimeida. a Maria do Palmeirim

HQMENS (89)

Abilio Simo

Adclino FYoenca Vlatcus (homho)

Agostinho Pinto

Agostinho Rocha, o Pequcnote (guilarra)

Alberto Gomo Duartc (adcitar as cantieas)

Alfredo Alves. o P e t a (____> I

Alfrcdo do Nascimcnto Proenca (bombo'i

Alfredo Russo Mateus

Almiro Vlailins l.ages. o Rabelo

Antdnio Craveiro, o Antdnio Ferreiro

Antnio de Almeida

Anlnio dePaiva Rodngues, o Parreira

Antnio Dias Amaral ,
o P e I i c a n o

Antnio dos Santos, o lirhasCbombo e coro)

Antnio dos Santos Montciro Frcdcrico

Anldnio Duiirtc Barbosa

Antdnio Faia Brasinha (ofaro)

Antmo Incio Balisla

Antdnio Lourcnco daSilva (eoro)

Antdnio Manucl Ramos

Anldnio Morgadinho daSiIva. o Andor (______a)

Anldnio Navc daSilva

Anldnio Pinto Morcira

Antdnio Silva Scrrano

Antdnio Simo Vlanaia. o Banco

Artur Femandcs Nogucira

Amir I opes Carvalho

Augusto Femandes Scrrano

Bemardino Femandes Correia, o Bemarrjno daLomba

Cirtiio(aTCScb(livara.oIjb rinhas (fcrrinhos ecoro)

Emlio Antunes

Emesto Jos Hipdliio, oN

Eugcnio Lopcs Carvalho

Femando Moreira, o Fernando Latoeiro

Francisco Gregdrio Fradique (hombo)

Jaime Barroca (deila as cantigas)

Jaime Gregdrio
Joo Feneira I_ages. o Joo do Fundo da Aldeia

Joo Homem da Rocha. o Pequcnote (nancla)

Joo Mariano Filipc
Joo Salvado

Joo Viccnte Proenca

Joaquim Antunes Pacheco

JoaqumComaadaSilva o .loaquim da Vareira feutlana.

Joaquim Duartc Ramalhinho, o Canha

Joaquim Pscoa Silveslre

Joaquim Proenca (___a____a)

Joaquim Scrra Saraiva, o Laranjada
Josc Alves Mateus. oJosGamlha ________.)

Jos Andrc Euscbio (tambor)

Jos Cndido, o Bomba

Jos da Silva, o Jos A I c i x o (bombo )

Jos de Paiva. o C im ou Cun ? (viola)

Josc Diogo Corrcia. o Riguidon

.los dos Reis Mendonca. Zc da Flaita

Jos dos Santos Sousa, o Jos Carola (Di'faro)

Jos dos Santos. o Jos da Carmen
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Maria Armcnia dc Barros, a Armnia do B i c h o Jos Francisco Duarte (harmdnicai

Mana Celcstc Brasinha Goncalves Jos Francisco Lagc Moita

Maria Celeste Feneinnha Lusa. aPavia Jos Lucas, o Jos das 1 d 1 i a s

Maria Celeste 1 'avares, a Celesta da B e n t a Josc Martins de Campos, o Fc 1 i x

Maria Cuslddia Tavares.a Custodia do Roque Jos Rebelo Valente

Maria da Auunciacao Baptista Josc Rodrigues da Oroa. o Jos Parreira

Mana da Ascenso do Rosrio ladule) Jos Roque

Mari a da Conceico Pi nto Josc Russo Frade

Mana daConceico Marques. a Arranhada Josc Simo

Vlanac_CI(TiaH3ara.aCil6ria da Conceico Justino Carrola

ouGloriadn Fimdo Mundo Manuei Campos Dias. o Manuel Chora

Mari a da Gra$a Antuncs. a C a 1 h i c a Manuel Carrola

Mana da Graca Marteiro. a P a ve i as (adufe) Manuel daRocha. o Fandincoojuitarra)

Maria da \jm Afonso.aMariada Luz daC16ria<so.ista) Manuel Duaite Eusbio, o Canha ou Vaso de guerra

Maria daloiz Moita Manuel Femandes Carvalho, o Sardo

Mana da l^cdade Serrano, a Maria das Carvalhas Manuel Femandes Ruas (conccrlina)

Maria das Dores Castanheira, a Peta (Pcla?) Manuel Ginja Matoso

Maria dc Brito Garcia Manuel Gregdrio
Mariadc.lesus deOIiveira, aMaria Carrada Manuel Martins. o Broa (zamburra)

Maria de Jesus Tavares Batista isolistu) Manuel Pinto

Maria dc I xwrdes Vasco Manuel Pinto Moreira

Maria de 1 ,urdes da Silva Carvalho Manuel Portela (caixa)

Maria do Carmo Cardoso, aMaria do Frnesto Manuel Sardinha Gcraldes

Maria do Carmo 1 .mbelho Vlanuel Tom Ferro

Maria do Nascimenlo Tadeu Manucl Toscano, o X i xo

Maria do Palrocinio Roquc Nunes, a Pragana Marcos Vicente Cataco, o Marcos da Rata

Maria dos Anjos Nunes Mauricio deOIivcira

Maria dos Anjos Pcrcira, a Escta PaJmeinm Femandcs Scrrani>

Vlanad* BazLies H_nural agcs,ataares da I i>mha Salvador Goncalvcs Iviola ccorol

Mariados IVa/eres Sousa, aVinhais Sebastio do Nascimetuo Ramos

Maria Feli/arda. a Maria Poeta VaJentim Lucas. o Vigrio
Maria Gcorgina dc Sousa Rocha, a Barrcira Zacanas dos Sanios, o Jos Carias

Maria Idalina Geraldes. a Troia

Maria Isabel de Campos
MariaJos AIvcs Barretc. a Mariajos Carechana

Maria Jos A/inheiro

Maria Jos C^abrito Ambnoso, aCoca

Maria .los C'ardoso Gama, aG

Maria Jos de Jesus Beato , a Maria Jos da Lira

MariaJos doEsprito Santo. aMolenas

Maria Josc dos Santos, Maria Jos das lchas

Mana Josc Garcia dc Brito

Maria Jos Lopes. a Maria Jos Pardal

Mana Jos Lopes Vaz

Maria I^eito. a Cassaca

Maria Madaicna dc Oliveira

Maria Nomia Brasmha Goncalves

Maria Nunes Carrega, aCacheira

Vlavilde Martins

Miquehrui de Nazar Pinto Coelho

Maria Cndida Nunes

Otflia Alves Barata, aPequenina
I'razeres Vila Nova

Rita Maccdo, a Rita Manha

Roslia Neves da Cruz (solista)

Rosalina deJesus

Sara ( ravciro, aSarado Joaquim Antnio ou Janja
Teresa Eradc Proenca

Tcrcsa Nunes Cebola

Violeta Rodrieucs deOliveira, aCarrada

Fontc: [Registos deGravaco. 1956] dcpositados no MAH
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Discos da Beira Baixa e Beira Alta (1956): alcunhas dos intrpretes

Alcunhas Mulheres Homens

Com

associaees a

nomes

Armnia do Bicho, Camiinda da Ana, Celestc da

Benta, Clara do Bicho. Custodia do Roque, Delmira

do IYeto. GlTia da Coneeieo. Idalina do Cun,

Maria da Luz da Glria, Mana do Ernesto, Maria do

Palmeinm, Mulher do Maneto, Sara do Joaquim

Antnio

Jos da Carmen, Jos das Idlias. Jos

Parreira, Marcos da Rata

Com

associaces a

profisses

Cabrcira, Caseira. Maria Cosiureira. Maria Jos ci.

Lira. Mila da Padaria. Maria Poeta

Antnio Ferreiro, Fcrnando Iitoeiro.

Parreira,Z da Flaila

Com

Refcrncias a

Lugares

Bcnta da Eira, Gracinda das lchas, Maria das

Carvalhas, Maria da Ft, Maria Jos das Uchas.

Gloria do Eim do Mundo. Prazeres da Lomba.

Vinhais

Bemardino da Lomba, Joaquim da

Vareira, Joo do Fundo da Aldeia,

Uchas

Diminutivos Dita. Cr. Janja. Nc. Lela, Leinnhas. Ro Lcinnhas. N

Nomes

ajtmvanfis

Amlia ( 'alcas. Arnmhada, Coca, Hermnia Caleas,

Mana Gurada. Maria Jos Carcchana. Maria Pardal.

Molcnas, Pavoa. Pcqucniua, Pcta, Pinta. Gracinda

Rasca. Rita Manlia

Bomba, Broa, Pcquenote. Peta,

Sardo, Vaso de Ciucrra. Vigrio

Ncirx_s (jaentes

ct-? prt.'n_ic*

Jos Carias. Josc Marns

Campos. Josc Aleixo, Fclix

Outros Barreira. Barrocas,. Broa, Cacheira, Calluca,

Cambada. Carrada, Cassaca. Coca, Escta, Morroa,

Pachecj. Pascoala. Paveias. Pavia. Pragana. Troia

Andor, Banco. Canha, Chora, Cun.

Fandingo, Ciarola, Garrilha,

I araiijada, Pclicano, Rabelo,

Riiiuidon. Xixo

Fonte: [Registos de Gravaco. 1956] depositados no MAH

Discos da Beira Baixa e Beira Alta (1956): grupo de criancas de Tinalhas

Raparigas Rapazes
Adosinda Felisbcla Mariano (11 anos) Antnio Eilipe Ciinja (11)

Isaura Maria dos Ramos Martim (8) Antnio Sebastio Cardoso (10)

Joaquina Duarte Hiplito (8) Joaquim Elora da Silva Antunes (10)

Joaquina Mana Duanc dos Santos (11) Jos Ramalho Mariano (12)

Maria da Ascenco Ribciro Duarte Scbastio (9) Manuel Barata Ramos (11)

Maria da Silva Nogueira Gomes (9) Manuel Santos Ramalhinho (12)

Maria Elvira Flora Mariano (10) Rodrigo Duarte dos Santos (10)

Maria Jos dos Santos Brs (10) ... "e muiios outros parao grito"
... "c ouirasparao grito"
Eonte: [Registos de Gravaco. 1956] dcpositdos no MAH
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Discos da Ilha Terceira (1956): intrpretes gravados

CantadeirastS) Elvira Martins dc Sousa (Cassena). 30 anos (4 grava^es)

Ma da Conceico Costa (Garajau), 28 anos (2 grava^es)

M" Etima Martins Beiro, 10 anos

Ma Georgina Costa (Melra Preta), bordadeira (3 gravaees)

M" Odette Barcelos (Garaiau). bordadeira. 17 anos (4 gravaces)

Cantudores (9) Antonio Borges das Neves (Engaranhado), 61 anos

Francisco Eerreira dos Santos (0 Caracol). agricultor, 37 anos

Erancisco Goncalves Nunes Dinis (Chico da Vila), 43 anos (4 grava?5es)

Joo Cipriano Martins, pedrciro. 56 anos (4 grava^es)

Joo Moniz de S 1 2 gravaccs)
Jos Manins (Z da lata) (8 grava^es)
Manuel Cactano Dias (Cancta), galochciro, 35 anos

Manuel da Rocha Valentim (Manuel Valente). trabaJhador rural. 57 anos (4 gravacc^s.)

Tocadores (12i Aniccto Batista - Violo (3 gravac/>es)
Antnio Incio da Rocha (Quinteiro). pastor cabreiro. 45 anos - Viola

Francisco Augusto Silva Nunes (Foguete Queimado)
- Viola (7 gravac^es)

Francisco Goncalves Toms de Freitas. caipinteiro, 32 anos - Rabeca

Francisco Machado Castro, operrio. 50 anos
- 2 Viola

Erancisco Manins Borges Incio Eilho (Carloto).22 anos - 2a Viola (2 gravaces)

Francisco Martins Incio (Carloto), 4J anos - la Viola (2 gravaces)

Francisco Mcdeiros de Faria (Chico Sineiro), pintor, 76 anos - 2" Viola

Jos cia Rocha Tristo (Cabaca), caiador, 63 anos - Rabeca

Jos Femandes daCosta (Garajau). mestre de baJeia, 46 anos - Viola (4 gravaces)

Iaureano Correia dos Rcis - Viola ( 1 0 gravacTx.s)

Lcio Pereira Salvador, 17 anos
- Violo (4 grava^es)

Manuel de Sousa (Manuel da Serra), funcionrio da Junta, 50 anos - la Viola (3 gravaees)

Virgnio vila (Virgnio Galocheiro). funcionrio da Junta, 52 anos
- Viola (15 gravaees)

(no inciudos instrumentistas de sopros que coiaboraram nos pezinhos/ver conjuntos)

Solistas(3) M" Eugnia Simes. 60 anos

Joo Cipriano Manins, pedreiro, 56 anos (4gi'a^air?>st-iisiajlis^
Manuel da Rocha Valcntim (Manuci Valente), trabalhador rural. 57_n(jIls?ticcnx)caia_Lr)

Conjuntos (7) Em Tercos:

Padre Mcnezes e cro da Freguesia dc Santa Luzia

Cro misto da Ribcirinha (2 gravaces)
1 olies de Vila Nova (5 gravagcs):
Jos Martins Gaspar Correia, pintor, 58 anos

Francisco Macliado Vitoria (Sardinha). martimo, 62 anos

Serafim Gomes Brito. trabaJhador ruraJ, 58 anos

0(isc. MiinsGasp_rJir?r t_dh_r nj_ti, 31 ai(tt_axicxa^(ninie^

Folies de Porto Martins (2 gravaces):
Jos Pcreira, Pescador, "3 anos

Francisco Incio Pimentel (Eandrelho), pescador, 44 anos

Manuel Alves da Silva (Bicho), pescador, 69 anos

Tambor (extra, por causa dos microfones) Jos Faustino, pescador, 70 anos

No Pedir Capucha (Ribeirinha):

Jos Coelho Estevo, calceteiro, 61 anos

Jos Toste de Lemos. trabalhador rural, 47 anos

Erancisco Gongalves Toste Jr. (Bica), lavrador, 61 anos

Joo Sergio da Silveira. pedreiro, 40 anos

No Pezinho dos Bezerros:

Manuel da Rocha Valentim (Manuel Valente), trabalhador rural, 57 anos
- CantalrijlLstal^

Erancisco Gon^alves Toste Jr. (Bica), lavrador, 61 anos - 1 Viola (j listado)

Erancisco Machado Castro, operrio, 50 anos
- 2 Viola (j listado)

Manuel Correia de Mcio. lavrador. 59 anos - Clarinete

Jos Coelho dc Castro. lavrador, 46 anos - Cornetim
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Conjuntos

(cont.)

No Pezinho dos Bezerros com conjunto de 'instnimento musicais populares":

Antnio Incio da Rocha (Quinteiro), pastor cabreiro. 45 anos - Viola (j listado)

Antnio Vieira Bemardo (Albardciro), trabalhador rural. 41 anos - Ciarinete

Francisco Augusto Silva Nunes (Eoguete Queimado)
- Viola (j listado)

Hcnrique Machado Louren^o (Cachinha). trabalhador rural. 43 anos - Trombone

Jos Augusto da Silva (CasquinLha). serrador, 28 anos
- Contrabaixo

Jos da Rocha Tristo (Cabaca), caiador. 63 anos - Rabeca (j listado)

Jos da Rocha Tristo (Cabaca), caiador, 37 anos
- Trompete

Jos de Sousa Lima (Besouro), trabalhador rural, 35 anos
- (iarinete

Jos Francisco Cardoso (Batatinha). trabalhador rural, 38 anos
- Trompa

Josc Linhares Corvelo Martins, trabalhador rural, 30 anos
- Bartono

Lus de Sousa Pacheco (Cadete), 25 anos - Cornctim

Zc da lata - Eerrinhos

Eonte: [Registos de Gravaco. 1952] depositados no MAH
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- 1969)

Discos da Ilha de S. Miguel (1956): mterpretes gravados

CantadeirasG) Ma da Glria Martins Carvalho, domsuca. 21 anos (2 grava^es)

Ma do Carmo Ventura, bordadeira, 31 anos

Ma do Rosrio do Reeo Vcntura. bordadeira. 28 anos

Cantadores (6) Antnio Aguiar. carpinteiro. 42 anos (ao desaTio), dos (iinetes

Jacinto Costa Pereira. campons. 47 anos

Jos Paulo Tavares, campons, 24 anos (2 gravaces)
Jos Cabral Lindo, campons. 52 anos

Manuel Virgnio da Ponte, carroceiro, 44 anos (ao desafio). do Pilar

Simio de Oliveira Soares. camponcs. 52 anos

Tocadores(18)

Instrumentos

Filomena Earias Soares. domstica, 52 anos
- Charambela (gaita de bei^os)

Agostinho Rodrigues (Caneta), campons. 23 anos - Castanholas (ritmos)

lvaro Agostinho Arruda, campons, 38 anos
- Viola

Antonio Lus da Arruda, campons, 45 anos - Viola

Artur Vitria Maurcio, campons. 25 anos - Castanholas (ritmos)

Dionsio Duarte cle Melo. campons, 26 anos

Gilberto da Ponte (AtaJaia). campons. 19 anos
- Rabeea

Jacinto da Costa, campons, 48 anos
- Violo

Joo Martins Carvalho (Joo Mar). camponcs. 43 anos
- Viola (2 gravaces)

Joo Raposo Tavares, carpinteiro, 41 anos

Jos Martins Carvalho (Cagueiro), campons. 66 anos
- Viola (2 gravacoes)

Jos Pereira (Cochilha), campons, 35 anos
- Violo (2 gravaces)

Manuel Correia da Silva, operrio. 62 anos
- 1 Viola (2 gravaces)

Manuel Correia U)pes, campons. 39 anos
- 2 Viola (2 gravaces)

Manuci dos Ramos Cordeiro. campons. 49 anos
- Viola (2 grava^es)

Manuel Paulo da Silva, pescador, 43 anos - Bzio (toques)
Manuel Vitorino da Costa, campons, 41 anos - Viola

Manuel Vitorino de Medciros (Manuel Pavo). campons. 57 anos - Rahcca

Solistas (7) Alexandrina Barbosa (Baciica), bordadeira, 42 anos (2 gravaces)
Filomena Earias Soares, domstica, 52 anos / j listada nos tocadores

Erancisca dc Oliveira Ramos, domstica, 50 anos

Ma Pacheco Miranda (Maria Miguel), domstica, 43 anos (3 gravages)
Joo da .Amida (Tio Joo da Arruda). lavrador, 63 anos (2 grava^Cies)

Jos da Costa Claudino, 70 anos

Manuel Vitorino dc Medeiros. campons. 57 anos (j listado) (tocador de rabeca)

Conjuntos (7)

Instrumentos

Folia:

Cantador: Antnio Soares Raposo. eaiador. 47 anos

Rcspostas: Francisco da Ponte (Atalaia), pedrciro. 56 anos c

Eduardo da Arrucla (Codorniz), varredor, 35 anos

Joo Martins Carvalho (Mar). campons. 43 anos - Viola (j listado)

Gilbeno da Ponte (Atalaia). campons, 19 anos - Rabeca (j listado)
Folia Velha:

Cantador Virgnio, caiador. 47 anos

Respostas: Afonso Miguci Pavo. campons. 44 anos e

Jaime Migue! Pavo, campons, 30 anos

Manuel Jacinto Carvalho. pedreiro. 49 anos - Viola (j listado)

Joo Raposo Tavares,
- Rabeca (j listado)

Em Tercos:

Joo da Arruda. lavrador, 63 anos (j listado)
Com cro misto da gente dos Remcdios:

Antnia da Luz. domcstica. 46 anos

Balbina Oliveira, domstica, 42 anos

Jos Fernandes de Medeiros. campons. 68 anos

Antnio Fernandes de Medeiros (filho), caixciro, 37 anos
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Conjuntos

Instrumcntos

(conL)

Nas Janeiras:

Cantador Jos Cabral Lindo, campons, 52 anos

Tocadores Manuel Vitorino da Costa, campons, 41 anos - Viola (j listado)

Antnio Lus da Arruda, campons. 45 anos - Viola (j listado)

Manuel Vitorino de Medciros. campons, 57 anos
- Rabeca (j listado)

Com cro misto das Sete Cidadcs:

Ma daEstrela Lindo. 65 anos

Jesuna da Costa, 44 anos

Gilda cla Conceico Costa, 40 anos

Jos da Costa Claudino, campons, 70 anos (j listado)

Jos Feliciano tie Mcio (Travica), 58 anos

Manuel Jacinto Cabral. 56 anos

No Po por l)eus (trs criancas):

Ma da Luz.Teixeira Bril. trabalha no campo, 13 anos

M'" do Rosrio Rcxlngues Maurcio, trabalha no campo, 13 anos

Ma Venilde Cabral Anto, trabalha na plantaco dech. 12 anos

No Cupido:
Cantadeira M' do Carmo Vcntura

Tocadores Manuci Correia da Silva e

Manuel Correia U\pes
Com cro da Gente da lagoa
Romeiros de Ponta Gar^a (6 gravaers):

Mestre: Manuci dos Ramos Moniz (Manuel da Lagoa). campons, 52 anos

Cro: Armando Mcdeiros Melo (Armando Pimenta), criador de gado, 20 anos

Joo Pacheeo Amaral (Joo Canica), campons. 43 anos

Jos dc Arajo Mclo. pedreiro, 58 anos

Jos Guilherme das Eontes (Jos Barbosa), campons. 42 an

Manuel da Arruda, agueiro. 60 anos

Fonte: [Registos deGravaco. 1952/3] depositados no MAH



Artur Santos e a Etnomusicologia em Portugal (1936
- 1969)

Discos da Uha de Santa Maria (1963): intrpretes gravados

Lista elaborada ror A. Santos
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LISTA GERAL D03 NOH-'IS DOS I.-IT-

Maria da Glria Cabral

Manuel Baptista ndrade

Antnio da Luz

Kanuel Coelho de Rezendes

Antnio Augrusto Cabral

Joa Soares

Virgnia de Andrade Cabral

Anvea da Rocha

Angelina Rezendes Cabral

Jos de Andrade Chaves

Maria dos Reis Braga
Antnio de 3raga
Jos de Chaves Monteiro

Jos Poim Cabral de Moura

Antno Augusto Correia

Maria Virgnia de Andrade

Filoraena de Andrade Cabral

Ana Virgnia Cacral

Luisa Soares de Figueiredo
Mariano Andrade Magalhes ,

Angelo Augusto Cabral

Manuel de Andrade Cabral

Gualter Husbio Figueiredo Coelho

Jos da Trindade Fontes Correia

Jos Manuel de Soasa Medeiros

Joaquim de Treitas

Manuel Soares de Rezendes

Antnio de Sousa Lus

Antnio Andrade Moreira

i.aria de Chaves Andra.ie

'.aria Goares Te Moura

Filomena Soares de And'rade

i)avid Aires Correia

.:!varisto do EspritO'Santo For.tes Coelho

Jos Mauricio Travassos

Joaquim de l.ima

Jos da Crnara Sousa

Jos Joaquim Eereira

Jos de Moura

Jos Furtado

Haria Adelaide de -ielo Cabral

Antnio Rezendes de Moura

i'iaria Adelaide de Sousa Cabral

Antnio Furtado Loura

Manuel Poim

Manuel de Chaves

Manuel de Chaves -.elo

Jos Soares de RezeiiAes



Aruir Santos e a Etnomusicologia em Portugal (1936
- 1969)

Discos da Ilha de S. Miguel (1965): intrpretes gravados

Lista elaborada por A. Santos
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Artur Sanios c a Etnomusicologia em Portugal (1936
- 1969)

Anexo 3. Lxico impresso nos folhetos dos discos etnogrficos dos Acores

"Cntico de Encomendaco das Almas. Chant nocturne qui invite l'oraison pour les mes du

Purgatoirc (Culte dcs Morts - Carme) / Night song asking for prayers for departed souls (Cult of the dead -

I-ent)

Cantiga. En langage pop. le mme que 'moda' ou 'canco' (chanson). Trs employe aussi dans le sens cfe

petite strophe, par ex. le quatrain / In pop. language, the same as 'moda' or 'cancj-O' (song). Very oflen

employed, too, with the meaning of small stroph. for instance thc quatrain

Estrelas (As). Chant Noetume pour le lff fevrier, veille de la Chandeleur / Night son.2 (carol) wich takes

placc on the lst. February, Candlcmas Eve.

1 olio. Musicien populai rc ,
la plus part des cas jouer ct chanteur. qui s'exhibe l'occasion dcs letes tradit. du

Saint-Esprit, auxles des Acores, portant des vestes bizarres et parfois colores. C'est uniquemcnt pendant le

ciclc des crcmonies propres la celebration anuelle de ce culte qu'il exerce ses fonctions de mus., toujours en

collab. avec deux ou trois autres Folies- _

Gaita I 'astoril. Instrument vent fabriqu et jou par des bergers. Le spciment enre.-istr, totalement

fabriqu en roseau, est un pctit instr. mesur. environ 23 cm de long. composc d'un tuyeau cylindrique. percc

6 trous, et d'une anche simple, battante. L'anche provient d'uneincision lonitud. dans la section sup. du

tuyau. I'embouchure.

Po por Deus. Pain pour l'amour de Dieu. Chur d'enfants pour la loussaint2 .

Reque-Reque. Morceiu de roseau entaill. frott par une baguette.
Salva. Salutation, cn prosc. adress la Vierge ou la Croix. pendant Ies pelerinages annuels quc les

Romeiros de S. Mi<iuel font au tour de I' lc. durdnt Carcme, lors dc leurs vistes aux glises et aux chapelles

vouccs Notre Dame. Ixs Salvas sont rcites haute voix pir le chef de chaquc grc _pe de plerins
- le mestrc

dc Romeiros - la porte des temples. avant dV entrer.

Vigiar a Praga. Surx'ciller les oiseaux et les caner durant le temps des semailles.

Viola de Arame. Guitare paysane cordes mtalliques, doubles et triples. pinces la

main. sans plectre"

^
Optou-se por no transcrever a partir de aqui, a tradu^o em inglcs quc, como documcntado nos u_s

primeiros termos, fiel ao que est escrito em francs.

2^ Na verso em ingls est indicada a data em que sc rcaliza o All Saints Day ( 1 st Novemben.

227



Artur Santos e a Emomusicoiogia em Portugal (1936
- 1969)

FOTOGRAFIAS

Contedo Data provvel

A. Santos (Foto do Estdio Harcourt em Paris) 19_

A. Santos (Fotografia assinada por Campos Coelho) h_aodid____kd_l>

A. Santos na SPA. com Lus Filipe Pires. Lus Francisco Rebclo e Antonio Vitorino _

Almeida

hi?_k.(h__i_80

A. Santos num concerto _ic msica erudita, com Jorge Croner de Vasconcelos, Helena

Moreira de S e Costa, Arminda Correia. Ivo Cruz e Maria Cristina Lino Pimentel

hootijcfeadid. _

\. Santos com o equipamento gra\ aio em trabaiho dc campo (duas fotografias) Di_tid_50ou60

A. Santos cm palcstra na Ilha de S. Miguel (duas fotograftas) Fuiti cti t____i _ 50

mdi_di__60

Artur e Tlia Santos em Baani (Holanda) nos trabalhos de edico dos discos a^orianos 1-3

Tlia Santos nxfcyda das caixas com as colecces de discos de 0 Folclore Musiral nas Ilha

os Agores enviadas para eeniros de estudo etnomusicolgicos no esuangeiro

! __ ou 1960

Dcxrumenta^o depositada no INET
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