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NAQUELE DIA

Naquele dia, cheguei à Rua Nova da Trindade em cima da hora do 
ensaio. Galguei a correr as escadas do número 18, até ao 2º andar es-
querdo em que sempre conheci a Academia de Amadores de Música. 
Ia trabalhar pela primeira vez com o Coro Cirandaam e a Maestrina 
Fátima Nunes, com quem devia montar as Canções e Rondas Infantis, 
de Fernando Lopes-Graça.

Esse impulso juvenil, tanto como o cheiro característico da antiga 
escadaria de madeira, transportaram-me à época em que, ainda crian-
ça, eu subia a mesma escadaria à mesma velocidade, sentindo o mes-
mo cheiro; para lá da porta envidraçada da Academia, várias pessoas 
contribuiriam para nutrir o meu entusiasmo pela Música e me dar as 
bases do que hoje sou.

Esse mundo, simultaneamente sereno e vivo, povoado de sons e da 
dedicação de quantos os produziam, compreendia figuras cuja rele-
vância só mais tarde pude reconhecer inteiramente, mas que já então 
admirava com a mais pura sinceridade: a “minha” professora de piano, 
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Madalena Sá Pessoa; os professores de formação musical, Isabel So-
veral, Cristina Cunha, Luís Pinto e Cristina Brito da Cruz; e o venerável 
Fernando Lopes-Graça, figura ímpar cuja presença, ora silenciosa, ora 
humoradamente ruidosa, enchia e habitava aquela casa, que era dele 
e nossa.

Nesses anos, e embora não me faltasse a vontade de o fazer, nunca 
ousei aproximar-me do compositor e dirigir-lhe a palavra; sentia-me 
demasiado jovem, pequena e insignificante perante aquele que, ape-
sar da minha imaturidade, eu reconhecida já como uma figura maior 
da música e da cultura portuguesas.

Ao mesmo tempo, essa consciência da grandeza de Lopes-Graça 
e do privilégio de coabitar um dado espaço com ele, por um lado, 
a par da intransponibilidade da minha timidez e reserva, por outro, 
geravam em mim um singular conflito que se traduzia no pensamen-
to reiterado de que estava simultaneamente perto e, pelas minhas 
próprias idiossincrasias, incrivelmente longe de saber aproveitar a 
oportunidade ímpar que me era assim oferecida. Em qualquer caso, a 
presença de Lopes-Graça e o sentimento de pertença comum à AAM 
enlevavam-me, impeliam-me, inspiravam-me e davam-me uma moti-
vação inexcedível.

Mais tarde, já aluna da Escola Superior de Música de Lisboa, tive a 
ocasião de tocar, com o meu amigo Joaquim Rodrigues (que conhece-
ra na AAM), a Primeira Sonatina para Violino e Piano de Lopes-Graça 
no Museu João de Deus, em Lisboa. Corria o ano de 1993; nessa altura, 
foi o compositor que veio ao nosso encontro e, com o seu caracterís-
tico sentido de humor e espontaneidade, estabeleceu o contacto, ge-
rando duas das situações mais deliciosamente memoráveis do meu 
percurso artístico.

De facto, pouco antes de entrarmos em palco, eu e o Joaquim re-
parámos que o programa mencionava apenas os três primeiros anda-
mentos da obra que íamos interpretar, tendo o quarto e último sido 
omitido. Pedi ao Joaquim que, antes de começarmos, anunciasse a 
retificação mas, no momento oportuno, nenhum de nós se lembrou de 
o fazer, e começámos a tocar.

Como seria de esperar, dado o carácter virtuosístico e enérgico do 
terceiro andamento, o público irrompeu numa estrondosa ovação as-
sim que chegámos ao fim desse passo da obra, acreditando que tínha-
mos concluído a interpretação. Depois de algum tempo sem conseguir 
impor a sua voz sobre as ruidosas palmas, o Joaquim logrou explicar, 
com a sua fleuma habitual (simultaneamente soturna e bem disposta) 
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que, “se não se importassem”, tocaríamos mais um andamento e leva-
ríamos a obra até ao fim.

Nisto, levanta-se Lopes-Graça de entre o público, sobre o lado es-
querdo da sala, e diz, alto e bom som: “Ande lá, homem! Já que está 
a tocar tão bem, toque!” Escusado será relatar a gargalhada geral que 
se ouviu, antes de arrancarmos novamente, cheios de energia e boa 
disposição.

Logo que acabámos, Lopes-Graça dirigiu-se a mim e propôs-se au-
tografar a partitura que eu utilizara. Feliz com a proposta, de imediato 
lhe agradeci a atenção e expliquei o quanto me fazia sentir honrada, 
passando-lhe para a mão a dita partitura. Destapou a caneta de tin-
ta permanente e refletiu um momento; por fim, virou-se para mim e 
perguntou: “Posso pôr dois beijinhos?” Sem perceber bem a questão, 
sugeri-lhe que escrevesse o que quisesse. Redigiu então: “Para a Ana 
Isabel, com dois beijinhos”; datou, assinou, e devolveu-me a partitura.

Perante o meu agradecimento cordial e respeitoso, retorquiu, apa-
rentemente irritado: “Então e os meus beijinhos, onde estão? Isto é 
assim?!”Só então percebi o alcance da pergunta inicial; corei, enver-
gonhada, e preguei-lhe nas faces com os dois beijos que reclamava 
sem cerimónia.

Depois desse dia, não voltei a ver Fernando Lopes-Graça. Lembro-
me de ouvir na rádio, poucos meses depois, a notícia da sua morte, e 
de ter estancado, no meu pequeno estúdio de Alfama, incrédula, triste, 
assentando a perda como se da de um ente próximo se tratasse. Inex-
plicavelmente, não fui capaz de arredar da AAM enquanto o corpo lá 
esteve depositado, em câmara ardente, antes da cerimónia fúnebre a 
que não assisti.

Desde então, várias foram as ocasiões em que tive a oportunidade 
de interpretar obras suas ao piano, realizar trabalhos musicológicos re-
correndo ao seu espólio, orientar dissertações relacionadas com a sua 
figura e obra, apoiar o trabalho de estudantes na descoberta da sua 
vasta e riquíssima produção musical... Em todos esses momentos me 
senti privilegiada por ter tido um conhecimento pessoal, embora su-
perficial e parco, do autor, e rememorei as cenas que acima descrevi, 
bem como muitas outras imagens da sua presença na AAM ao tempo 
em que eu a frequentava. Mas em nenhum deles tive uma impressão 
tão vívida de regresso ao passado como no dia do ensaio que comecei 
por evocar nestas linhas; nunca como então me senti tão próxima da 
menina que era quando ele por lá passava os seus dias e horas, tão 
consciente do seu legado sobre mim e tantos colegas de então, tão 



| 8 |

grata pela proximidade relativa que me foi dado ter com Lopes-Graça e 
pelo alcance da influência que, apesar de tudo, sei que exerceu sobre 
mim.

Imagino que seja por me identificar, num recôndito espaço do meu 
ser, com as vozes que vos legamos neste registo discográfico; com o 
mundo que elas corporizam; com a música a que dão vida; com a sin-
gular coerência, sinceridade e plenitude artística do compositor das 
Canções e Rondas Infantis. Espero que a escuta destas miniaturas 
musicais possa transportar o leitor-ouvinte ao extraordinário mundo 
de Fernando Lopes-Graça, e exerça sobre ele o seu poder regenerador...

Ana Telles
Evora, 2017
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ALI, MAIS ABAIXO

Ali, mais abaixo,
Vai uma galinha

Ai, ai, vai uma galinha.

Vamos atrás dela:
pilinha, pilinha!

Ali, mais abaixo,
vai um bacorinho.

A MULHER DOS OVOS

As mulher’s do monte  { bis
ah! ah!
quando vão à vila,  { bis
levam cestos de ovos,  { bis
ah! ah!
galinhas em cima.  { bis
  
Ao passar a ponte,  { bis
ah! ah!
caiu a cestinha,  { bis
partiram-se os ovos,  { bis
ah! ah!
fugiu a galinha.  { bis

Ó mulher dos ovos,  { bis
ah! ah!
fugiu-me a galinha.  { bis

Ai, ai, vai um bacorinho,

Vamos atrás dele:
cochinho, cochinho!
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AI, SOLIDaO, SOLIDaO

Chapéu preto desabado, 

ai, solidão, solidão! 
a figura de ladrão; 
ai, ai, ai, ai, ai ,ai, ai!
 já te tenho encontrado,
ai, solidão, solidão! 
a roubar meu coração    
ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai! 

O meu amor me deixou,
ai, solidão, solidão!
só pr’a ver o que eu fazia.
ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai! 
Julgava que eu chorava,
ai, solidão, solidão!
eu canto com alegria.
ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai! 
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Estava a bela infanta 
no seu jardim assentada,  { bis 
com o pente de oiro fino 
seus cabelos penteava,  { bis
Deitou os olhos ao mar, 
viu vir uma nobre armada,  { bis
Capitão que nela vinha 
muito bem que  
a governava. – bis 

– Dize-me, ó Capitão, 
dessa tua nobre armada,  { bis 
se encontraste meu marido 
na terra que Deus pisava.  { bis 

– Anda tanto cavaleiro 
Naquela terra sagrada…  { bis 

–  Leva cavalo branco, 
selim de prata doirada;  { bis 
na ponta da sua lança 
a cruz de Cristo levava.  { bis
 
– Pelos sinais que deste 
lá o vi numa estacada  { bis 
morrer morte valente: 
eu sua morte vingava.  { bis

ROMANCE DA BELA INFANTA (fragmento)



| 24 | | 25 |

Dom João, que Deus lá guarda, 
aviso mandou ao mar: 
que se aparelhasse o Conde 
para de manhã largar.

O Conde se aparelhou 
em fragata muito bela:
ao pino do meio-dia 
deitou a peça de leva.
Mandaram a lancha à terra 
para a maruja embarcar, 
uns saltaram logo a bordo, 
outros quiseram ficar, 
e com saudades da terra 
‘stavam no cais a chorar.
O Conde, vendo tal coisa, 
põe-se a gritar:

ROMANCE DO CAPITaO DA ARMADA (fragmento)

– Deixai-vos ficar em terra, 
homens velhos da cidade, 
deixai partir rapazes 
que vão par o mar brigar.

À partida das galés 
ouviam-se altos clamores: 
capitães e marinheiros 
ali carpem suas dores.

Entretanto pelo mar dentro, 
ouviram-se apitos de oiro: 
ó que belo comandante 
que leva rial tesoiro!
Entrando mais para dentro, 
ouvem-se apitos de prata: 

ó que belo comandante 
que leva a rial fragata!

Mandou subir o gageiro, 
a ver o que descobria: 
o gageiro subiu logo e
em altas vozes dizia:
– Gageiros da nossa nau, 
apontem a artilharia, 
que aqui para a nossa armada 
vem uma combataria.

Chegaram as naus dos turcos 
em pinos do meio-dia: 
as balas que eles botavam 
era só mosquetaria.



| 26 |

As que Dom João atirava 
eram de grande valia, 
mas a bala da moirama 
nem matava, nem feria.

A sangueira era tanta
que dos embornais corria; 
era tanta a gente morta
que os navios empecia.
P’las duas horas da tarde
cessava a mosquetaria,
Dom João manda o gageiro
a ver o que sucedia.

De nov’centos e oitenta,                
só uma galera vira:                       
mastros e borda quebrados
pela nossa artilharia. 
                    
Leva a bandeira de rastos

p’ra desprezo da Turquia, 
as suas velas rasgadas,
o casco com avaria.

Dom João manda um cativo
ao rei Mouro da Turquia,
contar-lhe o grande desastre
que houve naquele dia:
que da sua grande armada 
poucos navios havia,
e da gente que mandara
quase nenhuma existia.



FERNANDO LOPES-GRACA  
(1906-1994)
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ENTRE TINIDOS E BRADOS ÀS ARMAS…
Na sua pequena autobiografia Recordações em Dó Maior, Fernando 
Lopes-Graça, conta-nos um pouco da sua vida em Tomar, onde nasceu a 
17 de Dezembro de 1906. A princípio, a música foi para ele uma espécie de 
brincadeira. No pequeno Hotel Central do pai havia um velho piano onde 
ele gostava de dedilhar e de tirar melodias de ouvido. O pai era músico 
na Tuna Comercial e Industrial Tomarense. A sua primeira professora de 
música era filha de um general que vivia dentro do quartel em Tomar 
e onde ele tinha aulas de piano “entre tinidos de espadas, corridas de 
ordenanças e brados de às armas” duas vezes por semana.

Também se recorda da emoção que sentiu quando pela primeira vez ouviu 
a 5ª Sinfonia de Beethoven (1770-1827), tocada pela Banda do Regimento 
de Tomar e quando ouviu, pela rádio, La Mer (O Mar) do compositor 
francês Debussy (1862-1918), obra que ao tempo causara grande alvoroço 
por não imitar os sons do mar, mas sim as impressões que o mar provoca 
em cada um de nós. Estávamos em 1917 Fernando tinha apenas 11 anos 
e Claude Debussy 55 anos – um precursor das grandes transformações 
que irão ocorrer na escrita musical do século XX.

Aos 14 anos é pianista num quinteto do Salão Paraíso de Tomar, que 
tocava enquanto projetavam filmes mudos. Quando o quinteto acaba 
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sessão foi interrompida quando dois polícias entraram na sala para o levar 
preso. Mas o Júri protestou e resolveram levar até ao fim as provas, tendo 
tido a classificação de 18 valores. Depois seguiu preso para Santarém. 

Luís de Freitas Branco escreve no seu diário: “O meu discípulo 
Fernando Graça continua preso e está à mercê de gente que tem do 
valor dele a mesma noção que a minha égua picarça pode ter do valor 
de Shakespeare.” De facto o protagonista desta história é levado a 3 
de Novembro para a tenebrosa prisão de delito comum do Aljube, hoje 
Museu do Aljube Resistência e Liberdade, que fica ali ao pé da Sé de 
Lisboa. 

No ano seguinte, a 21 de Janeiro, é desterrado para a Vila de Alpiarça 
durante  meses. Inicia então a sua colaboração com a revista Seara 
Nova, dirigida então por intelectuais antissalazaristas de gema. 
Entretanto, consegue um lugar de professor de Solfejo, Composição e 
Piano na Academia de Música de Coimbra. Aproveita para se inscrever 
na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e logo é eleito 
Presidente da Assembleia Geral do Centro Republicano Académico, o 
que comprova o seu empenho na luta contra a Ditadura instalada desde 
28 de Maio de 1926. Ao mesmo tempo, convive com o grupo fundador da 
revista de arte e cultura Presença, que o convidam para colaborar.

ele fica como pianista solista. Renova o reportório até então preenchido 
com arranjos de óperas conhecidas e introduz, através de arranjos 
seus, a música de Debussy e dos compositores modernos russos, como 
Mussorgsky (1839-1881, Romsky-Korsakov (1884-1908).  

Em 1923 vai para Lisboa, para casa de uma tia e matricula-se no 
Conservatório Nacional, onde estuda piano com Adriano Merêa, 
composição com Tomás Borba (1867-1950), Ciências Musicais com o 
compositor Luís de Freitas Branco (1890-1955). Mais tarde matricula-se 
na «Aula de Virtuosidade» do mestre Viana da Mota (1868-1948), grande 
pianista e muito conhecido na Europa.

VARIAÇÕES SOBRE UM TEMA…

Continuemos com a vida do nosso herói. Conclui em 1927 o Curso 
Superior de Piano do Conservatório Nacional e compõe Variações sobre 
um tema popular português e Prelúdio, canção e dança, para piano. No 
ano seguinte matricula-se na Faculdade de Letras no curso de Ciências 
Históricas e Filosóficas. Mas logo é preso no Aljube.

Em 1931 concorre agora a uma vaga de professor no Conservatório de 
Lisboa. Presta provas brilhantes. Não chega a tomar posse, porque a 



AlINhAMENTO «CANÇÕES E RONDAS INFANTIS»

1. Ali, mais abaixo 

2. A mulher dos ovos 

3. A Ciranda 

4. Ai, Solidão, Solidão! 

5.  Ai, Solidão, Solidão! 
(orquestração: T. Derriça) 

6.    Romance da bela infanta 
(fragmento) 

7.  Diálogo dos Pastores 

8.  Romance da Pastorinha 

9.  À Esquerda, vira 

10.    À Esquerda, vira (orquestração: 
T. Derriça) 

11.   Romance do Capitão  
da Armada (fragmento) 

12. O Paspalhão 

13. Ó serrana, ó serraninha 

14.  Ó Serrana, ó serraninha 
(orquestração: T. Derriça) 

15. O Senhor do meio 

16. Bóia, bóia, binha



Coro Juvenil CirandAAM
Ana Clara Jerónimo
Ana Rita Barros
Beatriz Loios Ramos
Carolina Esteves Albuquerque
Diva Fonseca e Mestre
Ema Carolina Santos
Eunice dos Santos Figueiras
Gabriela Teodoro da Silva
Inês Diogo Lucas
Inês Machado Ramires
Inês Neto Anahory
Inês Teixeira Marques 
Joana Maria Mendes
Leonor Moutinho Pinheiro
Maria Gabriela Aires
Maria Mestre Luís
Sofia de Sousa Alves
Mariana Conde Abreu

Mariana de Almeida Cardoso
Mariana Fragata Leite
Mariana Pinto Rocha
Marta Martins de Sousa
Raquel Filipa Monteiro

Piano Ana Telles 
Maestrina Fátima Nunes 
Recitante Maria João Sousa
 
Grupo de Câmara da AAM 
Flauta Manuel Luís Cochofel  
Clarinete  Tomás Brogueira  
Glock/Tamborim Flávio Bento 
Violino I Jorge Lé 
Violino II Joana Teodoro 
Violeta Alexandra Russo 
Violoncelo Teresa Araújo
Contrabaixo João Lucas

INTÉRPRETES «CANÇÕES E RONDAS INFANTIS» 


