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resumo 
 
 

O presente trabalho tem como principal objetivo a edição crítica da Suite 
Africana, também conhecida como Suite Colonial, da autoria de Frederico de 
Freitas - um dos mais influentes e bem-sucedidos compositores portugueses 
do século XX. Esta obra é, na opinião de vários estudiosos, um marco 
importante na história da composição em Portugal, visto ser um dos raros 
exemplares francamente influenciados pela música tradicional africana.  
Assim, para além de se dedicar parte desta dissertação à vida e à vasta obra 
do compositor, dedica-se também uma outra parte à contextualização histórica 
da Suite Africana, desde a sua génese até aos nossos dias.  
Por fim, é apresentado o processo de edição, através de tabelas onde se 
expõem as diferenças encontradas entre as duas partituras manuscritas, uma 
denominada Suite Africana e a outra denominada Suite Colonial, pertencentes 
ao Espólio de Frederico de Freitas. 
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The present work has as the main aim the critical edition of the Suite Africana, 
also known as Suite Colonial, by Frederico de Freitas – one of the most 
influential and successful Portuguese composers of the 20th century. This work 
is, in the opinion of several scholars, an important milestone in the history of 
composition in Portugal, as it is one of the rare examples truly influenced by 
traditional African music. 
Therefore, besides dedicating part of this dissertation to the life and vast work 
of the composer, there is another part dedicated to the historical 
contextualization of the Suite Africana, from its genesis to our days. 
Lastly, the edition process is presented through tables where the differences 
between the two handwritten music sheets, one called Suite Africana and the 
other Suite Colonial, that are a part of the Frederico de Freitas’ estate, are 
exposed. 
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INTRODUÇÃO 

  
 
 
 

 É preciso ter em relação à obra que se interpreta ou se compõe um 

respeito profundo como diante da própria existência, como se fosse uma questão 

de vida ou de morte. (Pierre Boulez) 

 

 

 

 Do mesmo modo que Pierre Boulez considera necessário um respeito 

profundo pela obra aquando da interpretação ou composição, o processo de 

edição requer grande responsabilidade, uma vez que a partitura editada deverá 

ser o mais fiel possível à ideia do compositor. Com isto em mente, esta 

dissertação para conclusão do Mestrado em Música na vertente de Direção de 

Orquestra tem como objetivo a edição da obra Suite Africana, também conhecida 

como Suite Colonial, da autoria de Frederico de Freitas.  

 Para além do objetivo principal acima referido, com esta dissertação 

também se pretende compilar a escassa e dispersa informação existente sobre a 

obra, bem como dar a conhecer o seu contexto histórico. Posto isto, o primeiro 

capítulo do trabalho tem como foco a vida e obra do compositor, que é 

indiscutivelmente uma das figuras mais ilustres do panorama musical nacional do 

século XX, tendo sido recolhida informação existente em várias fontes 

bibliográficas: correspondência do compositor, programas de concerto, 

testemunhos de familiares e amigos, trabalhos publicados sobre o tema, bem 

como o único livro integralmente dedicado a Frederico de Freitas. Contudo, não 

se pretende ir além do que se considera necessário para, de uma forma geral, dar 

a conhecer o seu percurso de vida. 

 O segundo capítulo centra-se na obra Suite Africana. Começando do geral 

para o particular, destaca-se em primeiro lugar o contexto histórico no qual surge, 

o que permite perceber melhor os motivos subjacentes à sua criação e o tema 

que lhe serve de base. É também neste capítulo que se aborda a dualidade de 
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títulos da obra, tentando esclarecer-se a atribuição cronológica de cada um. Além 

disso, está contemplada neste capítulo a descrição dos cenários pintados pelo 

compositor ao longo dos quatro andamentos da obra, salientando-se os temas 

musicais incluídos, bem como algumas das características mais marcantes de 

cada um. Por outro lado, faz-se referência aos aspetos que fazem da suite uma 

obra inovadora a nível nacional, focando principalmente a introdução de motivos 

indígenas africanos, trabalhados com técnicas de composição modernas. A última 

parte do capítulo é dedicada às apresentações da Suite Africana em concerto, 

sendo que, após compilação da informação presente nas diversas fontes 

bibliográficas, se organizaram todos os dados na forma de uma tabela. Sobre os 

concertos em questão, expõem-se também várias críticas musicais assinadas por 

figuras do panorama musical nacional e internacional.  

 O terceiro e último capítulo é o núcleo desta dissertação, visto ser nele que 

se apresenta a edição crítica da obra. Como já referido anteriormente, o intuito 

deste trabalho é editar a obra de Frederico de Freitas em formato digital, tendo 

como base os manuscritos da Suite Africana e da Suite Colonial. Sendo inegável 

que existem múltiplas discrepâncias entre estes, tentou-se que a edição fosse o 

mais fiel possível àquela que seria a intenção do compositor. Com isto em mente, 

realizou-se um minucioso trabalho de comparação entre as partituras 

manuscritas, trabalho este que permitiu a construção das tabelas apresentadas 

onde se expõem as várias diferenças detetadas e se apresentam as 

correspondentes opções editoriais. As soluções apresentadas para as 

discrepâncias identificadas entre os dois manuscritos foram as que se 

consideraram mais válidas durante o processo, sem prejuízo de outras opções ou 

opiniões igualmente válidas que podem vir a ser tomadas pelos intérpretes.  

 Após a realização deste trabalho, a obra editada, cuja publicação fica a 

cargo da AvA Musical Editions, ficará acessível a todos os maestros e orquestras 

que venham a interessar-se pela sua interpretação. 
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CAPÍTULO I - Frederico de Freitas: vida e obra. 

 

 
Um dos mais notáveis artistas lisboetas que se tem ocupado do que o povo 

canta é sem dúvida o grande maestro Frederico de Freitas. Figura do mais alto 

relevo no mundo musical, tem como único estorvo aos seus retumbantes 

sucessos a modéstia própria dos espíritos superiores apesar da sua simplicidade, 

o valor que nos apresenta é tão real que não passa despercebido àqueles que 

tiverem ouvidos para ouvir. (...) Frederico de Freitas que nos serve de exemplo 

porque é na verdade um modelo honestíssimo do artista musical lisboeta, não é 

apenas o compositor popular querido do povo, mas também maestro exímio, 

capaz de satisfazer o público mais exigente. (Leite, 1939) 

 

 

Frederico Guedes de Freitas nasce em Lisboa, a 15 de novembro de 1902, 

fruto do casamento de Augusto Pereira de Freitas e Elvira Cândida de Araújo 

Guedes de Freitas. O primeiro contato com a música ocorre precocemente, sob a 

tutela da sua mãe que, sendo pianista e discípula de Francisco Baía e Francisco 

Lacerda1, se encarrega de o iniciar nos estudos musicais. Em 1915 ingressa no 

Conservatório Nacional prosseguindo assim a sua formação musical. É nessa 

instituição que inicia a sua atividade criativa e dá nas vistas pela natural facilidade 

e rapidez com que adquire os muitos conhecimentos técnicos (Freitas Branco, 

1972). 

Durante a década que se segue, Frederico prossegue, com grande sucesso 

académico, os seus estudos no Conservatório: estuda Piano com Carlos Reis, 

Violino com Alexandre de Bettencourt, Ciências Musicais com Luís de Freitas 

Branco, Harmonia com José Henriques dos Santos e Contraponto, Fuga e 

Composição com António Eduardo da Costa. Conclui em 1925, na mesma 

instituição, o Curso Superior de Composição com uma classificação de 19 

valores. 

                                                
1 Francisco Baía e Francisco Lacerda eram ambos professores de piano no Conservatório 
Nacional. 
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O seu percurso como compositor tem início aos dezasseis anos com a 

escrita das “Duas Avé Marias em homenagem a Nossa Senhora”. Aos dezassete, 

o interesse pela composição e pelo estudo das partituras leva-o a ingressar como 

violinista na orquestra responsável pelos concertos dominicais no teatro São Luiz 

- dos quais era assíduo espectador - visando compreender mais profundamente 

as grandes obras. Contudo, pouco depois, pede autorização ao maestro Pedro 

Blanc para abandonar a orquestra, alegando: ‘Maestro, a atenção que tenho de 

prestar à execução impede-me de observar a orquestração e de a analisar. De 

maneira que peço licença para passar a assistir aos ensaios.’ (entr. Freitas cit. in 

Paraíso e Marques 2013, 19). Desta forma, vê-se liberto do encargo da 

interpretação e consegue analisar de forma mais metódica e detalhada as 

partituras das grandes obras. 

Os anos de estudante que se seguem são marcados por uma rica e fértil 

evolução artística, com produção e apresentação de diversas obras, destacando-

se a estreia em concerto de várias das suas composições para piano no ano de 

1920. No entanto, é a partir de 1922 que estabelece a sua mais intensa atividade 

enquanto compositor - atividade esta que consegue conciliar com o estudo de 

direção de orquestra e com o papel de professor. 

A atividade docente de Frederico de Freitas inicia-se em 1923, ano em que 

aceita o cargo de professor de Canto Coral no Liceu Camões onde outrora fora 

estudante e colega de Marcelo Caetano, futuro primeiro ministro de Portugal, e 

Francis Graça, bailarino e coreógrafo2 (Côrte-Real 2003a, 39-40). A partir de 1928 

exerce como professor efetivo no Liceu Gil Vicente, sendo que a docência se 

torna o seu emprego oficial nos anos seguintes, bem como a sua única fonte 

salarial regular. Na verdade, Frederico de Freitas continua ligado à docência até 

ao fim da sua vida, conciliando a função de pedagogo - que exerce sempre com 

grande empenho, obtendo excelentes resultados - com o restante trabalho que vai 

realizando ao longo das décadas.  

No período de intensa atividade criativa que se inicia em 1922, é de salientar 

a estreia a 28 de junho desse mesmo ano do Poema sobre uma écloga de Virgílio 

                                                
2 A amizade travada desde cedo entre Frederico de Freitas e estas figuras revela-se 
posteriormente de grande importância na sua carreira enquanto compositor, como será ainda 
abordado neste capítulo.  
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para orquestra de cordas, interpretado pelos alunos da Orquestra do 

Conservatório, sob a sua direção, no concerto de homenagem aos aviadores 

Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Ainda nesse ano, começa a compor a primeira 

obra para canto e piano - o ciclo Dois Sonetos de Camões – sendo que as obras 

que escreve entre 1922 e 1925 são predominantemente para estes instrumentos 

(Alcobia, 2014). A esta tendência escapa a obra Prelúdio sobre um pregão de 

Lisboa, escrita em 1924, que é uma “pequena peça” para orquestra de cordas 

(entr. Freitas cit. in Paraíso e Marques 2013, 19). 

 O ano de 1924 é marcado pelas estreias das canções portuguesas Chuva 

de Setembro com poema de Eugénio Castro e Boas Noites com texto de João de 

Deus, bem como das espanholas Amo, Amas e Estabas Triste3 com poemas de 

Ruben Dário e Buendía Manzano, respetivamente. A 14 de abril organiza no 

Salão Nobre do Conservatório um concerto exclusivamente composto por obras 

suas para violino, piano e canto (Freitas Branco, 1972). As obras apresentadas 

nessa ocasião esboçam já um primeiro perfil de Frederico enquanto compositor, 

sendo evidentes traços do romantismo francês, bem como da sua admiração por 

Debussy. Para além disso, são percetíveis as influências musicais e literárias do 

compositor, que não se limitam a entidades do paradigma nacional - disso é prova 

a peça para piano Quand elle marche on dirait qu’elle danse... com poema de 

Baudelaire (Côrte-Real 2010, 525).  

Uma das obras que estreia nesta ocasião é a Sonata para Violino e 

Violoncelo, escrita no verão de 1923. A composição desta obra, que alcança 

bastante êxito, é um excelente exemplo do talento e das capacidades de 

Frederico de Freitas, uma vez que é uma peça composta ainda antes da sua 

aprendizagem das grandes formas de composição (entre as quais a Sonata) no 

Curso Superior (Freitas apud Côrte-Real 2003b, 73). Nas palavras da filha do 

compositor, Elvira de Freitas, 
“(...) com 21 anos, o pai escreve a famosa e extraordinária Sonata para 

Violoncelo e Violino, que é de facto uma obra de um compositor de idade 

madura.” (entr. Freitas cit. in Paraíso e Marques 2013, 19). 

 

                                                
3 O compositor dedica esta canção à sua amada e futura esposa, Consuelo Varona. 
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 Contudo, existe alguma polémica a envolver esta obra. Em alguns 

dicionários musicais, esta sonata é considerada o primeiro exemplo da utilização 

da bitonalidade, da politonalidade e polirritmia na Península Ibérica - declarações 

com as quais o compositor não concorda. 
“(...) nunca me acudiu o propósito de escrever música só para aplicar 

uma técnica ou um sistema” (Freitas apud Côrte-Real 2003b, 73).  

 

No mesmo sentido, é esclarecido posteriormente por Sérgio Azevedo que 

estas técnicas haviam sido utilizadas dez anos antes por Freitas Branco na obra 

Vathek, sendo injusto atribuir este feito a Frederico de Freitas (Azevedo 2013, 13). 

Ainda no ano de 1924, Frederico estreia a sua primeira ópera, Luz-Dor - com 

um prólogo e dois atos e libreto de Luís Silveira - no teatro S. Luís, sendo a obra 

interpretada pela Orquestra Sinfónica Portuguesa e por um coro amador feminino, 

sob a batuta de Pedro Blanc. É também nesse ano que compõe uma das suas 

principais obras de música de câmara, o Nocturno para violino e piano sobre um 

soneto de Antero de Quental. Este Nocturno será estreado cinco anos mais tarde 

no Conservatório Nacional, interpretado pelo violinista Fernando Cabral, a quem o 

compositor dedica a obra.  

No ano seguinte, Frederico compõe a sua primeira obra sinfónica, A Lenda 

dos Bailarins. Esta obra nasce do apelo do maestro Pedro Blanc, que depois de 

ouvir a Écloga de Virgílio incentiva o jovem compositor a escrever para orquestra 

sinfónica. Frederico, por sua vez, empenha-se com grande entusiasmo na 

concretização da ideia, baseando-se no texto homónimo da autoria do Pe. Manuel 

Bernardes (entr. Freitas cit. in Paraíso e Marques 2013, 19). Nesta obra, que 

estreia a 29 de janeiro de 1928 nos concertos dominicais do Teatro S. Luiz sob a 

direção de Pedro Blanc, o compositor utiliza já alguma linguagem que viria a 

explorar posteriormente nos seus bailados (Delgado, 2003).  

Ainda em 1925, ano em que termina os seus estudos no Conservatório, o 

compositor é incentivado por Luiz de Freitas Branco a participar no concurso para 

“Pensionista do Estado”, cujo prémio lhe permitiria aperfeiçoar a sua técnica no 

estrangeiro. Posto isto, leva a concurso um andamento do seu Quarteto 

Concertante (obra que termina em 1942) e consegue a melhor classificação, 
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garantindo a bolsa de estudo. Com esse prémio, tem a oportunidade de estudar 

com Florent Schmidt em Paris e de conhecer diferentes cenários musicais em 

viagens pela Europa, alcançando sempre grande sucesso nas suas 

apresentações. 
 “Parti logo para Paris e depois estive na Alemanha, Itália e Hespanha. 

Em todos estes paizes realizei concertos com grande êxito” (entr. a 

Freitas,1934). 

 

Quando regressa a Portugal, em 1926, alcança o 1º Prémio no Concurso 

Nacional de Composição, com o Nocturno para violoncelo e piano. 

Além da faceta de compositor, Frederico de Freitas interessa-se pela direção 

de orquestra. Neste sentido, inicia em 1924 o estudo de direção com o mestre 

italiano Victorio Gui, aperfeiçoando posteriormente a sua técnica com o célebre 

maestro holandês Willem Mengelberg. Em Portugal, ganha cada vez mais 

popularidade enquanto maestro e tem a oportunidade de dirigir as principais 

orquestras nacionais, participando em várias digressões pelos continentes 

europeu e americano. Neste contexto, Frederico de Freitas empenha-se na 

promoção e divulgação da música portuguesa, tornando-se um importante 

embaixador da música nacional.  

O início da década de 20 é também de realização a nível pessoal, uma vez 

que a jovem cantora Consuelo Varona4 aceita o seu pedido de casamento. O 

casamento acontece em 1926, sendo que no ano seguinte nasce Elvira, a única 

filha do casal. Elvira de Freitas tem Frederico como mestre e segue-lhe as 

pisadas, tornando-se maestrina e compositora. Sobre o pai, conta: 
“Era muito rigoroso quando ensaiava ou lecionava, comigo; (...) o que 

reconheço, há muito, ter sido salutar e estimulante (...). Vinguei, fiz carreira e 

segui em frente” (Freitas, 2013) 

 

A segunda metade da década de 20 é marcada pela consolidação de 

Frederico de Freitas enquanto compositor. Contudo, o seu foco passa a ser a 

                                                
4 Consuelo Varona, natural de Sevilha, muda-se com a família para Lisboa e ingressa no 
Conservatório, onde conhece Frederico de Freitas (Alcobia, 2014 apud. entr. a Consuelo Varona 
In Del Arco 1965). 
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escrita de música ligeira, sendo que, até ao final da década seguinte, alcança 

grande êxito com as suas composições para teatro de revista e cinema. Não 

obstante, é também neste período que escreve os seus primeiros bailados (com a 

colaboração de Francis Graça), que se dedica mais seriamente ao trabalho de 

maestro e que se envolve no desenvolvimento de tecnologias da rádio, da 

fonografia e do cinema sonoro. 

Durante este período de intensa atividade, o compositor consegue ainda 

colaborar na fundação, em 1925, da Sociedade de Escritores e Compositores 

Teatrais Portugueses5, da qual se torna sócio fundador dois anos mais tarde, 

quando reúne condições para tal6 (Trindade, 2003). Permanece ligado a esta 

cooperativa até ao fim da sua vida, ocupando por várias vezes lugares de 

destaque: membro do Conselho Diretivo (1928-1934), vice-presidente (1950-

1952) e presidente de honra, eleito por unanimidade em 1979 (Rebello 2003, 50-

51). 

Triunfando no mundo do teatro musical, é convidado a compor vários 

números para a revista Água-pé, estreada a 23 de julho de 1927. A grande 

aceitação da peça por parte do público leva a um consequente prolongamento do 

tempo em cartaz no teatro Avenida para um ano (quando inicialmente estava 

prevista para um trimestre) e à inclusão de mais números da autoria do 

compositor aquando da remodelação da peça - é então que surge o célebre 

número As Tricanas de Aveiro.  
“Recordo que, após (...) ter encetado esta nova fase da minha vida de 

compositor, fui com a minha mulher às festas da Senhora da Agonia, em 

Viana do Castelo, e quando ali esperava encontrar as modas minhotas que 

tanto me haviam encantado em rapaz e despertado em mim o interesse do 

estudo folclórico, com grande surpresa ouvi cantar as minhas melodias 

escritas recentemente para o teatro ligeiro.” (Freitas apud Sousa e Sá 2010, 

26). 

 

                                                
5 Esta sociedade ainda se encontra em funcionamento, sendo intitulada de Sociedade 
Portuguesa de Autores desde 1970. 
6 A SECTP prevê sócios fundadores e sócios ordinários, sendo que, para se ser sócio 
fundador são necessários pelo menos doze atos representados ou doze composições/duas 
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Nos dez anos que se seguem, Frederico de Freitas exerce um trabalho 

fundamental no âmbito da música ligeira e contribui para uma remodelação do 

teatro musical em Portugal, escrevendo para vinte e três peças de revista, cinco 

peças dramáticas e três vaudeville, compondo também operetas e música para 

Fado. Destas obras destacam-se A Rambóia (1928), A Flor de São Roque 

(1928), Zé Povinho (1931), O Timpanas (1933), O Solar das Picoas (1933) e 

Água-Vai! (1937).  

Elvira de Freitas explica numa entrevista que a dedicação quase exclusiva 

à música ligeira durante este período resulta em parte da necessidade de 

garantir uma estabilidade financeira (Freitas, 2003, 11-13). 
“O meu pai começou e fez música marcante (...) até aos 25 anos. E só 

passados três anos é que foi desafiado para escrever música a operetas, 

revistas, vaudeville... (...). Sinto-me imensamente culpada, porque se não ele 

nunca teria ido para a revista. (...). É que eu nasci! E então, para o pai, o 

ordenado do Liceu Camões não era suficiente (...) ele precisava de outros 

proventos.” (Freitas, 2003). 

 

Paralelamente, envolve-se em projetos de desenvolvimento tecnológico 

em Portugal, aceitando o convite que lhe é endereçado por Alfredo Allen, Diretor 

Geral do Grande Bazar do Porto, por volta de 1930, para exercer a função de 

Diretor Artístico da secção portuguesa do His Master’s Voice – projeto que visa 

distribuir discos importados e produzir discos portugueses e ao qual Frederico de 

Freitas se dedica intensamente. A sua vasta rede de contactos permite-lhe 

realizar outras experiências tecnológicas, das quais é exemplo a inauguração em 

Portugal da escrita de música para cinema, com a composição da banda sonora 

para o filme A Severa em 1931. Posteriormente, compõe também para os filmes 

As Pupilas do Senhor Reitor (1935), Maria Papoila (1937), Pátio das Cantigas 

(1941), entre outros (Marinho e Sardo 2013, 34). 

A 14 de dezembro de 1930, Frederico de Freitas volta a ser pioneiro ao 

dirigir a Orquestra de Lisboa no primeiro concerto nacional "transmitido pela 

                                                                                                                                              
peças (que não de pequena dimensão) para concerto apresentadas em teatros públicos 
(Trindade, 2003).  
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telefonia”, em que foi interpretada a Sinfonia nº5 de Beethoven e obras de 

compositores portugueses, incluindo do próprio Frederico (Cascudo 2003b, 31). 

Entretanto, no ano de 1935, a sua carreira de composição altera o rumo 

que seguira na última década. É neste ano que Frederico de Freitas ingressa nos 

quadros da Emissora Nacional enquanto Primeiro Maestro Subdiretor da 

Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional (OSEN), passando a dedicar-se mais 

seriamente à direção. O compositor mantém-se ligado a este projeto durante 40 

anos, desempenhando os cargos de subdiretor e maestro da Orquestra de 

Câmara (também chamada Orquestra de Arcos) e da Orquestra Portuguesa 

(Fernandes 2003, 85-86). Estes cargos dão ao compositor a tão desejada 

estabilidade financeira que lhe permite dedicar-se quase plenamente à música de 

concerto, daí que, a partir de 1937, apenas escreva música ligeira para uma 

revista e para o filme O Fado (Freitas apud Alcobia, 20147).  

O ano de 1938 destaca-se pela conclusão de uma das mais célebres 

obras sinfónicas da sua autoria - a Suite Africana, também intitulada Suite 

Colonial, sobre a qual me debruço nos próximos capítulos desta dissertação. 

Na década de 40, Frederico de Freitas envolve-se em duas novas 

iniciativas: funda a Sociedade Coral de Lisboa e colabora com o Grupo de 

Bailados Portugueses Verde Gaio. O primeiro projeto surge da necessidade de 

um coro de grande dimensão para interpretar a Missa Solene do compositor nas 

Festas do Centenário da Fundação da Nacionalidade e da Restauração da 

Independência de Portugal, como explica o compositor à revista Novidades. O 

trabalho exercido pela Sociedade Coral de Lisboa revela-se de extrema 

importância para a divulgação do repertório coral-sinfónico em Portugal. Também 

nessa altura surge o Grupo de Bailados Portugueses Verde Gaio – a primeira 

companhia profissional de dança em Portugal. A direção coreográfica do projeto 

está a cargo de Francis Graça e o compositor Frederico de Freitas é 

frequentemente requisitado para escrever para o projeto. É relevante relembrar 

que a ligação entre o coreógrafo e o compositor vem desde a infância, sendo que, 

depois de se reencontrarem no teatro de revista, trabalham por diversas vezes 

juntos, com o objetivo de promover e desenvolver a dança em Portugal. Desta 
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parceria surgem o poema coreográfico Ribatejo (1934), o corridinho Fantasia 

Algarvia (1935), o pequeno bailado Fado Corrido (1937) e o bailado popular Noite 

de São João (1938). Da música para bailado que Frederico de Freitas escreve 

como colaborador do Verde Gaio destaca-se a Dança da Menina Tonta (1941), 

obra na qual são evidentes “a segurança, imaginação e brilho da orquestração 

(...), tal como o domínio do contraponto ou a invenção melódica” (Azevedo, 2013, 

13-15). Depois de 1951, o compositor apenas colabora com esta companhia de 

dança na criação das óperas apresentadas no Teatro Nacional de São Carlos. 

Nas várias peças para bailado que Frederico de Freitas compõe ao longo 

da sua carreira – consideradas por alguns como as “suas obras mais cativantes e 

pessoais” (Delgado, 2003) - é notório o gosto de Frederico de Freitas por 

compositores como Dukas, Falla, Milhaud e Stravinsky (Azevedo, 2013, 13-15). 

Para além do acima referido, a década de 40 também se destaca pela 

composição de algumas das mais importantes obras religiosas da sua autoria: 

Missa Solene (1940) e As Sete Palavras de Nossa Senhora (1947). Compõe 

ainda outras obras de relevo inseridas em eventos do regime, como a Sinfonia 

Heroica Nun’Alvares (1935), o Auto de Afonso Henriques: Alegoria dramática 

(1940) e música para as Comemorações do VIII Centenário da Tomada de Lisboa 

(1947). No âmbito da música de câmara, escreve um Quarteto Concertante, para 

quarteto de cordas e orquestra (1942) e várias canções.  

 A partir de 1950, Frederico de Freitas é frequentemente requisitado como 

orador em diversas conferências, como pedagogo e como investigador. Contudo, 

a sua atenção continua focada na composição e na direção, que são as suas 

principais fontes de trabalho. Apesar de afirmar numa carta a Manuel Faria que “a 

dualidade compositor e chefe de orquestra não se conjuga tão acertadamente 

como à primeira vista possa parecer” (Freitas, 1963), Frederico consegue ser 

bem-sucedido em ambas as áreas. 

 No âmbito da direção, é de salientar o período em que desempenha a 

função de Diretor da Orquestra Sinfónica do Conservatório de Música do Porto 

(entre 1949 e 1954) e, posteriormente, o papel de Maestro Titular da Orquestra de 

                                                                                                                                              
7 Recorte de Imprensa da revista Antena, 65 (40-42) de 15-11-1957, com o título “Os problemas 
da canção portuguesa” in EFF/UA 
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Concerto da Emissora Nacional8 (desde a sua criação, em 1956, até ao seu fim, 

em 1959). Desta forma, Frederico de Freitas contribui grandemente na divulgação 

de obras de autores nacionais e internacionais, destinadas a repertório sinfónico 

ou coral-sinfónico, sendo muitas delas estreias absolutas em Portugal. No total, 

durante os 50 anos em que se dedica à direção, Frederico de Freitas dirige cerca 

de dois mil concertos e récitas de ópera – dos quais se destacam as estreias 

nacionais9 de obras dos compositores Armind Knab, Carl Bush, Gerlach, 

Guillaume Lekeu, Domenico Alaleona, Stravinsky, Johann Christian Bach, Soler, 

Jean Rivier, Tansman, Bohuslav Martinu, Gustav Holst, Dittersdorf, Liszt, Saint-

Saëns, Brahms, Marcel Poot, Shostakovitch, Rubinstein, Carlo Pizzini, Turina, 

Georges Enescu, Francisco Calés, Arnold Bax, Joaquin Rodrigo, Esteban Velés, 

Chavarri, Godofredo Petrassi, André Jolivet, Carl Nielsen, Arthur Honegger, 

Busoni e ainda de Handel, Mozart, Schubert, Schumann (Moreau 2003, 92). Sob 

a sua batuta, estreia também obras de diversos compositores nacionais: Júlio 

Almada, Gualtério Armando, Cláudio Carneiro, Rui Coelho, Manuel Faria, Alberto 

Fernandes, Armando José Fernandes, Fernando Lopes-Graça, Alberto Gomes, 

Armando Leça, Luís Rodrigues, José Siqueira, Berta Alves de Sousa e Jorge 

Croner de Vasconcelos (Sousa e Sá 2010, 32).  

Durante os quatro anos em que dirige a Orquestra Sinfónica do 

Conservatório Nacional do Porto, cidade onde vive durante esse período, 

Frederico de Feitas torna-se uma figura de relevo no panorama cultural da Invicta. 

Enquanto maestro desta orquestra, dirige 120 concertos, nos quais se 

interpretam, no total, 352 obras da autoria de 208 compositores – sendo 27 deles 

portugueses e, desses, 11 naturais da cidade do Porto. Para além disso, 

Frederico é responsável pela estreia nesta cidade de várias peças já 

apresentadas na capital (Portugal, 1954). Nas palavras do próprio: 

 
“A orquestra e eu próprio tivemos a honra de revelar 14 obras em 

primeiras audições mundiais, 17 em primeiras audições em Portugal; 66 

                                                
8 Este projeto surgiu com o objetivo de se apresentar em concerto com músicos da Orquestra 
Sinfónica que estivessem disponíveis durante os cinco meses de temporada de ópera no Teatro 
Nacional São Carlos (Fernandes 2003, 87-88). 
9 Segundo a filha, Frederico de Freitas é o compositor que apresenta o maior número de primeiras 
audições em Portugal (Freitas, 2013). 
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foram executadas pela primeira vez no Porto e a Orquestra realizou sob a 

minha direcção 122 obras que ainda não tocara... [...] como lhe disse já 27 

autores [nacionais] dos quais 11 portuenses” (Freitas in Portugal, 1954). 

 

A partir da década de 60, dá-se uma franca redução da atividade de 

Frederico de Freitas enquanto maestro. Contudo, é nesta altura que dirige o maior 

número de concertos fora de portas, dando a conhecer a nível internacional várias 

obras do repertório português, estreando várias das suas obras, tal como obras 

do seu amigo e discípulo Manuel Faria.  

Na investigação, área em que sempre se envolveu com grande gosto e 

empenho, tem um importante papel na recuperação e estudo de várias obras 

portuguesas. Neste sentido, recupera e analisa diversas partituras de 

compositores nacionais antigos: João de Sousa Carvalho, Carlos Seixas, 

Francisco António de Almeida, Marcos Portugal, Domingos Bomtempo e Alfredo 

Keil (Côrte-Real 2010, 527). Dedica-se também a procurar e a recuperar mais de 

mil temas musicais folclóricos, adaptando-os a linguagens e instrumentos 

modernos. 
“... numerosos são os assuntos tratados pelo maestro, numa perene 

demonstração de cultura histórica, amor pátrio e consciência das evoluções 

estéticas e da sua contemporaneidade” (Cruz apud Sousa e Sá 2010, 28-29). 

 

Para além disso, o compositor empenha-se na investigação sobre a música 

trovadoresca e galaico-duriense, a música nas obras de Gil Vicente, as cantigas 

de Santa Maria, o Fado (oitocentista e contemporâneo) e sobre o compositor Frei 

Manuel Pousão. Estuda também a música do século XX - abordando inclusive a 

temática do acorde de 5ª aumentada - e vários dos seus compositores, 

nomeadamente Debussy e Schöenberg.  

Esta faceta estudiosa do compositor justifica a produção de inúmeros 

trabalhos escritos: A música trovadoresca peninsular e a sua projecção na obra 

de Gil Vicente (1948), Canções tradicionais portuguesas do ciclo da Quaresma e 

Páscoa (1967), Os problemas da canção portuguesa (1967), O fado veio do Brasil 

(1973), Tomás Borba, pianista cosmopolita e compositor lusitano, no centenário 

do seu nascimento (1968), Viana da Mota, Pianista Cosmopolita e Compositor 
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Lusitano, no Centenário do seu Nascimento (1968) e A modinha portuguesa e 

brasileira: Alguns aspectos do seu particular interesse musical (1974).  

No que à composição diz respeito, a partir dos anos 60, Frederico de 

Freitas escreve muitas obras para voz e também música de cena. Assim, é o 

responsável pela música de peças como Arremedilho de Guimarães (1953), 

Santa Joana (1956), Noite de Reis (1957) e Leonor Teles (1960). Compõe 

igualmente para várias peças de Gil Vicente, como Auto da Lusitanea (1961), 

Comédia Rubena (1965) e Silva Vicentina (1966). Paralelamente, escreve música 

vocal de caráter religioso, como a Missa “Regina Mundi” (1954), o díptico coral 

Aveiro (1956) e o Tríptico Vicentino “a cappella” (1971), bem como a Sonata de 

Igreja, para órgão (1963), o Stabat Mater, para coro feminino e órgão, e a Missa 

em Honra de São Cristóvão (1973).  

Para além das obras acima referidas, é neste período que Frederico 

escreve as suas três principais óperas: O Eremita (1959), D. João e as Sombras e 

A Igreja do Mar (1960). Com libreto de Pedro Lemos, esta última ópera é 

composta a pedido da Emissora Nacional com o objetivo de representar Portugal 

no Prémio Itália em 1958. Apesar de inicialmente se tratar de uma ópera 

radiofónica, ou seja, pensada para ser transmitida apenas pela rádio, é 

posteriormente apresentada em concerto no teatro S. Carlos. Em A Igreja do Mar, 

o compositor adiciona elementos captados diretamente da natureza - trovões, o 

som das gaivotas, o ruído do movimento das águas, a derrocada de uma igreja – 

que integra na parte musical, criando interessantes efeitos relacionados com o 

tema da ópera (entr. a Freitas in T.R. 1960). 

Com a criação da primeira ópera radiofónica portuguesa, Frederico de 

Freitas assume de novo uma posição na vanguarda da tecnologia e da música 

nacional. Simultaneamente, associa-se a uma outra inovação: a escrita da música 

para o concerto Noites no Tejo, um espetáculo "Luz e Som", o primeiro deste tipo, 

produzido pelo Secretariado Nacional de Informação. A estreia ocorre a 1 de 

Janeiro de 1958, com interpretação da Orquestra Sinfónica de Paris, Coro 

Raymond Saint-Paul e Coro Gregoriano do Seminário Maior Patriarcal dos 
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Olivais, sob a batuta do próprio Frederico de Freitas (Centro de Investigação & 

Informação da Música Portuguesa10). 

Entre os anos 50 e 70, o compositor escreve importantes obras: das obras 

de cariz sinfónico salientam-se a Suite Medieval (1958), o Concerto para flauta e 

orquestra (1960), a sinfonia Os Jerónimos (1962, encomenda da Câmara 

Municipal de Lisboa como forma de homenagem aos heróis anónimos do 

“Portugal Descobridor”) e a Fantasia Concertante (para órgão e orquestra de 

câmara, encomendada pela Fundação Calouste Gulbenkian e estreada em 1971); 

no que à música de câmara diz respeito, destacam-se os quintetos de sopro 

Quinteto de sopro (1950) e Pentafonia (peça estreada em 1975 e na qual 

emprega o dodecafonismo). Ainda neste período, escreve a Marcha dos 

Voluntários da Índia (1954), as Dez canções galegas (1965-68) para voz solista e 

os hinos Hino da Força Aérea (1958), Asas Atlânticas (1972) e Hino de S. 

Sebastião de Ponta Delgada. Para além disso, o compositor é o responsável pela 

orquestração do hino A Portuguesa, cuja música é da autoria de Alfredo Keil. 

Apesar de ter concluído o arranjo em 1953, a homologação do mesmo apenas 

acontece em 1969, após intervenção do compositor junto do Chefe de Governo 

em funções, Marcelo Caetano (Côrte-Real, 2003a, 42). 

No âmbito da direção, o ano de 1963 marca o início da última etapa da 

carreira de Frederico de Freitas enquanto maestro. Nesse ano, após a morte de 

Pedro de Freitas Branco, o compositor assume o papel de Primeiro Maestro 

Titular da Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional, sem, contudo, ver o seu 

contrato atualizado. Para além disso, após a revolução de 1974, a Emissora 

Nacional sofre uma reestruturação e origina a Radiodifusão Portuguesa, dando-se 

uma renovação dos quadros. Neste contexto, Frederico de Freitas é forçado a 

aposentar-se e passa a integrar os Quadros Auxiliares, recebendo somente o 

salário mínimo. Os motivos que levaram a esta mudança radical são ainda alvo de 

especulação, mas uma teoria sugere ter tido por base uma possível ligação do 

compositor com o Estado Novo. A verdade é que o mesmo acontece a vários 

                                                
10 Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa 2017. Frederico de Freitas [Em 
linha]. Mic.pt. Disponível em: 
http://mic.pt/dispatcher?where=0&what=2&show=0&pessoa_id=231&lang=PT [Consultado em 
várias datas durante o ano de 2017] 
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músicos do quadro da Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional e é por isso 

mesmo que, em 1979, o compositor escreve à Direção do Sindicato dos Músicos, 

exigindo a sua desvinculação de sócio da RDP (Freitas, 1960). É igualmente 

nesse ano que, dirigindo a Orquestra Sinfónica da RDP, se apresenta pela última 

vez como maestro. 

Em 1967 inicia a docência de Contraponto e Fuga no Centro de Estudos 

Gregorianos (posteriormente, Instituto Gregoriano de Lisboa), sendo o 

responsável pelo Curso Superior de Composição. A sua ligação a esta instituição 

de ensino inicia-se com a sua colaboração nas Semanas Gregorianas de Fátima 

e Coimbra (criadas em 1950 e 1957, respetivamente) e prolonga-se até ao fim da 

sua vida, chegando mesmo a ocupar o cargo de Presidente da Liga dos Amigos 

do Canto Gregoriano. 

No que toca à composição, apesar de ter diminuído a sua atividade, 

Frederico de Freitas continua sempre a escrever. Em 1976, termina A Dama de 

Pé de Cabra - o último bailado que consegue concluir - e, no ano seguinte, o 

poema sinfónico In Memoriam Alexandre Herculano, encomendado pela 

Secretaria de Estado da Cultura e estreado em 1978 nas comemorações do 

centenário de Alexandre Herculano. Nesta altura escreve também música para 

várias peças - As alegres comadres de Windsor (Shakespeare), O Alfageme de 

Santarém (Almeida Garret), Autos da Barca do Inferno, Feira da Geração 

Humana, Mofina Mendes, Pastoril Português, Juiz da Beira, Frágua de Amor e 

Romagem de Agravados (Gil Vicente) e Pedro o Cru (António Patrício) – e 

regressa transitoriamente à música ligeira, escrevendo para as Marchas 

Populares de Lisboa. Em 1979 inicia o processo de criação da música para o 

bailado Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, que não consegue terminar. 

A 12 de janeiro de 1980, estando “sentado ao piano, dando os últimos 

retoques na partitura resumida de Farsa de Inês Pereira”, Frederico de Freitas 

perece (Delgado 2003, 67). 

Como relembra a filha, 
 “Naquele Dezembro de 1980 estava muito frio. (...) Sábado 12 tocava 

para Risques Pereira e Armando Jorge (CNB) a música para o bailado A 

Farsa de Inês Pereira. Estes saíram, e o meu pai contente com o trabalho foi 

junto da mãe dizendo-lhe, ‘vou tomar uma chávena de café e vou acabar o 
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bailado’. Estava tocando piano quando se sentiu mal. Um 6/8 em quartas 

ascendentes na pauta superior, sem hastes... nem barras... 

Foi uma chama luminosa que se apagou. Fiquei pobre, pois perdi o 

meu maior amigo e o meu mestre. O meu pai partia para a sua mais longa 

tournée...” (Freitas 2003, 13). 

 

Ao longo da sua vida, Frederico foi por várias vezes distinguido com 

galardões: em 1925, com o 1º Prémio para pensionista do Estado e no ano 

seguinte, com o Prémio Nacional de Composição; em 1945, recebeu o Prémio de 

Composição Domingos Bontempo (com o seu Quarteto Concertante); foi 

distinguido por duas vezes com o Prémio Carlos Seixas (em 1963 com Sonata de 

Igreja e em 1971 com Stabat Mater); em 1979, alcançou um 1º e um 3º prémio 

nas Marchas Populares de Lisboa. 

Porém, os mais importantes galardões foram-lhe concedidos como forma 

de agradecimento pela sua inestimável contribuição no desenvolvimento e na 

difusão da cultura portuguesa, tendo sido agraciado, em 1967, com a Comenda 

da Ordem Santiago da Espada, com a Medalha de Mérito Municipal concedida 

pela cidade de Lisboa, com a medalha da Ordem de São Maurício e com a 

medalha da Ordem de Beneficência, outorgada pela Cruz Vermelha como já havia 

acontecido uns anos antes, em 1940. 

Para além das distinções acima referidas, em 1972, ano em que completou 

o septuagésimo aniversário e se jubilou, várias homenagens foram levadas a 

cabo por diversas entidades, como a Emissora Nacional, a Fundação Calouste 

Gulbenkian, a Academia dos Amadores de Música, a Sociedade Portuguesa de 

Autores e a Câmara Municipal do Porto (Cascudo, 2003). 

Contudo, após o seu falecimento, o interesse na vida e obra de Frederico 

de Freitas parece desvanecer. Aliás, comparando-o com os outros três 

compositores nacionais de maior relevo na primeira metade do século XX -  Luiz 

de Freitas Branco, Fernando Lopes-Graça e Joly Braga Santos – podemos 

concluir que Frederico de Freitas é o autor com menor número de obras gravadas 

em CD, sendo as gravações de pior qualidade que as dos restantes e, para além 

disso, é o menos frequentemente ouvido em concerto (Azevedo, 2013). 
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Isto é justificado, em parte, pelo facto de Frederico de Freitas ser visto por 

muitos como um servidor do regime salazarista. Efetivamente, não se pode negar 

que o interesse do compositor pela música de várias culturas e géneros – tanto 

erudita, como popular, antiga e contemporânea – tenha servido os propósitos 

nacionalistas e propagandistas do regime de Salazar (Côrte-Real 2003a, 40-41). 

Não obstante, na opinião de quem o conhecia, Frederico de Freitas era um artista 

de reconhecido mérito que apenas dava resposta às encomendas que lhe eram 

dirigidas (Fernandes 2013, 29), sem se comprometer indevidamente com o 

regime (Graça apud Côrte-Real 2003a, 45). Aliás, o compositor continua ligado às 

instituições oficiais democráticas durante e no período pós-revolucionário, 

mantendo a sua postura de serviço nacional. Neste período conturbado, 

destacam-se a transmissão na RTP do seu Quarteto Concertante no dia 25 de 

abril de 1974, aquando do saneamento dos líderes do regime ditatorial, bem como 

o convite que lhe é dirigido para orquestrar o célebre tema Grândola, Vila Morena 

(Côrte-Real 2003a, 45). Contudo, segundo Sérgio Azevedo, a ideia de que o 

compositor era a favor do Estado Novo apenas será destruída com o 

desaparecimento da geração que vivenciou esse período (Azevedo, 2013). 

Outro dos motivos que se especula estar subjacente ao desinteresse pelo 

trabalho do compositor é o facto de, para além de música erudita, Frederico de 

Freitas também se ter dedicado a compor música ligeira. Sobre esta questão, é 

relevante salientar que o compositor não concordava com as designações de 

música ligeira, erudita ou clássica, para ele apenas existia música boa e música 

má (Freitas, 2013, 11). Assim, apesar de sempre se ter assumido como 

compositor de música para concerto, considerou que a sua bem-sucedida 

passagem pela música ligeira foi uma “curiosa fonte de experiências” (entr. 

Freitas, 1957). 

Felizmente, nos últimos anos, parece ter surgido um renovado interesse 

por Frederico de Freitas e pela sua obra. Para isto, muito contribuiu a doação do 

seu Espólio à Universidade de Aveiro, em 2010, pela filha. Com isto, foram 

surgindo novos projetos de investigação sobre a vida e obra do compositor. 

Contudo, para fazer jus a esta personalidade eminente da cultura nacional é 

essencial continuar a missão de recuperar e enaltecer a sua vasta obra. 
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CAPÍTULO II – Suite Africana/Colonial: breve contextualização histórica 

 

 
Uma excelente página de música portuguesa na qual Frederico de Freitas 

põe à prova os seus admiráveis recursos de orquestrador (Atalaya,1959). 

 

1. Contexto histórico 

 O século XX inicia-se com um clima de paz e progresso por toda a Europa. 

Ergue-se uma nova era para o desenvolvimento científico e tecnológico, bem 

como para a política de vários países, nos quais se implementam regimes 

democráticos. Todavia, após a Primeira Guerra Mundial, os regimes fascistas vão 

ganhando força por toda a Europa (Porto Editora11). Este é um período 

conturbado em Portugal: vive-se um clima de instabilidade política que culmina na 

instauração formal do Estado Novo em 1933, um novo regime político alicerçado 

no nacionalismo, conservadorismo, autoritarismo, corporativismo e colonialismo.  

 De forma a justificar o esforço colonial perante o olhar do povo, o regime 

organiza e participa em várias Exposições Coloniais. Destacam-se a Exposição 

Colonial de Paris (na qual Portugal participa em 1931), a Exposição Colonial do 

Porto (que organiza em 1934) e a Exposição do Mundo Português (organizada 

em Lisboa em 1940 e na qual se integra uma secção colonial). Com estes 

eventos, o regime pretende demonstrar a importância da colonização para o 

desenvolvimento dos territórios subjugados – quer a nível económico, como social 

e cultural. Importa acrescentar que estas exposições também permitem dar a 

conhecer um pouco da cultura indígena e é nesse contexto que o povo português 

tem o primeiro contacto e se deixa cativar pela sonoridade exótica, sensual, 

selvagem e perigosa da música africana (Silva, 2003). 

                                                
11 Porto Editora 2003. Artigo de apoio Infopédia - Século XX: Um Século de Artes, Letras, 
Ideias e Realizações. [Em linha] Infopedia.pt. Disponível em: https://www.infopedia.pt/$seculo-
xx-um-seculo-de-artes-letras-ideias-e [Consultado em 20 de outubro]. 

 



20 
 

 Como outra estratégia para a valorização dos ideais salazaristas, a 

Agência Geral das Colónias (AGC) cria prémios que visam galardoar as melhores 

obras de arte de inspiração colonial (Silva, 2003). É neste contexto que surge O 

Velo de Ouro - romance de Henrique Galvão galardoado em 1933 com o Prémio 

de Literatura Colonial Portuguesa e posteriormente adaptado para teatro - e, 

consequentemente, a Suite Africana (Centro de Investigação & Informação da 

Música Portuguesa12). 

2. O Velo de Ouro 

 A peça O Velo de Ouro resulta da adaptação dramática do romance 

colonial com o mesmo nome da autoria de Henrique Galvão. A adaptação da obra 

é da responsabilidade do próprio autor e do poeta Silva Tavares e a escrita da 

música de cena fica a cargo de Frederico de Freitas (Silva, 2003). Surge assim 

uma “fantasia colonial em três atos” cuja estreia acontece a 22 de junho de 1936 

no Teatro Nacional D. Maria II13, com o autor como maestro (Cascudo, 2003). 

 Importa referir que existem algumas incoerências na informação 

apresentada sobre o ano de criação da música para esta peça. Segundo a 

informação constante no site do Centro de Investigação & Informação da Música 

Portuguesa, a composição das obras ocorre no ano de 1936 (Centro de 

Investigação & Informação da Música Portuguesa). Tal não corresponde à 

informação apresentada em programas de concertos nos quais se apresenta a 

Suite Colonial: no programa do concerto de 3 de março de 1944, indica-se o ano 

193714 como ano de composição da música de cena em questão e no programa 

do concerto de 14 de agosto de 1958, aparentemente por lapso, refere-se o ano 

de 192715. 

 Na peça O Velo de Ouro narram-se as aventuras de um jovem rapaz de 

poucos recursos que parte em expedição para o sul da colónia angolana em 

                                                
12 Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa 2017. Frederico de Freitas [Em 
linha]. Mic.pt. Disponível em: 
http://mic.pt/dispatcher?where=0&what=2&show=0&pessoa_id=231&lang=PT [Consultado em 
várias datas durante o ano de 2017] 
13 Para esta ocasião é instalada no foyer do Teatro Nacional uma exposição de arte indígena 
(Silva, 2003). 
14 Cf. Anexo A-1 
15 Cf. Anexo A-2 
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busca de ouro e fortuna fácil. Contrariamente ao que inicialmente esperava, a 

procura do ouro revela-se morosa, marcada por diversos perigos (feras, povos e 

ambientes hostis) e infrutífera. Porém, o jovem descobre que o verdadeiro ouro de 

África é o seu solo que, se corretamente cuidado e explorado, é incrivelmente 

fértil e próspero para os campos agrícolas (Silva, 2003). 

 Assim, através desta obra, o escritor visa renovar a figura do colono, 

transmitindo a ideia de homem virtuoso e honrado. Contudo, reduz os povos 

indígenas a figurantes, sem grande destaque ao longo de toda a narrativa e limita-

os a estereótipos – desordem, irracionalidade, infantilidade, imoralidade sexual. É 

uma obra paradoxal e de grandes contrastes: por um lado, África como fonte de 

perigos diversos e, por outro, como paraíso abundante e ideal para aventureiros; 

por um lado, os colonos civilizados e, por outro, os indígenas selvagens. Posto 

isto, esta representação aparenta um frágil equilíbrio entre a valorização do 

Império português em África e o exotismo paródico para consumo da burguesia 

(Silva, 2003).  

 A música de cena composta por Frederico de Freitas acaba por contribuir 

para este contraste: os elementos de música indígena empregues são parcos e 

visam apenas criar uma paisagem sonora, servindo de música de fundo, sobre a 

qual surge a figura imponente do colono (Silva, 2003). Apesar de tudo, é da 

música que compõe para esta peça que o compositor extrai a Suite Africana, obra 

de arte com a qual se eleva muito acima d’ O Velo de Ouro (Delgado, 2003). 

3. A Suite Colonial 

 Esta obra, composta em 1936 e reorquestrada para grande orquestra 

sinfónica em 1938, é das mais sugestivas e arrebatadoras do compositor, bem 

como um dos primeiros e raros exemplares de clara influência africana na música 

nacional16. Nela se empregam sonoridades que remetem para o ambiente 

africano, criando um efeito eletrizante ainda hoje sentido por quem ouve a obra 

(Delgado, 2003).  

                                                
16 Delgado afirma que a Suite Africana é precursora da Zavala da 5ª Sinfonia de Joly Braga Santos 

que foi escrita três décadas depois (Delgado, 2003). 
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 A suite divide-se em quatro andamentos: Prelúdio em allegro, Sêde no 

Deserto em andante assai sostenuto, Nocturno em andante e Batuque Fúnebre 

em moderato. Salienta-se que a ordem em que as quatro partes aparecem na 

obra musical difere daquela em que aparecem no drama O Velo de Ouro. 

Segundo Manuel Deniz Silva, a sequência dos andamentos da suite cumpre “uma 

lógica de apresentação musical dos diversos elementos psicológicos presentes na 

narrativa de Henrique Galvão” (Silva, 2003). 

4. Os títulos da Suite 

 Antes de se partir para uma análise mais profunda da obra, é fundamental 

destacar que a suite em questão é conhecida por dois nomes: Suite Africana e 

Suite Colonial. Apesar de esta dualidade de títulos não estar muito explorada na 

bibliografia, é possível chegar a algumas conclusões a partir da análise de 

documentos presentes no espólio de Frederico de Freitas. 

 No espólio do compositor existem duas versões manuscritas desta obra, 

cada uma com um dos títulos. As duas versões são distintas em vários pontos. Na 

partitura da Suite Colonial, a notação musical manuscrita é diferente 

(provavelmente realizada por outra pessoa) e mais cuidada, os compassos têm 

tamanhos uniformizados, os instrumentos encontram-se melhor organizados nos 

sistemas (a percussão não aparece isolada no fundo da partitura como na Suite 

Africana) e há várias alterações implementadas em relação à partitura da outra 

versão (nomeadamente, correção de erros rítmicos e a não inclusão de 

compassos que aparecem rasurados na Africana). Tudo isto aponta para que o 

manuscrito da Suite Colonial tenha sido feito posteriormente ao da Suite Africana. 

Assim, apesar de não ser possível corroborar esta teoria, pode colocar-se a 

hipótese de a Suite Colonial ser uma cópia da partitura original, a Suite Africana, 

transcrita por um copista. 

 Posto isto, Suite Africana parece ter sido o título originalmente pensado 

pelo compositor para a obra, mas o primeiro título oficial, que surge em várias 

fontes bibliográficas e em programas de concerto, é Suite Colonial17. Esta questão 

pode ser melhor compreendida através da análise de uma carta enviada pelo 

                                                
17 Cf. anexos A-1,2,3,4,5 e Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa. 
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compositor a Júlio Cayolla, Agente Geral das Colónias, como resposta ao convite 

para participar na secção colonial da Exposição do Mundo Português em 1940. 

Nesta, Frederico de Freitas afirma estar apto para concorrer à Exposição do 

Mundo Português com a sua Suite Colonial, informando que tem conhecimento da 

existência de uma outra Suite Africana da autoria de Ruy Coelho18. É, portanto, 

verosímil pensar que a mudança de nome esteve relacionada com a já existência 

de uma obra com o mesmo título. 

 A primeira vez que a obra aparece oficialmente intitulada Suite Africana é 

em 1972, por ocasião de um concerto de homenagem a Frederico de Freitas19. A 

partir desta data, a obra aparece sempre referida desta forma, o que indica que 

mudança de título não está relacionada com a queda do regime nem com a 

independência das colónias. 

5. Os andamentos 

 5.1 Prelúdio 

 A suite inicia-se com o Prelúdio em allegro onde se esboça o início da 

aventura (Silva, 2003). Com isto em mente, o andamento começa com um 

fortíssimo nos metais (trompetes, trompas e trombones) ao qual responde a 

percussão (tímpanos, caixa e bombo), com golpes igualmente intensos20. Aos 

poucos, o compositor cria o ambiente áspero e misterioso da selva e introduz um 

cântico tradicional dos guerreiros negros21. Este tema, recolhido pelo compositor 

junto dos oficiais do exército Marechal Gomes da Costa e Aires de Ornelas, é o 

que mais se destaca neste andamento. Segundo recordam, com grande emoção, 

os militares, este era um cântico entoado em uníssono e a plena voz por milhares 

de guerreiros vátuas antes de se lançarem à batalha. As vozes ferozes dos 

vátuas acompanhadas pelos seus gestos enraivecidos e pelo bater das lanças 

sobre os escudos criavam um efeito que ficou para sempre marcado na memória 

de quem o vivenciou (Silva, 2003). 

                                                
18 Cf. Anexo B-1. Carta de Frederico de Freitas enviada a Julio Cayolla em 16-03-1939, em 
EFF/UA. 
19 Cf. Anexo A-6. 
20 Cf. Anexo A-6. 
21 Cf. Anexo A-5. 



24 
 

 5.2 Sêde no deserto 

 Este andamento, o segundo da obra, foi originalmente composto em Lisboa 

a 3 de Junho de 1936 e posteriormente orquestrado a 15 de Agosto de 1938. 

Nele, o compositor pinta um quadro que evoca o deserto sob um sol escaldante 

impiedoso. Em caminhos sem fim, onde a água não surge para revitalizar as 

almas, ecoam lamentos de agonia. A nota prolongada e insistente dos violinos 

sugere a monotonia circundante; sobre ela destacam-se os intervalos dos 

clarinetes que simbolizam o pavor da sede e a ansiedade dos que rumam sem 

esperança nem forças por estes caminhos22. Com este andamento o compositor 

expõe uma das facetas do colono: a do explorador heroico e resistente à Sede no 

deserto (Silva, 2003).   

 5.3 Nocturno  

 Neste andamento, escrito originalmente a 26 de julho de 1936 e 

orquestrado a 25 de agosto de 1938, o compositor retrata uma noite de luar na 

floresta, numa região completamente isolada no interior do país. No ambiente 

calmo e envolvente ouve-se o murmurar da flauta, cujo canto é grave e 

expressivo23. Posto isto, o compositor consegue transmitir a ideia de que o colono 

também é um sonhador e uma figura lírica (Silva, 2003). 

 5.4 Batuque fúnebre 

 No último andamento, concluído a 14 de junho de 1936, o batuque soa, 

seco e monótono, em redor de uma fogueira que resiste sob a chuva. O vento faz 

erguer as chamas e o entusiasmo dos bailarinos vai crescendo simultaneamente. 

Quando o batuque atinge a sua máxima intensidade, vê-se ao longe um raio e 

logo ribomba um trovão; mas os tambores mantêm o seu ritmo monótono e fatal. 

O som cavo dos tambores mistura-se com os sons da tempestade, enquanto as 

árvores e os bailarinos dançam incansáveis sob a chuva24 
 Este é o único andamento onde estão representadas as populações 

indígenas e nele o compositor utiliza vários elementos musicais autóctones. 

                                                
22 Cf. Anexos A-2,3,5 
23 Cf. Anexos A-1,5 
24 Cf. Anexos A-2,3,5 
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Destaca-se o papel das três n’gombas que tocam ininterruptamente e se revelam 

a força propulsora e a base de todo o andamento (Delgado, 2003). Sobre o 

motivo da percussão surgem vários planos melódicos, primeiro com as cordas, 

seguidas das madeiras. Por acumulação dos vários elementos, a dinâmica vai 

aumentando e o ritmo e a harmonia vão ficando mais densos, atingindo um pico 

de saturação no final do andamento (Silva, 2003) 

 O Batuque Fúnebre ilustra de forma quase cinematográfica a vivência da 

música indígena por parte dos colonos (Delgado, 2003) e é um dos raros 

exemplares da música em Portugal largamente influenciados pela cultura africana 

(Sousa e Sá, 2004). 

6. As inovações na Suite 

 Como referido anteriormente, a Suite Africana é um exemplo de inovação 

na música portuguesa do século XX. Destaca-se pela utilização, pela primeira vez 

em Portugal, de vários elementos de inspiração indígena (Centro de Investigação 

& Informação da Música Portuguesa). O próprio compositor afirma, em 

correspondência trocada com Julio Cayolla, que na sua suite emprega “motivos 

do folclore africano”, bem como “instrumentos de percussão gentílicos” que nunca 

antes haviam sido utilizados25. 

 No que respeita à instrumentação, esta obra atribui grande destaque à 

percussão, sendo que o compositor recorre a variados instrumentos, entre os 

quais a matraca, a cega-rega, o sistro e a celesta, bem como os temple blocks, 

utilizados provavelmente pela primeira vez na música nacional. Outra estreia é a 

utilização de instrumentos indígenas, como os cocos e as n’gombas (Delgado, 

2003). Sobre as n’gombas existe uma anotação na partitura do Batuque Fúnebre. 

Nesta anotação, escrita em francês e provavelmente da autoria do compositor, 

explica-se que a N’gomba é o “tambor dos negros” e que deve ser tocado com as 

mãos. Refere-se também que a terceira n’gomba deve ter um som mais grave e 

sugere-se que, em caso de necessidade, se substitua a n’gomba por um “tambor” 

da orquestra (caisse roulante)26. 

                                                
25 Cf. Anexo B-1. Carta de Frederico de Freitas enviada a Julio Cayolla em 16-03-1939, em 
EFF/UA. 
26 Cf. Anexo C 
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 A Suite Africana, mais particularmente o Batuque Fúnebre, são exemplos 

incontestáveis do modernismo de Frederico de Freitas (Sousa e Sá, 2004). Neste 

andamento, o compositor utiliza elementos característicos do primitivismo 

musical, como a sobreposição de ritmos diferentes, a alternância de compassos 

ternários e quaternários e o uso de hemíolas, cromatismos melódicos e 

paralelismos harmónicos (Silva, 2003). Por estes motivos, este andamento é por 

vários considerado o “parente africano” da conhecida Sagração da Primavera de 

Stravinsky (Delgado, 2003). 

7. A cultura indígena na Suite 

 Como já referido anteriormente, apesar de Portugal ser um país de forte 

vocação colonial, são raros os exemplares musicais profundamente influenciados 

pela música africana (Sousa e Sá, 2004). Efetivamente, segundo Adriana Latino, 

Frederico de Freitas é um dos primeiros compositores a escrever obras de 

inspiração colonial, das quais a Suite Africana é o expoente máximo (Latino, 

2003). Contudo, alguns investigadores criticam o compositor por se focar mais na 

ilustração da vivência da música por parte dos colonos do que na representação 

fiel da música africana. Para Manuel Deniz Silva, a imagem que se cria da música 

indígena é injusta, uma vez que é associada ao caos e à irracionalidade e é 

menosprezado o seu verdadeiro poder expressivo (Silva, 2003).  

8. Apresentações em concerto 

 A estreia integral da Suite Colonial acontece a 9 de janeiro de 1939. Sob a 

direção do próprio compositor a obra é interpretada pela Orquestra de Câmara da 

Emissora Nacional e transmitida a partir do Estúdio da Emissora Nacional em 

Lisboa. Contudo, o Batuque Fúnebre já tinha sido estreado enquanto peça de 

concerto previamente, a 22 de julho de 1936, no Teatro Nacional Almeida Garrett, 

por ocasião de um concerto oferecido aos Delegados da I Conferência Económica 

do Império. Neste concerto, a interpretação ficou a cargo da Orquestra Sinfónica 

da Emissora Nacional, também sob a direção do compositor (Cascudo, 2003).  

 Curiosamente, em carta enviada a Julio Cayolla a 16 de março de 1939, 

Frederico de Freitas afirma que a sua composição ainda não foi apresentada em 
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público27– informação que aparentemente contraria a data consensualmente 

considerada como de estreia. Porém, o que fica evidente é que o compositor 

parece não considerar a apresentação da obra no Estúdio da Emissora Nacional 

em janeiro de 1939 como a primeira apresentação pública, uma vez que não foi 

apresentada em concerto. 

 Algumas fontes bibliográficas sugerem que a estreia ocorreu noutras datas: 

no programa do concerto de homenagem ao compositor, refere-se que a obra é 

estreada em honra de um Congresso Africano num concerto no Teatro Nacional 

de D. Maria II (concerto não referido em nenhum outro documento da 

bibliografia)28 e o site do Centro de Investigação & Informação da Música 

Portuguesa assinala 9 junho de 1939 como data de estreia, o que aparenta ser 

um lapso (Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa, 2017). 

Contudo, os documentos presentes no espólio de Frederico de Freitas permitem 

corroborar que a estreia acontece a 9 de janeiro de 1939. Numa das folhas da 

suite existe uma anotação, possivelmente feita pelo compositor, onde se pode ler 

“1ª audição: Estúdio da E.N. em 9 de Janeiro de 1939 – dirigiu o autor”29. Para 

além disto, existe um telegrama, datado de 10 de janeiro de 1939, no qual o 

músico e escritor José de Oliveira Cosme aplaude a Suite Colonial que tivera o 

prazer de ouvir no dia anterior30.  

 Nos anos que se seguem, a obra é apresentada em diversas ocasiões, 

esquematizadas na tabela apresentada nas próximas páginas. Destaca-se o facto 

de Pedro de Freitas Branco, um dos primeiros maestros portugueses com carreira 

internacional, ter incluído a obra no seu repertório, apresentando-a em Madrid e 

Londres.  

 

                                                
27 Cf. Anexo B-1. Carta de Frederico de Freitas enviada a Julio Cayolla em 16-03-1939, em 
EFF/UA. 
28 Cf. Anexo A-6. 
29 Cf. Anexo C. Anotações na primeira página da Suite Africana. 
30 Cf. Anexo B-2. Telegrama recebido de José de Oliveira Cosme a 10-01-1939, em EFF/UA. 
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Tabela 1 – Tabela-resumo das apresentações da Suite Colonial/Africana em concerto. 

Data Local Orquestra Maestro Notas 

22.07.1936 

 

Teatro 

Nacional 

Almeida 

Garrett 

Orquestra Sinfónica 

da Emissora Nacional 

Frederico 

de 

Freitas 

Primeira audição 

do Batuque 

Fúnebre como 

peça de concerto. 

Concerto 

oferecido aos 

Delegados da I 

Conferência 

Económica do 

Império. 

9.01.1939 

Estúdio da 

Emissora 

Nacional 

Orquestra de Câmara 

da Emissora Nacional 

Frederico 

de 

Freitas 

Primeira audição 

integral da obra 

25.04.1940 
Teatro da 

Trindade 

Orquestra Sinfónica 

Nacional 

Pedro de 

Freitas 

Branco 

Por ocasião de 

um Concerto de 

Música 

Portuguesa 

19.07.1940 
Pavilhão 

Colonial 
  

Incluída na 

Secção Colonial 

da Exposição do 

Mundo 

Português, numa 

Noite Missionária. 

Apresentação de 

dois andamentos 

Prelúdio e 

Batuque Fúnebre 

7.08.1941 Estufa Fria  

Pedro de 

Freitas 

Branco 

Apresentação 

apenas do 

Nocturno 
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5.03.1943 

Sociedade 

de 

Geografia 

de Lisboa 

Orquestra Sinfónica 

Nacional 

Frederico 

de 

Freitas 

 

3.03.1944 

Teatro 

Nacional de 

S. Carlos 

Orquestra Sinfónica 

Nacional 

Pedro de 

Freitas 

Branco 

Por ocasião do 4º 

Concerto da 

Orquestra 

Sinfónica 

Nacional 

13.05.1944 

Teatro 

Coliseum 

(Madrid) 

Orquestra Sinfónica 

Nacional 

Pedro de 

Freitas 

Branco 

 

6.08.1944 

Pavilhão 

dos 

Desportos 

  

Por ocasião de 

um Concerto 

Sinfónico 

2.03.1945 

Teatro 

Nacional de 

S. Carlos 

Orquestra Sinfónica 

Nacional 

Pedro de 

Freitas 

Branco 

Por ocasião dos 

Concertos de 

Música 

Portuguesa 

3.11.1948 

Teatro 

Nacional de 

S. Carlos 

Orquestra Sinfónica 

Nacional 

Frederico 

de 

Freitas 

Por ocasião dos 

Concertos 

Sinfónicos no 

São Carlos 

1949 Londres  

Pedro de 

Freitas 

Branco 

 

5.08.1954 

Pavilhão 

dos 

Desportos 

Orquestra Sinfónica 

Nacional 

Pedro de 

Freitas 

Branco 

Por ocasião do 5º 

Concerto 

Sinfónico da série 

popular 

promovida pela 

Câmara 
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Municipal de 

Lisboa 

14.08.1958 

Pavilhão 

dos 

Desportos 

Orquestra Sinfónica 

Nacional 

Frederico 

de 

Freitas 

 

7.12.1959 
Cinema 

Trindade 

Orquestra Sinfónica 

do Conservatório de 

Música do Porto 

Frederico 

de 

Freitas 

Por ocasião do 3º 

Concerto de 

Outono 

25.07.1960 
Coliseu dos 

Recreios 

Het Residentie-

Orkest de Haya 

Van 

Otterloo 

Por ocasião do 4º 

Festival 

Gulbenkian de 

Música 

16.12.1961 Teatro Tivoli 
Orquestra Sinfónica 

da Emissora Nacional 

Pedro de 

Freitas 

Branco 

 

13.12.1972 
Teatro 

Rivoli 

Orquestra Sinfónica 

do Conservatório de 

Música do Porto 

 

Por ocasião do 

Concerto de 

Homenagem ao 

maestro-

Compositor 

Frederico de 

Freitas com obras 

da sua autoria, 

promovido pela 

Câmara 

Municipal, 

Conservatório de 

Música e 

Emissora 

Nacional. 

2002 
Centro 

Cultural de 

Orquestra Sinfónica 

Portuguesa 

Cesário 

Costa 

Centenário do 

Nascimento de 
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Belém Frederico de 

Freitas 

9.07.2010 

Praça da 

Casa da 

Música 

Orquestra Nacional 

do Porto 

Rui 

Pinheiro 

Por ocasião do 

evento Orquestra 

Nacional do Porto 

Fora de Série – 

Orquestra ao 

Luar 

18.11.2011 
Teatro 

Aveirense 

Orquestra Filarmonia 

das Beiras e 

Orquestras de Sopros 

e Cordas do 

Departamento de 

Comunicação e Arte 

Luís 

Carvalho 

Encerramento 

oficial dos 

Festivais de 

Outono 2011 

17.06.2017 Alemanha 
Elbland Philharmonie 

Sachsen 

Hans-

Peter 

Preu 

 

 

  

 Esta suite alcança sempre grande êxito nas suas apresentações, como 

comprovam as várias críticas positivas recebidas, algumas das quais abaixo 

apresentadas. 

 Após o concerto de 13 de maio de 1944 em Madrid, o jornal Hoja de Lunes 

afirma que Frederico de Freitas é um dos melhores compositores portugueses de 

obras sinfónicas e considera a suite uma “obra de temas quentes”, de essência 

descritiva, destacando o segundo andamento como o mais profundo. Para além 

disto, refere que a obra é um excelente exemplar da aplicação de técnicas de 

composição modernas (A., 1944). Também pela mesma ocasião, no jornal Arriba, 

Fernandez-Cid caracteriza a obra como muito brilhante no primeiro e no último 

andamento e critica as cores sombrias dos andamentos centrais, que considera 

serem exageradas. O andamento realçado é novamente a Sêde no deserto que 

cativa o espectador com a sua carga emocional (Fernandez-Cid, 1944). 



32 
 

 Após o concerto de novembro de 1948, surgem novas críticas positivas, 

desta feita em jornais portugueses. Ruy Coelho descreve a suite como uma obra 

de boa escrita orquestral e de quadros coloridos e sugestivos (Coelho, 1948); 

outro crítico, afirma que a suite é uma notável peça sinfónica e o facto de ter sido 

dirigida pelo autor nesta ocasião destacou-a ainda mais (T., 1948).  

 Após o concerto de 5 de agosto de 1954, Maria Antónia Palhares, no jornal 

República, elogia a garra e a fértil inspiração de Frederico de Freitas (Palhares, 

1954); João Valério, no jornal Novidades, considera que os andamentos, 

especialmente o último, conseguem recriar admiravelmente o ambiente da selva 

(Valério, 1954); no jornal O Século, J.F.B. enaltece o grande valor da obra, que foi 

notavelmente executada e muito aplaudida, acrescentando, contudo, que seria 

interessante dar a conhecer uma obra mais recente do compositor (J.F.B., 1954); 

também no Diário de Notícias se destacam os repetidos aplausos à obra (R.C., 

1954). 

 Após o concerto de 14 de agosto de 1954, Francine Benoit critica no Diário 

de Lisboa as deficiências de execução do Batuque fúnebre, mas elogia o 

andamento em si e caracteriza a suite como brilhante; também no Jornal do 

Comércio se valoriza a partitura da suite (Benoit, 1954); no Portugal Ilustrado, 

Silva Pereira refere que, apesar de ser uma obra frequentemente criticada, as 

virtudes da Suite Colonial não são devidamente focadas (Pereira, 1954). 

 Após o concerto da Orquestra Residencial de Haia em Lisboa a 25 de julho 

de 1960, J.F.B. afirma, no jornal O Século, que Frederico de Freitas é dos 

compositores com mais mérito na música nacional contemporânea e elogia a 

instrumentação e o equilíbrio da suite (J.F.B., 1960). 

 Finalmente, sobre o concerto de 2002, por ocasião do centenário do 

nascimento de Frederico de Freitas, a Universidade de Aveiro afirma que a obra 

causou grande impacto na sala de espetáculos (Universidade de Aveiro, 2011). 

 Além das apresentações em concerto, esta obra é gravada em estúdio por 

três vezes: duas gravações para a Emissora Nacional, uma concluída a 16 de 

agosto de 1962 e a outra a 27 de junho de 1974; em 2002 é gravada novamente, 

desta vez pela RTP. (Cascudo, 2003) 
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 Apesar de todo o sucesso alcançado, esta suite é parcas vezes 

apresentada em concerto hoje em dia. Aliás, dos quatro compositores de maior 

relevo na música nacional do século XX – Luiz de Freitas Branco, Fernando 

Lopes-Graça, Joly Braga Santos e Frederico de Freitas – a música deste último é 

a que menos se ouve nas grandes salas. Como um dos motivos apontados para 

este afastamento salienta-se uma possível ligação do compositor ao Estado 

Novo, que tantas vezes lhe solicita encomendas (Azevedo, 2003).  

 Felizmente, desde o início do século XXI tem-se redirecionado a atenção 

para o repertório de Frederico de Freitas, reavivando o interesse quer no 

compositor quer na Suite Africana, como comprova o número crescente de 

concertos que incluem esta obra.    
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CAPÍTULO III – Edição Crítica 

 

 Neste capítulo são apresentados os problemas que se encontraram na 

transcrição e edição da obra, nomeadamente as diferenças encontradas entre as 

duas únicas fontes disponíveis para esta edição, as partituras manuscritas da 

Suite Colonial (na tabela simbolizada por S.C.) e da Suite Africana (simbolizada 

por S.A.), bem como as opções implementadas na edição.  

 Como referido anteriormente, as duas versões manuscritas existentes no 

Espólio de Frederico de Freitas apresentam, por diversas ocasiões, diferenças 

significativas. Na partitura da Suite Colonial parece haver mais cuidado com toda 

a escrita, uniformização do tamanho dos compassos e melhor organização dos 

instrumentos nos sistemas. A Suite Africana, por outro lado, tem uma notação 

musical por vezes quase ilegível. Na Suite Colonial existe também, como se pode 

ver através das tabelas que se apresentam neste capítulo, a correção de alguns 

erros e a não inclusão de partes que surgem rasuradas na Suite Africana. Tendo 

em consideração estas razões, é plausível que o manuscrito da Suite Colonial 

tenha sido escrito depois do da Suite Africana e seja assim uma cópia do mesmo. 

 O trabalho de comparação das duas versões teve como objetivo a edição 

digital da obra, sendo que a partitura transcrita e editada faz parte dos anexos 

desta dissertação (Anexo E). Os problemas encontrados nas partituras 

manuscritas relacionam-se maioritariamente com discrepâncias ao nível da 

notação musical, principalmente a nível de dinâmicas e articulações. 

 No que ao manuscrito da Suite Africana diz respeito, surgem por vezes 

situações em que as dinâmicas apresentadas, comparativamente com o 

manuscrito da Suite Colonial, são expressas de uma forma mais exagerada, 

nomeadamente ppp no lugar de pp e ffff no lugar de fff ou até de ff. A articulação 

é também um problema comum a ambos os manuscritos, visto que em diversas 

ocasiões há incoerências e falta de homogeneidade na articulação. Também 

existem algumas diferenças ao nível da instrumentação, nomeadamente em 

situações em que numa das versões existe música para determinado instrumento 

e na outra não. Apesar de existirem também algumas discrepâncias ao nível do 

ritmo e das notas, estas são menos frequentes.  
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 Ao nível da estrutura, surge, no Batuque Fúnebre, a diferença mais 

flagrante entre as duas partituras manuscritas. Este andamento na versão da 

Suite Africana apresenta uma repetição que não está contemplada na Suite 

Colonial. Posto isto, a versão Suite Africana tem um compasso a mais (compasso 

¼) que serve como compasso de primeira vez.  

 As decisões tomadas durante o processo de edição e as alterações 

implementadas na partitura final são descritas e justificadas nas tabelas presentes 

neste capítulo. 
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Prelúdio 

Tabela 2 - Diferenças entre o Prelúdio da Suite Colonial e da Suite Africana e edição crítica. 

Compasso 
Diferenças 

Edição Justificação 
Suite Africana Suite Colonial 

1 

 
Allegro un tanto 

largo 
 

A partir do 
compasso 9: 

= 112 
un poco piú 

Allegro  = 112 
 
 

A partir do 
compasso 9: 
un poco piú 

Allegro un 
tanto largo 

= 112 
 

A partir do 
compasso 9: 
un poco piú 

Optou-se pela 
versão da S.C. que 

atribui um tempo 
objetivo ao início da 

obra. 

9 

Fagote I – ppp 

 
Figura 1 - Parte de 

Fagote I no compasso 
9 da S.A. 

 
Fagote I – pp 

 
Figura 2 - Parte de 

Fagote I no compasso 
9 da S.C. 

Fagote 1 – 
ppp 

Optou-se pela 
dinâmica ppp à 
semelhança dos 

outros instrumentos 
com o mesmo 

motivo. 

13 

Trompa III – 
mínima na nota 

Si 

 
Figura 3 - Partes de 

Trompetes e Trompas 
nos compassos 12 e 

13 da S.A. 

 
 

Violoncelos, 
Contrabaixos e 
Bombo – fff no 

último tempo do 
compasso 13 

 
Figura 4 - Partes de 

Violoncelos e 
Contrabaixos nos 

compassos 13 e 14 da 
S.A. 

	

Trompa III – 
mínima na nota 

Sol 

 
Figura 7 - Partes de 

Trompetes e Trompas 
nos compassos 12 e 

13 da S.C. 

	
Violoncelos, 

Contrabaixos e 
Bombo – ff no 

último tempo do 
compasso 13 

 
Figura 8 - Partes de 

Violoncelos e 
Contrabaixos nos 

compassos 13 e 14 da 
S.C. 

Trompa III – 
mínima na 

nota Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Violoncelos, 
Contrabaixos 
e Bombo – fff 

no último 
tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uma vez que é um 
acorde que provém 

do compasso 
anterior e que 
também está 
presente nos 

Trompetes, optou-
se pela nota Si nas 

Trompas III, 
mantendo assim o 

acorde. 
 

Optou-se por 
uniformizar a 

dinâmica de todos 
os instrumentos 
com esta nota 

(incluindo 
Violoncelos, 

Contrabaixos e 
Bombo) indicando 

fff. 
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Figura 5 - Parte de 
Bombo nos 

compassos 13 e 14 da 
S.A. 

 
Altos – primeiro 
tempo não está 

em uníssono 
com as 

restantes cordas 

 
Figura 6 - Parte dos 
Violinos I e II e dos 

Altos (última pauta) no 
compasso 13 da S.A. 

	

 
Figura 9 - Parte de 

Bombo nos 
compassos 13 e 14 da 

S.C. 

 
Altos – primeiro 
tempo não está 

em uníssono 
com as restantes 

cordas 

 
Figura 10 - Partes dos 

Violinos I e II e dos 
Altos (última pauta) no 
compasso 13 da S.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altos –  
primeiro 

tempo em 
uníssono 
com as 

restantes 
cordas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aparentemente 
existe um lapso em 
ambas as versões 
da obra: o objetivo 
nas cordas seria 

que todos tocassem 
em uníssono 

também no primeiro 
tempo, à 

semelhança dos 
dois tempos 
seguintes. 

15 

Timbales – ppp 
 

 
Figura 11 - Parte dos 

Timbales no 
compasso 15 da S.A. 

Timbales – pp 
 

 
Figura 12- Parte dos 

Timbales no compasso 
15 da S.C. 

Timbales - 
ppp 

Optou-se pela 
dinâmica ppp à 
semelhança da 

versão original e da 
dinâmica indicada 
nos Contrabaixos 
que têm a mesma 

nota. 

 
Figura 13 - Parte dos 

Contrabaixos no compasso 
15 da S.C. 

16 

Caixa – ppp 
 

 
Figura 14 - Parte da 
Caixa no compasso 

16 da S.A. 

Caixa – pp 
 

 
Figura 15 - Parte da 

Caixa no compasso 16 
da S.C. 

Caixa – pp 

Optou-se pela 
dinâmica pp como 

na S.C., à 
semelhança dos 

outros instrumentos 
que vão tendo 
intervenções. 

A título de exemplo: 
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Figura 16 - Partes dos 

Altos no compasso 16 da 
S.A. 

16-24 

Flauta I e II – 
anotação para 

tocar na 8ª 
superior até ao 
compasso 20. 

 
Figura 17 - Partes das 

Flautas I e II nos 
compassos 16 e 17 da 

S.A. 

 
Figura 18 - Partes da 

Flauta I e II no 
compasso 20 da S.A. 

Flauta I e II – 
indicação para 

tocar a 8ª escrita 

 
Figura 19 - Partes das 

Flautas I e II no 
compasso 16 da S.C. 

 

Flauta I e II –
optámos por 

escrever 
diretamente 

na 8ª 
superior 

Do compasso 16 ao 
compasso 24 optou-
-se por escrever na 

8ª superior. Do 
compasso 16 ao 20 

esta 8ª já era 
sugerida pelo 

compositor; do 21 
ao 24 optou-se pela 
8ª superior porque a 
Flauta II tem um Sib 
3 que não pertence 

ao âmbito do 
instrumento. 

 
Figura 20 - Parte da Flauta 
II no compasso 24 da S.C. 

Optou-se por oitavar 
também a Flauta I, 
para que não seja 
sobreposta pela 

Flauta II. 

21 

Clarinete I solo – 
ppp 

 
Figura 21 -  Parte do 

Clarinete I no 
compasso 21 da S.A. 

Clarinete I solo – 
pp 
 

 
Figura 22 - Parte do 

Clarinete I no 
compasso 21 da S.C. 

Clarinete I 
solo – pp 

 

Optou-se pela 
dinâmica pp, uma 
vez que é um solo 
e, de forma geral, 

os outros 
instrumentos têm 
também indicado 

pp. 

25 

Contrabaixo – 
sem indicação 
de dinâmica 
(ppp de trás) 

 
Figura 23 - Parte dos 

Contrabaixos no 
compasso 25 da S.A. 

Contrabaixo – 
sem indicação 

de dinâmica (ppp 
de trás) 

 
Figura 24 - Parte dos 

Contrabaixos no 
compasso 25 da S.C. 

Contrabaixo 
– pp 

Optou-se pela 
dinâmica pp nos 
Contrabaixos, à 
semelhança dos 

Violoncelos 

 
Figura 25 - Parte dos 

Violoncelos no compasso 
25 da S.C. 
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25 

Timbales – ppp 

 
Figura 26 - Parte dos 

Timbales no 
compasso 25 da S.A. 

Timbales – pp 

 
Figura 27 - Parte dos 

Timbales no compasso 
25 da S.C. 

Timbales – 
pp 
 

Optou-se pela 
dinâmica pp à 
semelhança da 

Tuba. 
 

Figura 28 - Parte da Tuba 
no compasso 25 da S.C. 

30 

Altos – sem 
reforço de 
dinâmica 

 

 
Figura 29 - Parte dos 
Altos no compasso 30 

da S.A. 

 

Altos – sem 
reforço de 
dinâmica 

 
Figura 30 - Parte dos 
Altos no compasso 30 

da S.C. 

Altos – pp 

Optou-se por 
colocar a dinâmica 

pp nas Violas à 
semelhança dos 

Violoncelos e 
Contrabaixos que 

têm o mesmo 
motivo 

 
Figura 31 - Partes dos 

Violoncelos e Contrabaixos 
no compasso 30 da S.C. 

33-35 

Altos têm solo escrito que 
aparentemente não era pretendido 
neste sítio, pois aparece rasurado 

nas duas versões, surgindo o 
mesmo tema no 2º tempo do 

compasso 35. 

 
Figura 32 - Parte dos Altos nos compassos 33-

35 da S.A. 

 
Figura 33 - Parte dos Altos nos compassos 33-

35 da S.C. 

 
Ausência de 
música nos 
Altos até ao 
1º tempo do 
compasso 

35. 

 
Nestes compassos, 

o solo foi 
aparentemente 
eliminado pelo 

autor. 

41 

 
Trompas III e IV 
– sem indicação 

de dinâmica 
 

 
Figura	34	-	Parte	das	
Trompas	III	e	IV	no	
compasso	41	da	S.A.	

 
Trompas III e IV 
– sem indicação 

de dinâmica 
 

 
Figura	35	-	Parte	das	
Trompas	III	e	IV	no	
compasso	41	da	S.C.	

Indicação de 
ff para as 

trompas III e 
IV 

Optou-se por 
colocar a dinâmica 
ff nas trompas III e 
IV à semelhança de 

todos os 
instrumentos que 
vão iniciando as 

suas intervenções. 
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43-44 

Caixa – fp com 
crescendo até ff, 

tercina em f 
 

 
Figura 36 - Parte da 

Caixa nos compassos 
43 e 44 da S.A. 

Caixa – fp com 
crescendo até f, 
tercina em mf 

 

 
Figura 37 - Parte da 

Caixa nos compassos 
43 e 44 da S.C. 

Caixa – fp 
com 

crescendo 
até f, tercina 

em mf 

Optou-se pela 
indicação das 

dinâmicas da S.C., 
que são 

semelhantes às dos 
Timbales em ambas 

as versões. A 
tercina seguinte tem 
indicação de mf, ou 

seja, por 
relatividade, uma 

dinâmica abaixo da 
anterior. 

48 

Trompetes – sfz 

 
Figura 38 - Parte dos 

Trompetes no 
compasso 48 da S.A. 

Trompetes – 
sem sfz 

 
Figura 39 - Parte dos 

Trompetes no 
compasso 48 da S.C. 

Trompetes – 
sfz 

Optou-se pela 
escrita do sfz nos 

Trompetes à 
semelhança dos 

Oboés, que têm o 
mesmo motivo. 

 
Figura 40 - Parte dos 

Oboés no compasso 48 da 
S.C. 

49 

 
Clarinete Baixo 

– ff 

 
Figura 41 - Parte do 
Clarinete Baixo no 

compasso 49 da S.A. 

 
Clarinete Baixo – 

sem ff 

 
Figura 42 - Parte do 
Clarinete Baixo no 

compasso 49 da S.C. 

Clarinete 
Baixo – ff 

Optou-se pela 
escrita do ff no 

Clarinete Baixo, à 
semelhança dos 

outros instrumentos 
com o mesmo 

motivo. 

50 

Timbales – 
ritmo

 
Figura 43 - Parte dos 

Timbales no 
compasso 50 da S.A. 

Timbales – ritmo 

 
Figura 44 - Parte dos 

Timbales no compasso 
50 da S.C. 

Timbales – Si 
bemol, com o 

ritmo da 
Suite 

Colonial 

Optou-se pelo ritmo 
da S.C., uma vez 

que é o ritmo 
apresentado nos 
instrumentos que 

têm a mesma nota. 

52 

 
Oboé, Corne 

Inglês e 
Clarinetes – sem 

indicação de 
staccato 

 
 

 
Oboé, Corne 

Inglês e 
Clarinetes – 

staccato 
 
 

Oboé, Corne 
Inglês e 

Clarinetes – 
staccato 

 

Optou-se por 
reforçar a ideia de 

staccato. 
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Figura 45 - Partes do 
Oboé, Corne Inglês e 

Clarinetes no 
compasso 52 da S.A. 

	

 
Figura 46 - Partes do 
Oboé, Corne Inglês e 

Clarinetes no 
compasso 52 da S.C. 

59 

Violoncelos e 
Contrabaixos – 

pp 
 

 
Figura 47 - Partes de 

Violoncelos e 
Contrabaixos no 

compasso 59 da S.A. 

Violoncelos e 
Contrabaixos – 
sem indicação 
de dinâmicas 

 

 
Figura 48 - Partes de 

Violoncelos e 
Contrabaixos no 

compasso 59 da S.C. 

Violoncelos e 
Contrabaixos 

- pp 

Optou-se por 
reforçar a dinâmica 
pp comum ao resto 

das cordas 

 
Figura 49 - Partes das 

Cordas no compasso 59 
da S.C. 

81 – 82 

Violoncelos e 
Contrabaixo –
últimas duas 
colcheias em 

staccato 

 
Figura 50 - Partes de 

Violoncelos e 
Contrabaixos no 

compasso 81 da S.A. 

 

Violoncelos e 
Contrabaixo –
últimas duas 

colcheias sem 
indicação de 
articulação 

 
Figura 51 - Partes de 

Violoncelos e 
Contrabaixos no 

compasso 81 da S.C. 

Violoncelos e 
Contrabaixo 

– últimas 
duas 

colcheias em 
staccato 

 

Optou-se por 
escrever a 

articulação, uma 
vez que a sua 

ausência na S.C. 
para ser um lapso. 

85 

Fagotes –ff 

 
Figura 52 - Parte dos 
Fagotes no compasso 

85 da S.A. 

Fagotes – sem 
indicação de 

dinâmica 

 
Figura 53 - Parte dos 
Fagotes no compasso 

85 da S.C. 

Fagotes –ff 

Optou-se por 
escrever a dinâmica 

ff, uma vez que a 
sua ausência na 
S.C. para ser um 

lapso. 
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85 e 92 

Trompas – 
indicação de 

fechado 
rasurada no 85 

 
Figura 54 - Parte das 

Trompas no 
compasso 85 da S.A. 

 
Trompas – 

indicação de 
natural rasurada 

no 92 

	
Figura 55 - Parte das 

Trompas no 
compasso 92 da S.A. 

Trompas – 
indicação de 

fechado 
rasurada no 85 

 
Figura 56 - Parte das 

Trompas no compasso 
85 da S.C. 

Trompas – 
indicação de 
natural no 92 

	
Figura 57 - Parte das 

Trompas no compasso 
92 da S.C. 

Trompas sem 
indicação de 

fechado 
(assume-se 

sempre 
natural) 

Optou-se por excluir 
a indicação de 

fechado, assumindo 
assim a alteração 

efetuada 
aparentemente pelo 

compositor. 

87-88 

Oboé, Corne 
Inglês, Clarinete 
Baixo e Fagote – 

fff 

 
Figura 58 - Partes do 

Oboé e do Corne 
Inglês nos compassos 

87 e 88 da S.A. 

 
Figura 59 - Partes do 

Clarinete Baixo e 
Fagote nos 

compassos 87 e 88 da 
S.A. 

Oboé, Corne 
Inglês, Clarinete 
Baixo e Fagote – 

ff 

 
Figura 60 - Partes do 

Oboé e do Corne 
Inglês nos compassos 

87 e 88 da S.C. 

 
Figura 61 - Partes do 

Clarinete Baixo e 
Fagote nos compassos 

87 e 88 da S.C. 

Oboé, Corne 
Inglês, 

Clarinete 
Baixo e 

Fagote – ff 

Optou-se pela 
dinâmica da S.C., 
uniformizando a 
dinâmica entre 

todos os 
instrumentos. 

89-91 

 
Cordas – 
quintinas, 
sextinas e 

septinas ligadas 
à colcheia 
seguinte 

 

 
Cordas - 
quintinas, 
sextinas e 

septinas nem 
sempre ligadas à 
colcheia seguinte 

 

Cordas – 
quintinas, 
sextinas e 
septinas 
ligadas à 
colcheia 
seguinte 

Optou-se pela 
versão original 

(S.A.). Para além de 
parecer que a 

versão da S.C. tem 
lapsos, esta decisão 

vai também de 
acordo com a 

articulação dos 
sopros. 

 



44 
 

 
Figura 62 - Parte dos 
Violinos I e II, Altos e 

Violoncelos no 
compasso 89 da S.A. 

 
Figura 63 - Parte dos 
Violinos I e II, Altos e 

Violoncelos no 
compasso 89 da S.C. 

103 

Violinos I e II – 
fff 

 
Figura 64 - Partes dos 

Violinos I e II no 
compasso 103 da S.A. 

 
Xilofone – sem 

indicação de sfz 

 
Figura 65 - Parte do 

Xilofone no compasso 
103 da S.A. 

Violinos I e II – ff 

 
Figura 66 - Partes dos 

Violinos I e II no 
compasso 103 da S.C. 

 
 
 

Xilofone – sfz 

 
Figura 67 - Parte do 

Xilofone no compasso 
103 da S.C. 

 

Violinos I e II 
– ff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xilofone – 
sem 

indicação de 
sfz 

Optou-se pela 
dinâmica ff nos 
Violinos I e II à 
semelhança da 

dinâmica indicada 
para as flautas que 

têm o mesmo 
motivo. 

 
Figura 68 - Parte das 

Flautas no compasso 103 
da S.C. 

Optou-se por não 
indicar o sfz no 

xilofone, pois mais 
nenhum instrumento 

com o mesmo 
motivo neste 

compasso tem essa 
indicação. Assumiu-

se, portanto, a 
versão original. 

106 

 
 

Oboé, Trompas, 
Trombones, 
Tuba – fff 

 
Figura 69 - Parte dos 
Oboés no compasso 

106 da S.A. 

 

 
 

Oboé, Trompas, 
Trombones – ff 

 

 
Figura 73 - Parte dos 
Oboés no compasso 

106 da S.C. 

 

 
 
 
 
 

Oboé, 
Trompas, 

Trombones – 
ff 
 
 
 
 
 

 
 

Optou-se pela 
dinâmica ff, como 

na S.C., à 
semelhança dos 

demais 
instrumentos com 

intervenções 
anteriores e 
posteriores 
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Figura 70 - Parte das 

Trompas no 
compasso 106 da S.A. 

 
Figura 71 - Parte dos 
Trombones e Tubas 
no compasso 106 da 

S.A. 

Todos os 
instrumentos 

com colcheia no 
1º tempo – sfz 

A título de 
exemplo: 

 
Figura 72 - Partes de 

Clarinete Baixo, 
Fagote e Contrafagote 
no compasso 106 da 

S.A. 

 
Figura 74 - Parte das 

Trompas no compasso 
106 da S.C. 

 
Figura 75 - Parte dos 

Trombones e Tubas no 
compasso 106 da S.C. 

 
 

Contrafagote, 
Violoncelos e 

Contrabaixos – 
sem sfz 

 
Figura 76 - Parte de 

Contrafagote no 
compasso 106 da S.C. 

 
Figura 77 - Partes de 

Violoncelos e 
Contrabaixos no 

compasso 106 da S.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os 
instrumentos 
com colcheia 
no 1º tempo 

–sfz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optou-se por indicar 
sfz em todos os 

instrumentos com 
colcheia no primeiro 
tempo e que vêm a 
tocar em uníssono 
desde o compasso 

100. 

110-
114 

Trombone III e 
Tuba – colcheias 

acentuadas 

 
Figura 78 - Parte de 
Trombone III e Tuba 
nos compassos 110-

111 da S.A. 

Trombone III e 
Tuba – sem 
acentuação

 
Figura 79 - Parte de 
Trombone III e Tuba 
nos compassos 110-

111 da S.C. 

Trombone III 
e Tuba – 
colcheias 

acentuadas 

Optou-se por 
colocar a 

acentuação nas 
colcheias do 

Trombone III e da 
Tuba à semelhança 

do que acontece 
nos outros 

instrumentos com o 
mesmo motivo. 

120 

 
Todos os 

instrumentos 
com colcheia no 

1º tempo do 

 
Trompetes II, III, 
IV, Trombones e 

Tuba – sem 
indicação direta 

 
Todos os 

instrumentos 
com colcheia 
no 1º tempo 

 
 

Optou-se por indicar 
sfz em todos os 

instrumentos com 
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compasso – sfz 
 

 
Figura 80 - Partes de 
Sopros no compasso 

120 da S.A. 

de sfz 
 

 
Figura 81 - Parte dos 

Trompetes, 
Trombones e Tuba no 
compasso 120 da S.C. 

 

do compasso 
- sfz 

colcheia no primeiro 
tempo. 

124 

Caixa - mínima 
ligada à colcheia 

do compasso 
seguinte (igual a 

Cega-Rega) 
 

 
Figura 82 - Parte de 

Caixa nos compassos 
124 e 125 da S.A. 

Caixa – 
compasso de 

pausa 
 
 

 
Figura 83 - Parte de 

Caixa nos compassos 
124 e 125 da S.C. 

Caixa – igual 
à Cega-Rega 

Optou-se por 
manter a caixa 

escrita, deixando 
um asterisco que 

informa que a caixa 
não tinha música na 

versão da S.C., 
ficando assim ao 

critério do 
intérprete. 
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Sêde no Deserto 

Tabela 3 - Diferenças entre a Sêde no Deserto da Suite Colonial e da Suite Africana e edição 
crítica. 

Compasso 
Diferenças 

Edição Justificação 
Suite Africana Suite Colonial 

1 

Flautins – ppp 
 

 
Figura 84 - Parte dos 

Flautins no compasso 1 
da S.A. 

Flautins – pp 
 

 
Figura 85 - Parte dos 

Flautins no compasso 1 
da S.C. 

Flautins – 
manter ppp 

Optou-se pela 
dinâmica indicada 

na partitura original, 
que é igual à 

dinâmica das flautas 
(ppp) 

 

Figura 86 - Parte das 
Flautas no compasso 1 da 

S.A. 

9 

Todas as cordas, 
exceto os Altos, 

têm decrescendo 
 

 
Figura 87 - Parte das 

cordas no compasso 9 
da S.A. 

Violinos II não 
têm decrescendo 

 

 
Figura 88 - Parte das 

cordas no compasso 9 
da S.C. 

Todas as 
cordas, 

exceto os 
Altos, têm 

decrescendo 

Optou-se por seguir 
a dinâmica da 

partitura original, 
colocando 

decrescendo em 
todas as cordas, 
exceto os Altos. 

10 

Violoncelos e 
Contrabaixos – 

ppp 
 

Violoncelos e 
Contrabaixos – 

sem ppp 
 

Violoncelos e 
Contrabaixos 

–ppp 

Optou-se pela 
dinâmica da 

partitura original 
(ppp), uma vez que 

existe um 
decrescendo do 
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Figura 89 - Parte dos 

Violoncelos e 
Contrabaixos nos 

compassos 9 e 10 da 
S.A. 

 
Figura 90 - Parte dos 

Violoncelos e 
Contrabaixos nos 

compassos 9 e 10 da 
S.C. 

compasso anterior. 

17, 18, 
20, 21 
e 23 

Violinos I e II, 
Altos – sextinas 

ligadas à colcheia 
seguinte 

 
Figura 91 - Parte dos 

Violinos I e II e Altos no 
compasso 17 da S.A., a 

título de exemplo 

Violinos I e II, 
Violas – sextinas 

separadas da 
colcheia seguinte 

 
Figura 92 - Parte dos 

Violinos I e II e Altos no 
compasso 17 da S.C., a 

título de exemplo 

Violinos I e II, 
Violas – 
sextinas 

separadas da 
colcheia 
seguinte 

Optou-se pela 
articulação da S.C., 
para que o sfz seja 
atingido com uma 
arcada diferente e 

para que os 
instrumentos em 

questão fiquem com 
a mesma 

articulação dos 
sopros no 

compasso 23. 

 
Figura 93 - Parte dos 

Sopros com sextinas no 
compasso 23 da S.C. 

20-23 

Fagote I – 
indicação de 

dinâmicas iguais 
às dos restantes 
instrumentos de 
sopros (exceto 

Fagote II e 
Contrafagote) 

Fagote I – sem 
indicação de 

dinâmicas 
 
 
 
 

Fagote I – 
indicação de 

dinâmicas 
iguais às dos 

restantes 
instrumentos 

de sopros 
(exceto 

Fagote II e 
Contrafagote) 

Nestes compassos 
da S.C., 

aparentemente por 
lapso, não há 
indicação de 

dinâmicas. Assim, 
optou-se pela 
atribuição das 
dinâmicas da 

partitura original. 
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Figura 94 - Partes de 
Sopros (Fagote I na 

última pauta) nos 
compassos 20 e 21 da 

S.A. 

 
Figura 95 - Partes de 
Sopros (Fagote I na 

última pauta) nos 
compassos20 e 21 da 

S.C. 

 

23-25 

Trompetes 

 
Figura 96 - Parte dos 

Trompetes nos 
compassos 23 e 24 da 

S.A. 

 
Figura 97 - Parte dos 

Trompetes no compasso 
25 da S.A. 

Trompetes 
 

 
Figura 98 - Parte dos 

Trompetes nos 
compassos 23 e 24 da 

S.C. 

 
Figura 99 - Parte dos 

Trompetes no 
compasso 25 da S.C. 

Trompetes e 
oboés com 
as mesmas 
dinâmicas. 

Como se vê nas 
imagens das duas 

versões, as 
dinâmicas dos 

trompetes diferem 
entre si. Assim, 
optou-se pelas 

dinâmicas da S.C., 
uma vez que são as 
mesmas dos oboés 
que têm o mesmo 

motivo. 
 

Figura 100 - Parte do Oboé 
nos compassos 23 e 24 da 

S.C. 

 
Figura 101 - Parte dos 

Trompetes no compasso 
25 da S.C. 

23-24 

Aparentemente por lapso, alguns 
instrumentos de sopro não têm 

articulação escrita nas últimas duas 
colcheias de cada um destes 

compassos. 
A título de exemplo: 

 

 
Figura 102 - Parte dos Fagotes e Contrafagote nos 

compassos 23 e 24 da S.A. 

 

Todos os 
instrumentos 

com a 
mesma 

articulação 
nas colcheias 

do último 
tempo de 

cada 
compasso. 

Uniformizou-se a 
articulação de todos 
os sopros: staccato 
e tenuto nas últimas 
duas colcheias de 
cada compasso. 

 
A título de exemplo: 

 

 
Figura 104 - Parte de Oboé 
no final do compasso 23 e 
no compasso 24 da S.C. 
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Figura 103 - Parte dos Clarinetes III e IV no 

compasso 24 de S.C. 

26 

Trombones – 
Semicolcheias do 
segundo tempo 
divididas – notas 

Dó # e Lá 

 
Figura 105 - Parte dos 

Trombones no 
compasso 26 da S.A. 

 
 
 

Sopros – ff 
 

 
Figura 106 - Partes dos 
Sopros no compasso 26 

da S.A. 

Trombones – 
Semicolcheias do 
segundo tempo 
nota Dó#, sem 
indicação de 

dinâmica 
 

 
Figura 107 - Parte dos 

Trombones no 
compasso 26 da S.C. 

 
Aparentemente 
por lapso, nem 

todos os 
instrumentos de 

sopro têm 
dinâmica ff 
indicada. 

 
Figura 108 - Partes dos 
Sopros no compasso 26 

da S.C. 

Trombones –
semicolcheia
s do segundo 

tempo 
divididas – 
Dó # e Lá 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sopros - ff 
 

Optou-se por se 
manter o div dos 
Trombones no 

segundo tempo do 
compasso, uma vez 
que a S.C. parece 

ter um lapso. 
 
 
 
 
 
 
 

Uniformizou-se a 
dinâmica dos 

sopros, como na 
S.A. 

27 

 
Pratos e Bombo – 

fff 

 
Figura 109 - Parte dos 

Pratos e Bombo no final 
do compasso 26 e início 

do 27 da S.A. 

 
Pratos e Bombo – 

ff 

 
Figura 113 - Parte dos 

Pratos e Bombo no final 
do compasso 26 e início 

do 27 da S.C. 

 
Pratos e 

Bombo – fff 
 
 
 
 
 
 

Optou-se pelo fff 
nos Pratos e Bombo 
devido ao aumento 
gradual da dinâmica 

no compasso 
anterior. 
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Trombones e 
Tuba – último 

tempo fff 

 
Figura 110 - Parte dos 
Trombones e Tuba no 

último tempo do 
compasso 27 da S.A. 

Aparentemente 
por lapso, alguns 
dos instrumentos 

de sopro com uma 
semínima no 

último tempo não 
têm acentuação 

escrita. 

 
Figura 111 - Último 

tempo do compasso 27 
nas partes de Sopros da 

S.A. 

 
Em alguns 

instrumentos não 
existe sfz na 

segunda metade 
do primeiro 

tempo. 

 
 

Trombones e 
Tuba – último 

tempo ff 

 
Figura 114 - Parte dos 
Trombones e Tuba no 

último tempo do 
compasso 27 da S.C. 

 
Aparentemente 

por lapso, alguns 
dos instrumentos 

de sopro com 
uma semínima no 
último tempo não 
têm acentuação 

escrita. 

 
Figura 115 - Último 

tempo do compasso 27 
nas partes de Sopros da 

S.C. 

 
 

Em alguns 
instrumentos não 

existe sfz na 
segunda metade 

do primeiro 
tempo. 

 
Trombone e 

Tuba – último 
tempo ff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acentuação 
na semínima 

do último 
tempo em 
todos os 

instrumentos 
com este 
motivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escrita de sfz 
na segunda 

metade do 1º 
tempo do 
compasso 

nos 
instrumentos 
com o ritmo: 

 
Nos Trombones e 
na Tuba optou-se 

pelo ff, à 
semelhança dos 

fagotes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optou-se por 
uniformizar a 

acentuação de 
todos os 

instrumentos com 
semínima no último 

tempo do 
compasso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optou-se por 
escrever sfz em 

todos os 
instrumentos com o 
mesmo ritmo, por 

exemplo, do Flautim 
no 1º tempo do 

compasso, uma vez 
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Figura 112 - Primeiro 

tempo do compasso 27 
da S.A. nas partes de 
vários instrumentos 

 
Figura 116 - Primeiro 

tempo do compasso 27 
da S.C. nas partes de 
vários instrumentos 

 
Figura 117 - 

Primeiro tempo do 
compasso 27 da 
parte de Flautim 

que a ausência dos 
mesmo parece ter 

sido um lapso. 

28 

 
Flautins, Flautas, 

Oboés, Corne 
Inglês, Clarinetes 
e Trompas I, II e 

III – fff 

 
Figura 118 - Partes de 
algumas das Madeiras 

no compasso 28 da S.A. 

 
 

 
Flautins, Flautas, 

Oboés, Corne 
Inglês, Clarinetes 
e Trompas I, II e 

III – ff 

 
Figura 120 - Partes de 
algumas das Madeiras 

no compasso 28 da 
S.C. 

Flautins, 
Flautas, 
Oboés, 

Corne Inglês, 
Clarinetes e 
Trompas I, II 

e III – ff 

Optou-se pelo ff 
nestes instrumentos 
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Figura 119 - Parte das 
Trompas no compasso 

28 da S.A. 

 
Figura 121 - Parte das 
Trompas no compasso 

28 da S.C. 

28-33 

 
Bombo – parte 
acrescentada a 

lápis; indicação de 
tr e ligaduras 

entre compassos 

 
Figura 122 - Parte do 

Bombo no compasso 28 
da S.A. 

 
Bombo – sem 

indicação de tr, 
mas com 

ligaduras entre 
compassos 

 
Figura 123 - Parte de 
Bombo e Pratos no 

compasso 28 da S.C. 

 
Bombo – 

acrescentar tr 
como 

timbales e 
triângulo 

Optou-se por incluir 
a parte do Bombo 
(como na S.C.) e 

acrescentar tr para 
termos duração do 

som nestes 
compassos. 

30 

 
Violoncelos – no 
terceiro tempo, a 

nota Sol está 
numa 8ª inferior 

ao Dó 
 

 
Figura 124 - Parte dos 

Violoncelos no 
compasso 30 da S.A. 

 
Violoncelos – no 
terceiro tempo, a 

nota Sol está 
numa 8ª superior 

ao Dó 
 

 
Figura 125 - Parte dos 

Violoncelos no 
compasso 30 da S.C. 

Violoncelos – 
no terceiro 

tempo, a nota 
Sol é inferior 

ao Dó 

Optou-se por 
escolher a versão 
da S.A., uma vez 
que esta é a 1ª 

versão da obra e o 
compasso 30 tem 

exatamente as 
mesmas notas que 

o compasso 32 

 
Figura 126 - Parte dos 

Violoncelos no compasso 
32 da S.C. 

44 
 
 
 
 

Trompetes –  
crescendo a partir 

de mf 

 
Figura 127 - Parte dos 

Trompetes no compasso 
44 da S.A. 

 
 
 

Altos – última 
colcheia é um Mi 

bemol 

Trompetes –  
crescendo a partir 

de p 

 
Figura 129 - Parte dos 

Trompetes no 
compasso 44 da S.C. 

 

 

Altos – última 
colcheia, por 

lapso, é um Mi# 

Trompetes –  
crescendo a 
partir de p 

 
 
 
 
 
 
 
 

Altos – última 
colcheia – Mi 

bemol 

Optou-se por 
colocar crescendo a 

partir de p nos 
Trompetes à 

semelhança dos 
clarinetes que têm o 

mesmo motivo. 

 
Figura 131 - Parte dos 

Clarinetes I e II no 
compasso 44 da S.C. 

Assumiu-se que a 
última colcheia dos 

Altos é um Mi 
bemol, uma vez que 
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Figura 128 - Parte dos 
Altos no compasso 44 

da S.A. 

 
Figura 130 - Parte dos 
Altos no compasso 44 

da S.C. 

é uma passagem 
em uníssono com 

os Violoncelos e os 
Contrabaixos 

45-48 

Algumas das primeiras colcheias de 
cada compasso com o seguinte motivo 

 
Figura 132 - Parte do Contrabaixo no compasso 45 

da S.C. 

não têm acentuação escrita. 

Colocar 
acentuação 
na primeira 

nota de cada 
compasso 

em todos os 
instrumentos 

com este 
motivo. 

Optou-se por 
colocar a 

acentuação sempre 
que aparece este 
motivo, uma vez 
que a ausência 
esporádica da 

acentuação parece 
ser por lapso. 

50 

Violinos – 
indicação de ppp 

 
Figura	133	-	Partes	dos	
Violinos	a	partir	no	
compasso	50	da	S.A.	

Violinos – 
indicação de pp 

 
Figura	134	-	Partes	de	

Violinos	no	compasso	50	
da	S.C.	

Nos violinos, 
indicação de 

pp. 

Optou-se pela 
indicação de pp 
como na S.C. 

54 

Violoncelo e 
Contrabaixo – 
apenas com 
indicação de 
decrescendo 

 

 
Figura	135	-	Partes	de	

Violoncelo	e	Contrabaixo	
nos	compassos	53	e	54	da	

S.A.	

Violoncelo - 
apenas com 
indicação de 
decrescendo 

 
Contrabaixo – 

com indicação de 
decrescendo até 

pp 
 

 
Figura	136	-	Partes	de	

Violoncelo	e	Contrabaixo	
nos	compassos	53	e	54	da	

S.C.	

Violoncelo e 
Contrabaixo 
– assumir 

decrescendo 
para pp 

Optou-se pela 
versão da S.C., uma 

vez que os 
violoncelos têm 
vindo a tocar em 
uníssono com os 

contrabaixos, tendo 
as mesmas 
dinâmicas.  
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Nocturno 

Tabela 4 - Diferenças entre o Nocturno da Suite Colonial e da Suite Africana e edição crítica. 

Compasso 
Diferenças 

Edição Justificação 
Suite Africana Suite Colonial 

1 

Flautas II – última 
semínima sem 

suspensão 

 
Figura 137 - Parte das 
Flautas no compasso 1 

da S.A. 

 
Figura 138 - Parte do 
Fagote I no compasso 

1 da S.A. 

 
Figura 139 - Parte da 
Flauta II no compasso 

16 da S.A. 

Flautas II – última 
semínima sem 

suspensão 

 
Figura 140 - Parte das 
Flautas no compasso 1 

da S.C. 

 
Figura 141 - Parte do 
Fagote I no compasso 

1 da S.C. 

 
Figura 142 - Parte da 
Flauta II no compasso 

16 da S.C. 

Flautas II – 
última 

semínima 
com 

suspensão 

Aparentemente por 
lapso, não existe 

suspensão na 
semínima da 

segunda flauta. 
Optou-se por 

colocar a 
suspensão, à 

semelhança dos 
outros instrumentos 
que têm semínimas 
e ao que acontece 
no compasso 16 da 

flauta. 

7-8 

Violoncelo e 
Contrabaixo – 
com crescendo 

pouco apenas no 
compasso 7 

 
Figura 143 - Parte dos 

Violoncelos e 
Contrabaixos nos 

compassos 6, 7 e 8 da 
S.A. 

Violoncelo e 
Contrabaixo – 
com crescendo 

pouco apenas no 
compasso 7 

 
Figura 144 - Parte dos 

Violoncelos e 
Contrabaixos nos 

compassos 6, 7 e 8 da 
S.C. 

Violoncelo e 
Contrabaixo – 

com 
crescendo 
pouco nos 

compassos 7 
e 8 

Optou-se por 
reforçar o crescendo 

pouco também no 
compasso 8, à 

semelhança dos 
compassos 56 e 57 

de ambas as 
versões. 

 
Figura 145 - Parte dos 

Violoncelos e Contrabaixos 
nos compassos 55, 56 e 57 

da S.A. 

 
Figura 146 - Parte dos 

Violoncelos e Contrabaixos 
nos compassos 55, 56 e 57 

da S.C. 
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17 

Corne Inglês e 
Trompetes – 

dolce 

 
Figura 147 - Parte do 

Corne Inglês no 
compasso 17 da S.A. 

 
Figura 148 - Parte dos 

Trompetes no 
compasso 17 da S.A. 

Corne Inglês e 
Trompetes – sem 

indicação de 
dolce  

 
Figura 149 - Parte de 

Corne Inglês no 
compasso 17 da 
partitura da S.A. 

 
Figura 150 - Parte dos 

Trompetes no 
compasso 17 da S.C. 

Corne Inglês 
e Trompetes - 

dolce 

Optou-se por 
colocar dolce no 

Corne Inglês e nos 
Trompetes à 

semelhança da 
partitura original 

(S.A.) 

21 

Violinos I, Altos, 
Violoncelos e 

Contrabaixos – 
expressivo 

 

 
Figura 151 - Partes das 

cordas no compasso 
21 da partitura da S.A. 

Harpa I – pp 

 
Figura 152 - Parte da 
Harpa I no compasso 

21 da S.A. 

Violinos I, 
Violoncelos e 

Contrabaixos – 
expressivo 
Altos – sem 
indicação de 
expressivo 

 
Figura 153 - Parte das 
cordas no compasso 

21 da S.C. 

Harpa I – p 

 
Figura 154 - Parte da 
Harpa I no compasso 

21 da S.C. 

Violinos I, 
Altos, 

Violoncelos e 
Contrabaixos 
– expressivo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harpa I – p 

Optou-se por 
colocar a indicação 

de expressivo 
nestes instrumentos, 

à semelhança da 
partitura original 

(S.A.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assumiu-se o p na 
Harpa I à 

semelhança dos 
instrumentos que 
têm música neste 

compasso.   

22 

Violoncelos e 
Contrabaixos – 
crescendo com 

indicação de 
pouco  

Violoncelos e 
Contrabaixos – 

crescendo 
 

Violoncelos e 
Contrabaixos 
– crescendo 

 
Optou-se pela 

indicação apenas de 
crescendo, uma vez 
que é um crescendo 

expressivo dentro 
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Figura 155 - Parte dos 

violoncelos e dos 
contrabaixos no 

compasso 22 da S.A. 

 
Figura 156 - Parte dos 

violoncelos e dos 
contrabaixos no 

compasso 22 da S.C. 

 
 

de uma dinâmica 
pouco intensa. 

24 –34 

Flauta I –  
indicação de solo 

rasurada 

 
Figura 157 - Parte da 
Flauta I no compasso 

24 da S.A. 

Flauta II – p no 
compasso 26 

 
Figura 158 - Parte da 
Flauta II no compasso 

26 da S.A. 

 
 

Flauta II e III – 
parte rasurada 

(desde o 
compasso 26 até 
ao início do 34) 

Flauta I –  
indicação de solo 

rasurada 

	
Figura 159 - Parte da 
Flauta I no compasso 

24 da S.C. 

Flauta II – sem 
indicação de 
dinâmica no 

compasso 26 

	
Figura 160 - Parte da 
Flauta II no compasso 

26 da S.C. 

Flauta II e III – 
parte rasurada 

(desde o 
compasso 26 até 
ao início do 34) 

Flauta I - solo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flauta II – p 
no compasso 

26 
 
 
 
 

Flautas II e III 
– manter a 

música escrita 
para as duas 

partes. 

 
Em ambas as 
versões está 
rasurada a 

indicação de solo na 
Flauta I. Contudo, 

optou-se por manter 
o solo para que as 

Flautas II e III 
possam tocar o que 

têm escrito (que 
também havia sido 
rasurado) desde o 

compasso 26 até ao 
compasso 34. 

28 

Clarinete I, 
Violoncelo e 

Contrabaixo – 
ppp  

 
Figura 161 - Parte de 

Clarinete I no 
compasso 28 da S.A. 

 
 
 

Clarinete I, 
Violoncelo e 

Contrabaixo – pp 

 
Figura 163 - Parte de 

Clarinete I no 
compasso 28 da S.C. 

 
 
 
 

Clarinete I, 
Violoncelo e 

Contrabaixo – 
pp 

Optou-se pela 
dinâmica da S.C. 
nos instrumentos 

em dúvida. 
As cordas com 

indicação de ppp 
têm todas ostinatos, 
sendo de destacar 

ligeiramente as 
vozes de violoncelo 

e contrabaixo 
mantendo o pp. 

Optou-se pelo pp no 
Clarinete I porque, 
juntamente com as 
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Figura 162 - Partes de 
Violoncelo e 
Contrabaixo no 
compasso 28 da S.A. 

 
Figura 164 - Partes de 

Violoncelo e 
Contrabaixo no 

compasso 28 da S.C. 

Flautas (pp), toca o 
acorde de Mib M 

real. 

29 

Segunda parte do 
div. do Violino II – 
mínima ligada da 

semínima do 
compasso 
seguinte 

 
Figura 165 - Parte da 
segunda metade do 

div. dos Violinos II no 
compasso 29 da S.C. 

Segunda parte do 
div. do Violino II – 
mínima separada 
da semínima do 

compasso 
seguinte 

 
Figura 166 - Parte da 
segunda metade do 

div. dos Violinos II no 
compasso 29 da S.C. 

Segunda 
parte do div. 
do Violino II – 
mínima ligada 
da semínima 
do compasso 

seguinte 

Optou-se pela 
ligadura presente na 

partitura inicial, à 
semelhança de 
todas as outras 

cordas que têm o 
mesmo ritmo. 

33 

 
Violino II – pp e, 
aparentemente 
por lapso, sem 
indicação de 

descresc 
 

 
Figura 167 - Parte dos 

Violinos II no compasso 
33 da S.A. 

 
Flautas II e III e 

segunda metade 
do div. das 
Cordas – 

indicação a 
posteriori de 

ligadura para o 
compasso 
seguinte 

 
Figura 168 - Parte do 
Violino I no compasso 

33 da S.A. 

Violino II – 
aparentemente 
por lapso, sem 

indicação de pp e 
decresc  

 
Figura 169 - Parte dos 

Violinos II no compasso 
33 da S.C. 

 
 
 
Flautas II e III e 

segunda metade 
do div. das 

Cordas – ligadura 
para o compasso 

seguinte 

 
Figura 170 - Parte do 
Violino I no compasso 

33 da S.C. 

Violino II – pp 
e decresc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flautas II e III 
e segunda 
metade do 
div. das 
Cordas – 
ligadura para 
o compasso 
seguinte 

Optou-se pela 
dinâmica da 

partitura original 
(S.A.), uma vez que 
todas as cordas que 

têm tercinas 
apresentam pp e 

decresc. 
 
 
 
 

Optou-se pela 
intenção da Suite 
Colonial, uma vez 
que esta alteração 

está também 
descrita na S.A. 
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34 

 
Violinos I, II e 
Altos – ppp 

 
Figura 171 - Partes dos 
Violinos I e II e Altos no 
compasso 34 da S.A. 

 
Corne Inglês – pp 

 

 
Figura 172 . Parte de 

Corne Inglês no 
compasso 34 da S.A. 

Altos – mínima 
em p 

 
Figura 173 - Parte dos 
Altos no compasso 34 

da S.A. 

Violinos I, II e 
Altos – pp 

 
Figura 174 - Partes dos 
Violinos I e II e Altos no 
compasso 34 da S.C. 

Corne Inglês – 
sem dinâmica 

 
Figura 175 - Parte de 

Corne Inglês no 
compasso 34 da S.C. 

Altos – mínima 
sem indicação de 

dinâmica 

 
Figura 176 - Parte dos 
Altos no compasso 34 

da S.C. 

Violinos I, II e 
Altos – pp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corne Inglês - 
pp 
 
 
 
 
 
 

Altos – 
mínima em p 

Optou-se pela 
dinâmica pp para 

estes instrumentos à 
semelhança da 

dinâmica indicada 
para os outros 
instrumentos 

 
 
 
 
 

Aparentemente por 
lapso, o Corne 
Inglês não tem 

dinâmica atribuída 
na S.C.. Optou-se 
assim por atribuir o 
pp presente na S.A. 

 
Aparentemente por 
lapso, a mínima dos 

Altos não tem 
dinâmica atribuída 
na S.C.. Optou-se 
assim por atribuir o 
p presente na S.A. 

38 

 
Trompas III e IV – 

ambas com 
música 

 
Figura 177 - Parte das 

Trompas III e IV no 
compasso 38 da S.A. 

Trompa IV – sem 
música nem 

pausa

 
Figura 178 - Parte das 

Trompas III e IV no 
compasso 38 da S.C. 

Trompas III e 
IV – com 

partes 
diferentes 

Aparentemente por 
lapso, a Trompa IV 

não tem música 
neste compasso da 

Suite Colonial. 
Assim sendo, optou-

se pela versão da 
S.A. 

40 - 43 

 
Trompetes – com 

as seguintes 
dinâmicas 

 
Figura 179 - Parte dos 

Trompetes nos 
compassos 40 e 41 da 

S.A. 

 
 

Trompetes – sem 
indicação de 

dinâmica 

 
Figura 181 - Parte dos 

Trompetes no 
compasso 40 da S.C. 

Trompetes – 
com as 

dinâmicas 
escritas na 

S.A. 

Optou-se pelas 
dinâmicas da S.A., 

uma vez que, 
aparentemente por 

lapso, não há 
indicações na S.C. 
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Figura 180 - Parte dos 

Trompetes nos 
compassos 42 e 43 da 

S.A. 

 
Figura 182 - Parte dos 

Trompetes nos 
compassos 41, 42 e 43 

da S.C. 

44 

Harpa II – 
ligadura entre 

mínima e 
colcheia  

 
Figura 183 - Parte da 
Harpa II no compasso 

44 da S.A. 

Harpa II – mínima 
e colcheia 
separadas 

 
Figura 184 - Parte da 
Harpa II no compasso 

44 da S.C. 

Harpa II – 
ligadura entre 

mínima e 
colcheia 

A ligadura na Harpa 
II está em falta 

aparentemente por 
lapso, uma vez que 

os outros 
instrumentos com 
este ritmo têm a 

ligadura. Optou-se 
pela ligadura como 

na S.A. 

56 

Trompas I e II - p  

 
Figura 185 - Parte das 

Trompas I e II no 
compasso 56 da S.A. 

Trompas I e II – 
sem indicação 

(pp de trás) 

 
Figura 186 - Parte das 

Trompas I e II no 
compasso 56 da S.C. 

Trompas I e II 
- p 

Optou-se por indicar 
o p nas Trompas I e 
II, como na partitura 

original, uma vez 
que a falta de 

dinâmica na S.C. 
parece ter sido por 

lapso. 

58 

Flauta I – piu 
dolce 

 
Figura 187 - Parte das 
Flautas I no compasso 

58 da S.A. 

Flauta I – sem 
indicação de piu 

dolce 

 
Figura 188 - Parte das 
Flautas I no compasso 

58 da S.C. 

Flauta I – piu 
dolce 

Optou-se por manter 
a indicação de piu 

dolce como na 
partitura original. 

62 

Flautas II e III – 
sem indicação de 

dinâmica 

 
Figura	189	-	Parte	das	

Flautas	II	e	III	no	
compasso	62	da	S.A.	

Flautas II e III – 
sem indicação de 

dinâmica

 
Figura	190	-	Parte	das	

Flautas	II	e	III	no	
compasso	62	da	S.C.	

Flautas II e III 
- pp 

Optou-se pela 
indicação de pp nas 

flautas II e III à 
semelhança dos 

outros instrumentos 
que vão tendo 
intervenções. 
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64 

Flautas II e III – 
sem indicação de 

dinâmica 

 
Figura	191	-	Parte	das	

Flautas	II	e	III	no	
compasso	64	da	S.A.	

 
Trompetes - ppp  

 
Figura 192 - Parte dos 

Trompetes no 
compasso 64 da S.A. 

Flautas II e III – 
sem indicação de 

dinâmica 

 
Figura	193	-	Parte	das	

Flautas	II	e	III	no	
compasso	64	da	S.C.	

Trompetes – sem 
indicação (p de 

trás) 

 
Figura 194 - Parte dos 

Trompetes no 
compasso 64 da S.C. 

Flautas II e III 
- ppp 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trompetes - 
ppp 

 
À semelhança dos 

restantes 
instrumentos 

(exceto flauta I) 
optou-se pela 

dinâmica ppp nas 
flautas II e III e nos 

trompetes.  
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Batuque Fúnebre 

Tabela 5 - Diferenças entre o Batuque Fúnebre da Suite Colonial e o da Suite Africana e e edição 
crítica. 

Compasso Diferenças 
Edição Justificação 

Suite Africana Suite Colonial 

1 

N’gombas –
ppp

 
Figura 195 - Parte das 

N'gombas no 
compasso 1 da S.A. 

N’gombas – pp 

 
Figura 196 - Parte das 

N'gombas no 
compasso 1 da S.C. 

N’gombas – 
pp 
 

Optou-se pela 
dinâmica 

apresentada na 
versão transcrita, 

Suite Colonial. 

14 

Tan-tan – p 

 
Figura 197 - Parte do 
Tan-tan no compasso 

14 da S.A. 

Tan- tan - sem 
indicação de 

dinâmica 

 
Figura 198 - Parte do 
Tan-tan no compasso 

14 da S.C. 

Tan-tan – p 
Optou-se pela única 
dinâmica atribuída, 
a da Suite Africana. 

27-33 

Violas, 
Violoncelos e 

Contrabaixos – 
última colcheia 

com indicação de 
feroz, apenas no 

compasso 27  

 
Figura	199	-	Parte	das	
Violas,	Violoncelos	e	
Contrabaixos	no	

compasso	27	da	S.A.	

Violas, 
Violoncelos e 

Contrabaixos – 
última colcheia 

com indicação de 
pizz 

 

 
Figura	200	-	Parte	das	
Violas,	Violoncelos	e	
Contrabaixos	no	

compasso	27	da	S.C.	

Violas, 
Violoncelos 

e 
Contrabaixos 

– última 
colcheia com 
indicação de 

feroce do 
compasso 
27 ao 33 

Optou-se pela 
indicação do feroce 
na última colcheia 

de cada compasso, 
com na S.A., sendo 
que o pizz da S.C. é 
aparentemente um 

lapso.  
Uma vez que os 
instrumentos em 

questão têm 
ostinatos entre o 
compasso 27 e o 
33, optou-se pela 

indicação de feroce 
na última colcheia 
de cada um destes 

compassos. 

30-31 

Altos, 
Violoncelos, 

Contrabaixos e 
N’gombas –
crescendo  

Altos, 
Violoncelos, 

Contrabaixos e 
N’gombas – sem 

indicação de 

Altos, 
Violoncelos, 
Contrabaixos 
e N’gombas 
–crescendo  

Optou-se pela 
atribuição do 

crescendo como na 
partitura original 

(S.A). 
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Figura 201 - Partes dos 

Altos, Violoncelos, 
Contrabaixos e 
N'gombas nos 

compassos 30 e 31 da 
S.A. 

crescendo 

 
Figura 202 - Parte das 

N'gombas nos 
compassos 30 e 31 da 

S.C. 

 

Figura 203 - Parte dos 
Altos, Violoncelos e 
Contrabaixos nos 

compassos 30 e 31 da 
S.C. 

32 

Cordas – 
indicação de f e 

crescendo a 
partir do 2º tempo 

 
Figura 204 - Partes das 

cordas no compasso 
32 da S.A. 

 

Violoncelos e 
Contrabaixos – 

sem indicação de 
f  
 

 
Figura 205 - Parte dos 

Violoncelos e 
Contrabaixos no 

compasso 32 da S.C. 

Altos, Violoncelos 
e Contrabaixos - 

indicação de 
crescendo no 

final do 
compasso 

 
Figura 206 - Partes de 

Violinos I e II, Altos, 
Violoncelos e 

Contrabaixos no 
compasso 32 da S.C. 

Cordas – f e 
crescendo a 
partir do 2º 

tempo 

Optou-se pelas 
indicações de 
dinâmica da 
partitura S.A. 
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48 

Cordas - 
indicação de sfz 

no 2º 
tempo

 
Figura 207 - Partes das 
Cordas no compasso 

48 da S.A. 

Violinos I – sem 
indicação de sfz 

no 2º tempo 

 
Figura 208 - Partes das 
Cordas no compasso 

48 da S.C. 

Cordas - 
Indicação de 
sfz em todos 

os 
instrumentos 

Optou-se por indicar 
o sfz para os 
Violinos I, à 

semelhança do que 
acontece nos outros 

instrumentos de 
cordas e na S.A. 

49 

Violinos II – 
crescendo e sfz 

na segunda 
metade do 1º 

tempo 

 
Figura 209 - Parte dos 

Violinos II no compasso 
49 da S.A. 

Altos – segunda 
semicolcheia do 

último tempo com 
as notas Ré e Fá 

sustenido 

 
Figura 210 - Parte dos 
Altos no compasso 49 

da S.A. 

Violinos II – sem 
indicação de 

crescendo e sfz 
na segunda 

metade do 1º 
tempo 

 
Figura 211 - Parte dos 

Violinos II no compasso 
49 da S.C. 

Altos – segunda 
semicolcheia do 

último tempo com 
as notas Mi e Fá; 

 
Figura 212 - Parte dos 
Altos no compasso 49 

da S.C. 

Violinos II – 
crescendo e 

sfz na 
segunda 

metade do 
1º tempo 

 
 
 
 

Altos – 
segunda 

semicolcheia 
do último 

tempo com 
as notas Ré 

e Fá 
sustenido 

Optou-se pelo 
crescendo e sfz na 
segunda metade do 

1º tempo nos 
Violinos II como na 

S.A., uma vez que a 
ausência destas 

indicações na S.C. 
parece ter sido um 

lapso. 
 

Assumiram-se as 
notas da S.A. nos 
altos, mantendo 

assim uma 
sequência de 
intervalos de 

terceira. 

51 - 55 

N’gombas – 
indicação de 

crescendo até 
ff

 
Figura 213 - Parte das 

N'gombas nos 
compassos 53, 54 e 55 

da S.A. 

 Timbales – 

N’gombas – sem 
indicação de 

dinâmica 

 
Figura 215 - Parte das 

N'gombas nos 
compassos 53, 54 e 55 

da S.C. 

Timbales – sem 
indicação de 

N’gombas – 
indicação de 
crescendo 

até ff 
 

 Timbales – 
indicação de 
crescendo 

até fff 

Optou-se pelas 
dinâmicas da 
partitura S.A.. 
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indicação de 
crescendo até fff 

 
Figura 214 - Parte dos 

Timbales nos 
compassos 53, 54 e 55 

da S.A. 

crescendo, 
atribuindo ff 

súbito no 
compasso 53 

 
Figura 216 - Parte dos 

Timbales nos 
compassos 55, 54 e 55 

da S.C. 

53  

Fagote I e 
Violoncelos – 
mantém-se a 

clave de Dó na 4ª 
linha   

 
Figura	217	-	Parte	do	

Fagote	I	no	compasso	53	
da	S.A.	

 
Figura 218 - Parte de 

Violoncelo no 
compasso 53 da S.A. 

Fagote I e 
Violoncelos – 
alteração para 

clave de Fá 
 

Figura	219	-	Parte	do	
Fagote	I	no	compasso	53	

da	S.C.	

 
Figura 220 - Parte dos 

Violoncelos no 
compasso 53 da S.C. 

Fagote I 
Violoncelos 
– clave de 
Dó na 4ª 

linha 

Existe um erro na 
S.C.: em vez da 

clave de Dó na 4ª 
linha, surge clave 

de Fá. Assim, 
assumiu-se clave de 

Dó, para que o 
fagote I toque em 
uníssono com os 
trombones I e II e 
porque é a clave 
que reaparece na 

página seguinte da 
S.C. no caso dos 

violoncelos. 

53 - 55 

Contrabaixo – 
crescendo até fff; 

colcheias do 
último tempo de 
cada compasso 

ligadas 

 
Figura 221 - Parte dos 

Contrabaixos nos 
compassos 53 e 54 da 

S.A. 

Contrabaixo – 
sem crescendo; 

colcheias do 
último tempo de 
cada compasso 

separadas 
 

Figura 222 – Parte dos 
Contrabaixos nos 

compassos 53 e 54 da 
S.C. 

Contrabaixo 
– crescendo 

até fff; 
colcheias do 
último tempo 

de cada 
compasso 

com ligadura 

Optou-se pelas 
dinâmicas e pela 

articulação da 
partitura da S.A. 

54 

Trompas e 
Trompetes – 

última colcheia 
com sfz 

 
Figura 223 - Parte das 
Trompas e Trompetes 

no compasso 54 da 
S.A. 

Trompas e 
trompetes – 

última colcheia 
sem sfz 

 
Figura 224 - Parte das 
Trompas e Trompetes 

no compasso 54 da 
S.C. 

Trompas e 
trompetes – 

última 
colcheia com 

sfz 

Optou-se por 
assumir o indicado 

na S.A. para 
enfatizar a nota. 

1 4   
(S.A.) 

Nesta versão, 
existe um 

Nesta versão, 
não existe 

Compasso ¼ 
com 

Assumiu-se tal e 
qual como na 
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2 4   

(S.C) 

compasso ¼ 
(primeira vez) 

com repetição ao 
compasso 10 

 
Figura 225 - Partitura 
geral do compasso 54 
e do compasso 1/4 de 

primeira vez 

compasso ¼ nem 
repetição, 

seguindo de 
imediato para o 
compasso 2/4, 
que é igual ao 

compasso de 2ª 
vez da S.A. 

 
Figura 226 - Partitura 
geral do compasso 54 

e do compasso 2/4 

repetição partitura original 
(S.A.), não 

eliminando a 
repetição nem um 

compasso da obra e 
deixando assim a 

hipótese de escolha 
por parte do 
intérprete. 

A partir deste compasso, para facilitar a interpretação da tabela, considera-se que 
ao compasso 2 4   corresponde o nº de compasso 57. 

58 

Fagotes e 
Trombones – 

fff  
Figura 227 - Parte dos 
Fagotes no compasso 

57 da S.A. 

 
Figura 228 - Parte dos 

Trombones no 
compasso 57 da S.A. 

Fagotes e 
Trombones – ff 

 
Figura 229 - Parte dos 
Fagotes no compasso 

57 da S.C. 

 
Figura 230 - Parte dos 
Fagotes no compasso 

57 da S.C. 

Fagotes e 
Trombones - 

fff 

Optou-se pelos fff 
seguindo a 

dinâmica das 
Trompas e 
Trompetes. 

61 

Violoncelos – 
clave de Sol 

 
Figura 231 - Parte dos 

Violoncelos no 
compasso 60 da S.A 

 
 
 

Violoncelos – 
clave de Dó 

(aparentemente 
por lapso) 

 
Figura 233 - Parte dos 

Violoncelos no 
compasso 60 da S.C. 

 

Violoncelo – 
clave de Sol 

 
 
 
 
 
 
 

Segue-se a lógica 
de todas as cordas 
que vão tendo as 
suas passagens 
cada vez mais 

agudas e mantem-
se o padrão de 
ligaduras dos 
compassos 
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Violinos, Altos e 
Violoncelos –

ligadura por cada 
tempo 

 
Figura 232 - Partes do 
Violinos I e II, Altos e 

Violoncelos no 
compasso 60 da S.A. 

Violinos, Altos e 
Violoncelos – 
ligadura por 
compasso 

 
Figura 234 - Partes dos 

Violinos I e II, Altos e 
Violoncelos no 

compasso 60 da S.C. 

 
 
 
 

Violinos, 
Altos e 

Violoncelos 
– ligadura 
por cada 
tempo  

anteriores, 
facilitando o 
crescendo. 

62 

 
Violino I – 

ligadura por 
tempo 

 
 

 
Figura 235 - Parte do 
Violino I no compasso 

61 da S.A. 

 
Violino I – 

ligadura para um 
compasso inteiro 
e primeiro tempo 

do seguinte 
 
 

 
Figura 236 - Parte do 
Violino I no compasso 

61 da S.C. 

Violino I – 
ligadura por 

tempo 

Optou-se por 
manter o mesmo 

padrão de ligadura 
existente nos 
compassos 

anteriores, o que 
facilita o crescendo. 

63 

Prato – ff 

 
Figura 237 - Parte de 

Prato no compasso 62 
da S.A. 

Prato – sem 
indicação da 

dinâmica depois 
do crescendo 

 
Figura 238 - Parte de 

Prato no compasso 62 
da S.C. 

Prato – ff 
depois do 
crescendo 

Para facilitar a 
interpretação, 

optou-se por se 
reforçar a dinâmica 

à qual se chega 
após o crescendo. 

64 

Flautim – ffff 

 
Figura 239 - Parte de 
Flautim no compasso 

63 da S.A. 

Flautas, Oboés, 
Corne Inglês e 
Clarinetes – ffff 

 

Flautim – fff 

 
Figura 242 - Parte de 
Flautim no compasso 

63 da S.C 

Flautas, Oboés, 
Corne Inglês e 
Clarinetes – ff 

 

Flautim, 
Flautas, 

Oboé, Corne 
Inglês e 

Clarinetes – 
ffff 
 
 
 
 
 

Optou-se pela 
versão da partitura 

original (S.A.), 
porque é notório 
que o compositor 
procura nestes 

últimos compassos 
cada vez mais 

intensidade de som. 
Assim, atribuiu ffff a 

grande parte das 
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Figura 240 - Partes das 
Madeiras no compasso 

63 na S.A. 

Prato – fff e 
crescendo 

 
Figura 241 – Parte do 
Prato no compasso 63 

da S.A. 

 
Figura 243 - Partes das 
Madeiras no compasso 

63 da S.C. 

 
 

Prato – sem 
indicação 

 
Figura 244 - Parte do 

Prato no compasso 63 
da S.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prato – fff e 
crescendo 

madeiras, fff aos 
pratos e tutta forza 
a todos os outros 

instrumentos 
(exceto as 
n’gombas). 
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CONCLUSÃO 

  

 A edição de uma obra é um processo moroso e trabalhoso, carregado de 

responsabilidade, mas indiscutivelmente fundamental, visto que é de extrema 

importância que a partitura seja o mais fiel possível à intenção de quem a compõe 

e clara para quem a interpreta. Assim, a edição de uma obra requer um profundo 

conhecimento da mesma. Neste sentido, para esta dissertação conduziu-se uma 

investigação sobre a Suite Africana e o seu compositor, baseada na bibliografia 

existente e nos documentos que constituem o Espólio de Frederico de Freitas, 

doado em 2010 à Universidade de Aveiro.  

 Frederico de Freitas é um artista multifacetado - compositor, maestro, 

pedagogo e musicólogo - que muito contribuiu para o desenvolvimento da cultura 

portuguesa. Enquanto compositor, tem uma obra muito abrangente, visto que não 

se restringe a um género musical: escreve para orquestra sinfónica, orquestra de 

câmara, coro, voz e piano, instrumento solista, mas também cria vaudevilles, 

música para bailados, música de cena, música para cinema e música de teatro de 

revista. Contudo, apesar do sucesso alcançado em todas as áreas a que se 

dedica, a obra de Frederico de Freitas não tem recebido a atenção que a sua 

qualidade e quantidade merecem. Especula-se que este desinteresse seja 

justificado pela não dedicação exclusiva do compositor à música erudita (por 

vários considerada como superior à música ligeira) e por uma eventual ligação ao 

Estado Novo, que os factos não confirmam. Aliás, quanto a este último ponto, é 

possível concluir, com base nos testemunhos daqueles que lhe são mais 

próximos, que esta ligação se limita ao cumprimento do seu dever, uma vez que 

apenas dá resposta às encomendas que lhe são dirigidas pelo regime. 

 Após revisão e compilação da informação existente na escassa bibliografia 

sobre a obra, foi possível fazer uma contextualização histórica da Suite Africana. 

Esta suite é um exemplar inovador no panorama da música nacional do século 

XX, uma vez que utiliza, pela primeira vez em Portugal, motivos e instrumentação 

tradicional africana. Assim, é considerada um dos primeiros exemplos de 

primitivismo musical no país. Contudo, como surge num contexto de promoção 

dos ideais coloniais, é também frequentemente conectada ao Estado Novo, o que 
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justifica parcialmente o menor destaque dado à obra nas últimas décadas do 

século. No mesmo sentido, a mudança de título de Suite Colonial para Suite 

Africana também parecia ser parcialmente justificada pela queda deste regime e a 

independência das colónias. Porém, visto que a primeira vez em que se utiliza o 

título Suite Africana é em 1972, ou seja, dois anos antes da Revolução dos 

Cravos, esta hipótese não parece ser plausível. Ainda sobre a questão dos títulos, 

com base na correspondência trocada entre Frederico de Freitas e Julio Cayolla, 

é possível concluir que o título originalmente pensado pelo compositor seria Suite 

Africana, mas, como já existia uma obra de Ruy Coelho com o mesmo nome, o 

compositor terá optado pelo título Suite Colonial. 

 No que diz respeito à edição crítica da obra, verificou-se durante o 

processo de comparação dos dois manuscritos que existem diversas 

discrepâncias entre eles. Este processo foi deveras moroso e complexo, uma vez 

que, com frequência, a notação musical utilizada não era facilmente legível. Por 

outro lado, o elevado número de diferenças detetadas também dificultou o 

processo de edição, visto que foram muitos os momentos em que foi necessário 

refletir sobre a questão e optar por uma das versões ou até por outra hipótese que 

se considerou mais adequada (por exemplo, em situações de lapso aparente em 

ambas as versões). 

  Como limitação desta dissertação podemos apontar a falta de bibliografia 

sobre a Suite Africana que nos obrigou a recorrer por diversas vezes às mesmas 

fontes bibliográficas, ao contrário do que seria desejado. Por outro lado, isto fez 

com que se trabalhasse com base em documentos menos divulgados - como 

correspondência do compositor, programas de concerto e artigos de jornal 

presentes no Espólio de Frederico de Freitas - compilando e dando assim a 

conhecer informação que não aparece nas fontes bibliográficas mais típicas. 

 Esta dissertação junta-se a vários outros trabalhos elaborados nos últimos 

tempos sobre Frederico de Freitas. Com ela, espero dar um valioso contributo 

para a música portuguesa em geral e, em particular, para a obra de Frederico de 

Freitas. Agora que existirá uma edição da Suite Africana em formato digital, numa 

partitura clara e legível, o que se deseja é que esta obra possa ser interpretada 

mais frequentemente e nos mais variados pontos do globo.  
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 Contudo, ainda há muito a fazer pela música portuguesa. É assim 

imperativo que, à semelhança desta dissertação, se dê continuidade à missão de 

recuperação do vasto repertório nacional, nomeadamente através da edição de 

outras obras. Uma partitura corretamente editada é fundamental, pois facilita o 

processo de leitura e, assim, permite que o intérprete se foque “apenas” na 

interpretação. 

 
Tudo está escrito na partitura, exceto o essencial (Gustav Mahler) 
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