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palavras-chave          Maria de Lourdes Martins, repertório para violino e piano, pianista,  
   compositora, pedagoga. 

resumo   Maria de Lourdes Martins (1926 – 2009) representa uma figura da 
nova geração de compositores da vanguarda do século passado que deu 
um contributo musical muito importante para a cultura portuguesa. O 
projeto artístico é dedicado ao conhecimento acerca de Maria de 
Lourdes Martins, enquanto pianista, compositora e pedagoga. O 
objetivo passará por estudar os fatores motivacionais que definem o 
desempenho criativo nas suas obras e em que medida tais processos de 
escrita podem constituir-se cruciais para a promoção da criatividade 
musical no Portugal do século XXI.  
Nesse sentido, foi realizada uma análise pormenorizada dos conteúdos 
das obras e, em especial, a interpretação daquelas dedicadas ao violino 
e ao piano, da referida compositora. A abordagem das obras em apreço 
traduz-se, essencialmente, na revitalização das composições dedicadas 
ao violino. As obras selecionadas são a Sonata para piano e violino 
(1947-1948), o Prelúdio para violino e piano, dedicado ao mestre 
Croner de Vasconcelos (1951), a Sonatina para violino e piano (1955) 
e “Cromos” para violino e piano (1958).  
Em geral, estas quatro obras, escritas no espaço de uma década, 
denotam a presença de uma linguagem hesitante, com elementos 
harmónicos de várias proveniências (modalidade, tons inteiros, 
cromatismo livre), com ritmos e articulações por vezes tipicamente 
neoclássicos e com formas ora livres, ora influenciadas.  
Em matéria instrumental, na Sonata para piano e violino (1947-1948) a 
escrita pianística, sendo limitada do ponto de vista da idiomática 
instrumental, é mais interessante do que a escrita violinística 
propriamente dita, que explora pouco o instrumento de cordas - o título 
trai, aliás, a hierarquia dos instrumentos nesta obra: "Sonata para 
piano” e só depois “...e violino". 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
keywords                         Maria de Lourdes Martins, violin and piano repertoire, pianist,  

      composer, pedagogue. 

abstract                             Maria de Lourdes Martins (1926 - 2009) was a figure of the 
new generation of avant-garde composers of the last century 
who gave a very important contribution to the Portuguese 
musical culture. The artistic project is dedicated to the 
knowledge of Maria de Lourdes Martins as a pianist, composer 
and pedagogue. The objective is to study the motivational 
factors that define the creative performance in the works of 
Maria de Lourdes Martins and to ascertain in what extent such 
writing processes can be crucial for the promotion of musical 
creativity in the Portugal of the 21st century. 

 
In this sense, a detailed analysis of the contents of the works 
and, in particular, the interpretation of those dedicated to the 
violin and the piano by the composer Maria de Lourdes Martins 
was carried out. The approach to the works in question is 
essentially the revitalization of the compositions dedicated to 
the violin. The works selected are: i) Sonata for piano and 
violin (1947-1948); ii) Prelude for violin and piano, dedicated 
to the Master Croner de Vasconcelos (1951); iii) Sonatina for 
violin and piano (1955); and iv) Cromos for violin and piano 
(1958). 

 
In general, the four works written during a decade, denote a 
hesitant language with harmonic elements of various origins 
(modality, whole tones, free chromatism), with rhythms and 
typically neoclassical articulations with free forms influenced. 

 
Regarding to instrumentation, the pianistic writing of the 
Sonata for piano and violin is limited from the point of view to 
the instrumental idiom, being more interesting than the 
violinistic writing, which explores the string instrument very 
little - the title also betrays the hierarchy of the instruments in 
this work: “Sonata for piano and”, afterwards, ... “violin”. 
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op. cit.  -  opus citatum (Latim) ou “a obra citada” 
 
JMP – Juventude Musical Portuguese 
FCG – Fundação Calouste Gulbenkian 
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I.  Introdução 
 

O conteúdo da presente abordagem às obras selecionadas de Maria de Lourdes 

Martins gira em torno de um ponto central com potencial para a universalização e 

teorização da vanguarda do último quartel do século XX. 

Reconhece-se que um criador é, acima de tudo, um pensador capaz de explicitar o 

seu sistema reflexivo, onde a criação e o talento se relacionam numa simbiose absoluta. 

Nessa medida, o binómio teoria-criação funde-se no universo modal, determinando-lhe o 

caráter unitário, duradouro e consequente, e estabelecendo-lhe as suas conexões 

funcionais.  

Todavia, para transcender para lá do intuitivo e do empírico, e para se tornar 

numa atividade prática organizada, capaz de funcionar, o processo criativo exige um 

sistema de regras científicas. Surge, portanto, uma relação biunívoca entre os dois sub-

domínios: composição e musicologia. Na prática, a musicologia proporciona os 

fundamentos teóricos para composição, que irão revelar-se num potencial da 

generalização e teorização. Desta forma, as preocupações teóricas entrelaçam-se e 

apoiam as da criação, oferecendo-lhe uma das principais fontes de inspiração, 

concretizadas em “performance”. 

Será ainda de salientar que, num mercado musical em constante expansão e num 

contexto sociocultural complexo e dinâmico, a estratégia de investigação/criação e 

propagação da arte musical de qualidade coloca a tónica na combinação eficaz entre os 

sistemas tradicionais e modernos, de modo a que se alcance o máximo de eficiência e 

potencial do discípulo no processo de educação, pesquisa e formação continua. 

Na criação musical da compositora Maria de Lourdes Martins existe uma estreita 

ligação entre os géneros e as formas musicais abordados e o modo de valorizar a 

linguagem musical, facto que me levou a optar por uma diversificação do projeto artístico 

entre, por um lado, a apresentação biográfica da compositora e, por outro, uma análise 

musicológica e composicional das suas obras musicais. 

Em suma, na qualidade de performer, os esforços deste estudo foram dirigidos 

principalmente para o objetivo inevitável da pesquisa musicológica. Paralelamente, 
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ensaiou-se a tentativa de expandir a pesquisa sobre a obra de Maria de Lourdes Martins 

com o intuito da formação de uma compreensão da linguagem musical utilizada.  
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I. Objetivo, estrutura e metodologias de investigação do projeto 
 

1. Objetivo 

Maria de Lourdes Martins é uma figura da geração de compositores da vanguarda 

do século passado. A seleção do repertório português por parte dos músicos de orquestra, 

de música de câmara e de solistas comprova que, por parte dos músicos associados ao 

movimento da música antiga ou da música de vanguarda, coexistem dois aspetos 

peculiares e antagónicos sobre a seleção e a interpretação das obras musicais: o primeiro 

consistiu em recuperar a prática musical interpretativa antiga, ao passo que o segundo, 

em face da escassez de informação acerca desta mesma prática, consubstanciou-se em 

reunir elementos relacionados com a música da vanguarda que permitissem colmatar a 

referida escassez. 

É sob esta tónica que o presente projeto artístico é dedicado ao conhecimento de 

Maria de Lourdes Martins enquanto pianista, compositora e pedagoga. O objetivo passará 

por apreciar os fatores motivacionais que definem o desempenho criativo nas obras de 

Maria de Lourdes Martins e por aferir em que medida tais processos de escrita se podem 

constituir cruciais para a promoção da criatividade musical. 

Em particular, o objetivo principal do presente projeto artístico passa pela 

concretização de uma análise pormenorizada dos conteúdos de cinco obras selecionadas 

da compositora Maria de Lourdes Martins, bem como da sua interpretação, a saber: 

 

1 - Sonata para piano e violino (1947-1948); 

2 - Sonatina para oboé e piano (1949); 

3 - Prelúdio para violino e piano (1951); 

4 - Sonatina para violino e piano (1955); 

5 - “Cromos” para violino e piano (1958). 

 

A analise destas obras baseia-se num substrato analítico musical e crítico cultural, 

que possibilita a liberdade da apreciação, condicionada à própria obra artística. Qualquer 

obra artística estimula pensamentos e um impacto que pode trazer um conjunto de 
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informações e efeitos que produz a impossibilidade de esboçar uma opinião ou, pelo 

contrário, capaz de delimitar uma ideia apenas.  

 

2. Estrutura 

Inicialmente, a estrutura do projeto artístico seria constituída por três partes: uma 

primeira parte relacionada com a vida e a atividade artística de Maria de Lourdes 

Martins; a segunda parte, dedicada à análise artística pormenorizada dos conteúdos das 

obras selecionadas; e a terceira parte, dedicada à interpretação, ao violino e ao piano, das 

obras em estudo. 

Todavia, serão elencados resultados mais significativos, de forma global ou 

conjunta, dependendo da relevância e do grau de convergência com a literatura 

pesquisada.  
Constituindo a metodologia um dos pontos básicos de um determinado exercício, 

este projeto não poderia deixar de obedecer a uma pauta metodológica específica, que, no 

caso concreto, funciona como quadro sinóptico para o investigador que nele participa e, 

por outro lado, serve de foco de orientação e de contextualização do objeto de estudo.  

 

3. Metodologias de investigação do projeto 

Tendo em conta a diversidade do trabalho de pesquisa, irei utilizar, em termos 

metodológicos, um esquema de compromisso que permite juntar elementos que irão 

definir o trabalho em causa. Através do aprofundamento da música escrita por Maria de 

Lourdes Martins, dos questionários e contributos de pessoas que tiveram a oportunidade 

de conhecer a compositora, espero encontrar um retrato musical mais próximo da 

realidade e afinidade com a criação das obras em estudo. 

Um plano sintético e metodológico útil seguido na elaboração deste projeto 

encontra-se simplificado na Figura 1. Os dois primeiros momentos são de acumulação de 

conhecimentos, ao passo que o terceiro momento é o da ação propriamente dita. Saliente-

se ainda que, embora enumerados, os momentos não devem ser vistos como consecutivos, 
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• Sonata para Piano e Violino (1947-1948) http:www.partifi.org 
• Sonatina para Oboé e Piano (1949) 
• Prelúdio para Violino e Piano (1951) http:www.partifi.org 
• Sonatina para Violino e Piano (1955) Pizzicato Verlag Helvetia, 2003  
• Cromos para Violino e Piano (1958) Pizzicato Verlag Helvetia, 2003 

pois, se a realidade é mutável, o plano também é, devendo o mesmo ser visto como um 

sistema móvel, que implica um trabalho simultâneo nos três momentos diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Montepio Filarmónico 
• Caixa Económica Montepio Geral 
• Centro de Investigação e Informação da Música Portuguesa 
• Escola Superior de Música de Lisboa 
• Arquivo da Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa 
• CENA – Sindicato dos Músicos 
• Associação Portuguesa de Educação Musical 

A. Trabalho de pesquisa 

B. Elaboração do projeto artístico 

C. Análise e interpretação das obras de Maria de Lourdes Martins  

Figura	1:		Esquema	de	viabilização	da	metodologia	proposta	para	aquisição	da	informação,	
investigação	e	elaboração	do	projeto 
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II. Breve nota biográfica de Maria de Lourdes Martins 
 

1. Nota biográfica 

 

Maria de Lourdes Martins (Anexo 1) nasceu a 26 de maio de 1926, em Lisboa. 

Iniciou os seus estudos de Piano com a sua mãe, Maria Helena Martins, ingressando, em 

1940, no Conservatório Nacional de Música de Lisboa. Nessa escola, estudou Piano, 

Cravo, Clavicórdio e Composição, tendo concluído o Curso Superior de Piano, em 1944, 

com 17 valores e o de Composição, com 16 valores. Teve corno professores Abreu Mota 

(piano), Santiago Kastner (cravo e clavicórdio) e, ainda, Artur Santos e Croner de 

Vasconcelos (composição).1 

Com o auxílio de uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, frequentou a 

classe de composição de Harald Genzmer, na Musikhochschule de Munique e ainda os 

cursos de verão de Darmstadt, entre 1960 e 1961, beneficiando da orientação de nomes 

tão singulares como Karl-Heinz Stockhausen e Bruno Maderna.2 

Atraída também pela música e pela ação pedagógica de Carl Orff (Orff-

Schulwerk, “método Orff”), realiza a versão portuguesa da obra escolar do compositor 

germânico, em 1960, organizando os cursos Orff, que funcionaram até 1975 na Fundação 

Calouste Gulbenkian.3 

Em 1965, diplomou-se em Orff-Schulwerk, pelo Mozarteum, de Salzburg. Para 

além do “método Orff”, interessou-se por outros métodos didáticos, nomeadamente o de 

Zoltán Kodály, que estudou como bolseira do governo húngaro em Kecskemét (Hungria) 

no verão de 1970.4 

Maria de Lourdes Martins interessou-se, também pela música para cinema, 

frequentando um curso na Cine Città, em Siena, com Lavagnino, graças a um prémio da 

Juventude Musical Portuguesa.5 

																																																								
1 ADRIANA LATINO, Biografia de Maria de Lourdes Martins, Revista de Educação Musical, 2009, 133, 5. 
2 ADRIANA LATINO, op. cit., idem. 
3 ADRIANA LATINO, op. cit., idem. 
4 ADRIANA LATINO, op. cit., idem. 
5 ADRIANA LATINO, op. cit., idem. 
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Também, foi sócia fundadora da Associação Portuguesa de Educação Musical, da 

Juventude Musical Portuguesa, do Conselho Português da Música e ainda da Sociedade 

Internacional de Poliestética. Como professora, e para além dos cursos já mencionados, a 

compositora teve um valioso contributo como conferencista e divulgadora em diversas 

escolas portuguesas (Setúbal, Coimbra, Torres Vedras) e estrangeiras (Toronto, São 

Paulo, Namur), terminando a sua carreira no Conservatório Nacional de Lisboa.6 

 

2. O interesse pela composição 

Foi enquanto discípula de Jorge Croner de Vasconcelos que Maria de Lourdes 

Martins começou a interessar-se seriamente pela composição. Numa entrevista em 2004, 

concedida ao João Carlos Calixto sobre as aulas, referiu: «Foram importantes, não 

propriamente na composição em si, mas na abertura. Houve uma aula do Croner de 

Vasconcelos que foi toda sobre chapéus! Falava de coisas completamente diferentes, mas 

ia sempre dar à música. Ele tinha uma cultura enorme e, embora em público se calasse, 

com os alunos falava. Eu era aluna de piano e fui para a composição para melhorar a 

minha cultura, e não para ser compositora. O que eu fazia em música era adaptar versos 

ou palavras ao texto musical. Uma vez, o Croner disse-me: “Isso está muito bem, mas 

agora salte 200 anos!” Eu só fazia as coisas de uma forma muito escolar: fugas, 

invenções, etc. Lembro-me que fui para o piano procurar o que soava melhor e foi dessa 

maneira que comecei a ter interesse pela composição, porque eu até aqui não tinha 

interesse pela composição em si.»7 

Na mesma altura, concluiu também o curso de Cravo e de Clavicórdio, com o 

professor Macário Santiago Kastner e foi aluna de Marcos Garin. Como pianista, teve a 

honra de ser convidada tocar as próprias obras na Emissora Nacional. Realizou vários 

estágios e recitais em Portugal e nas rádios de Heidelberga e de Freiburgo, na Alemanha. 

Foi sócia fundadora da Juventude Musical Portuguesa, criada em 1948. Nesse ano, 

integrou também a Direção da Sociedade Internacional de Educação Musical. 

 
																																																								
6 ADRIANA LATINO, op. cit., idem. 
7 JOÃO CARLOS CALIXTO, Entrevista a Maria de Lourdes Martins, dezembro 2004 (texto disponível para 
consulta em www.mic.pt). 
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3. Os estudos na Alemanha 

Como bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, estudou Composição com 

Harald Genzmer na Escola Superior de Música de Munique (1959-1960). Frequentou 

também os cursos especiais de Composição de Darmstadt, com Karlheinz Stockhausen, 

em 1960. Em 1961, frequentou um seminário de música para cinema na Cine Città, em 

Siena, com Angelo Francesco Lavagnino, e outro seminário de composição, com Bruno 

Maderna, em Darmstadt. 

Sobre a experiência dos cursos de Darmstadt, declarou mais tarde: “[a]í é que eu 

vi outro mundo, eram coisas fantásticas. Todos queriam aprender, e alguns conseguiam. 

Atualmente, não sei qual é a força que tem Darmstadt, porque me afastei um bocado. Mas 

nessa altura foi importante. Vi bons compositores, e outros que talvez não fossem tão 

bons, mas a criatividade imperava. Lembro-me de uma obra que consistia em subir a um 

banco e depois havia um candeeiro com um pau que fazia som à volta do candeeiro – e 

isso era a obra! Ou seja, começava-se a compor a partir do nada. Atualmente, acho que se 

está de novo a fazer isto, embora com uma nova visão”.8 

Maria de Lourdes Martins destacou-se ainda no início da sua carreira, como 

pianista, tendo frequentado inúmeros seminários e workshops pelo mundo (Áustria, 

Polónia, Canadá, Itália, EUA). Realizou ainda, a convite de diversas entidades, 

programas televisivos e radiofónicos.9 

A sua obra enquanto compositora foi galardoada com quatro prémios importantes 

em Portugal: Prémio Carlos Seixas do Secretariado Nacional de Informação, Cultura 

Popular e Turismo pela obra Trio (1959), Prémio JMP para Sonatina para violino e piano 

(1960), Prémio FCG para as obras O encoberto (1965) e o Litoral (1971). 

 

 

 

 

																																																								
8 JOÃO CARLOS CALIXTO, idem. 
9 ADRIANA LATINO, op. cit., idem. 
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4. A atividade pedagógica e de criação musical 

A atividade de Maria de Lourdes Martins, quer no campo pedagógico quer no 

plano da criação musical, é substancial. O seu catálogo contém mais de 60 obras, sendo 

bastante variado e abarcando géneros tão distantes como simples peças didáticas para 

piano até à ópera. 

Infelizmente, tal como sucede com a quase totalidade dos compositores 

portugueses que iniciaram as suas carreiras nos anos imediatamente posteriores à 

Segunda Guerra Mundial, o referido catálogo mantém-se ainda praticamente 

desconhecido e ignorado: uma única gravação e duas ou três peças de piano (para 

crianças) editadas, assim como alguns livros pedagógicos, e é tudo. À exceção de 

algumas (poucas) obras tocadas nos Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea 

(sendo as mais recentes já datadas de 1990-91), tem sido raríssimo as obras de Maria de 

Lourdes Martins integrarem programas de concertos e de recitais. Ou seja, desde 1991, 

que, praticamente, não se ouve uma nota das obras da compositora, em Portugal.  

A carreira de Maria de Lourdes Martins iniciou-se aos 21 anos, com a 1ª Sonatina 

para piano. Aliás, o piano está presente em muitas das primeiras obras da compositora, 

tendência natural de quem começou o estudo da música por esse instrumento: Sonata 

para piano e violino (1948), Sonatina para oboé e piano (1949), “Grotesca” e “Dança” 

para piano (1950), Prelúdio para violino e piano (1953), Sonatina para violino e piano 

(1955), 2ª Sonatina para piano (1957), “Cromos” para violino e piano (1958), entre 

muitas outras. 

Todas estas obras constituem o seu catálogo até 1965, altura em que a 

compositora muda nitidamente de orientação (talvez sob a influência maior de 

Darmstadt), são devedoras de uma estética que oscila entre o neoclássico, oriundo de 

Hindemith ou Stravinsky, a simplicidade feroz de Orff ou as ambiências rurais 

sofisticadas de Bartók. 
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Uma apresentação completa da música de Maria de Lourdes Martins foi publicada 

em na revista Arte Musical (1998), por Sérgio Azevedo, da qual citamos alguns 

retratos10: 

Obras como a Sonatina para quinteto de sopros (1959) ou a orquestração da 

“Grotesca” para piano, “Pezzo Grotesco” (1959) dão a conhecer a compositora, passando, 

ainda, na retrógrada cena musical portuguesa da época, por obras hipermodernas – não 

obstante os vanguardismos que mesmo os compositores das gerações mais recuadas 

imprimem às suas obras (Joly Braga Santos, Cláudio Carneyro e Fernando Lopes-Graça). 

O surgimento da nova geração de compositores de vanguarda, nomeadamente a 

aparição fulgurante de Jorge Peixinho, influenciou todos os restantes compositores. Maria 

de Lourdes Martins não terá ficado alheia ao fenómeno, complementando-o com as idas a 

Darmstadt e o subsequente contato com a verdadeira vanguarda da época: a vanguarda de 

Nono, Boulez e Stockhausen. 

As obras do ano de 1965 são já significativas dessa viragem estilística. 

“Esqueletos”, para quatro instrumentos e a cantata “O Encoberto” denotam já uma 

riqueza estrutural e um controlo de parâmetros nitidamente devedores do serialismo pós-

Webern, para além do uso intenso da percussão e de uma escrita vocal baseada em 

grandes saltos melódicos, também ela oriunda das obras de Nono e Boulez. 

O Encoberto foi, na altura, o maior êxito de Maria de Lourdes Martins, tendo 

recebido, nesse mesmo ano de 1965, o Prémio de Composição Calouste Gulbenkian, na 

modalidade coral sinfónica. Já premiada com dois galardões concedidos a obras da 

primeira fase, em 1959 e 1960, a compositora vê, assim, confirmada a nova orientação 

por uma das entidades máximas da cultura portuguesa da época, a Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

As obras seguintes, das décadas de 60 e 70, confirmarão ainda mais o novo 

radicalismo, nomeadamente nos títulos dados às peças, característicos de toda época de 

pesquisa de novas estruturas e sonoridades: Convergências (1970) e Sonorità (1970). 

A escrita utilizada consiste, na sua maior parte, em estruturas harmónicas em 

cluster e gestos descontínuos tipicamente seriais, embora, em O Encoberto, a maior parte 

da música seja contínua e, até por vezes, francamente ritmada (de um modo tonal). Muito 
																																																								
10 SÉRGIO AZEVEDO, in Arte Musical, 10/1, pp. 18-20. 
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características dessa escrita, em que a harmonia é reduzida aos clusters, são obras como: 

Catch, para piano (1981), Ritmite, para piano (1983), ou 10 Momentos, para cravo (1985). 

Será curioso verificar até que ponto a tonalidade e a escrita mais utilitária continuam a 

existir, assim como a influência do folclore e dos temas populares portugueses e a 

preocupação pedagógica. Obras que permeiam estas duas décadas (1965-1985) de 

experimentação com constantes tradicionalistas são o Rondó, a Rapsódia de Natal e a 

Suite de Danças Tradicionais Portuguesas para banda (1978) ou as 12 Harmonizações de 

Canções Populares Portuguesas, para vozes de crianças e banda (1980). 

Embora não exista um hiato ou uma indecisão estética nos últimos doze anos de 

atividade da compositora, parece, no entanto, clara uma tendência englobante dos 

vocabulários passados e presentes, uma espécie de síntese sonora das novas técnicas da 

escrita em clusters com os ritmos, formas e gésticas pós-Bartók ou pós-Orff.  

Obras mais recentes, como o 2º Quarteto de Cordas (1989) ou o Concerto para 

piano (1990) são notáveis como ilustração dessa fusão. Os andamentos extremos, o 

primeiro, mais pós-serial, e o terceiro, mais bartokiano, rodeiam um andamento lento, 

bastante mais longo, que aproveita o interior do piano, para dele extrair sonoridades 

dignas de um John Cage. Também a forma tripartida e o rondó reaparecem nesta obra 

maior do catálogo de Maria de Lourdes Martins. 

As últimas composições, até à data, incluídas no catálogo da compositora são o 

Salmo 150, para coro a capella (1990), o Divertimento sobre temas de Mozart, para 

instrumentos (1991), Voi Che Piangete, para coro a capella (1992) e ainda a ópera infantil 

A Donzela Guerreira (1995).  

Mesmo as obras pedagógicas não têm cumprido o seu objetivo. Colocar a obra de 

Maria de Lourdes Martins ao lado dos seus compositores contemporâneos como Jorge 

Peixinho, Filipe Pires, Constança Capdeville ou Emmanuel Nunes parece-me, mesmo 

assim, suficiente em número (mais de 60 obras) e qualidade das melhores páginas (quatro 

prémios importantes, além de encomendas e outras distinções para que seja mais 

divulgada e mais tocada). 

 

5. A diversidade da obra musical e uma obra por descobrir 



12 
 

Maria de Lourdes Martins escreveu dezenas de composições, incluindo-se, na sua 

obra musical, peças de música de câmara, música dramática, peças para orquestra e 

conjuntos instrumentais, peças para teclas e música vocal. Igualmente, compôs música 

para crianças e obras didáticas. Contudo, grande parte da sua obra é ainda hoje 

desconhecida, apesar de algumas (poucas) gravações editadas em disco com peças suas. 

Numa entrevista, respondendo à questão de saber se encarava cada peça como uma 

aventura nova, Maria de Lourdes Martins declarava: “[e]xatamente, eu gosto do novo.”11 

Na primeira fase da sua vida artística, escreveu várias peças para piano e música 

de câmara, tais como a Sonata para violino e piano (1948), ou as Sonatinas para oboé e 

para violino (1948 e 1949). Mais tarde, assumiria as insuficiências que tinha nessa altura: 

“[q]uis mesmo seguir os cursos de acesso ao curso de composição como ouvinte, porque 

me faltava bagagem. Escrevia quase como uma amadora. Havia coisas que me faltavam 

como a instrumentação e a orquestração, e a parte harmónica, que trabalhei muito. 

Quando fiz a Sonatina para instrumentos de sopro, já tinha armazenado a parte científica 

que me faltava e senti que a partir dali ia dar um pulo.”12 

Em 1959, escreve uma peça que a própria compositora considera uma “obra de 

transição”: a Sonatina para instrumentos de sopro, premiada pela Juventude Musical 

Portuguesa. No mesmo ano, vence o prémio Carlos Seixas, atribuído pelo Secretariado 

Nacional de Informação (SNI) com a peça Trio (para violino, violoncelo e piano). Outra 

obra de transição para uma nova fase enquanto compositora é Pezzo grotesco, uma peça 

para orquestra, de 1959. Esta nova fase é considerada pela compositora como menos 

devedora das suas influências iniciais, Hindemith, Bartók e Stravinsky: “[i]ndo um 

bocadinho para trás, quando eu comecei, adorava Bartók e, em parte, Stravinsky. E na 

verdade a minha música tem influências desses compositores – os críticos disseram, e é 

verdade – talvez não conscientes, o que é natural porque eu gostava muito deles.”13 

 

 

																																																								
11 JOÃO CARLOS CALIXTO, idem. 
12 SÉRGIO AZEVEDO, “Entrevista a Maria de Lourdes Martins”, in A Invenção dos Sons, Caminho, Lisboa, 
1998, p. 8-9. 
13 SÉRGIO AZEVEDO, “Entrevista…”, p. 9. 
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6. Uma linguagem própria 

A compositora caminha, a partir daí, no sentido da elaboração de uma linguagem 

própria, “centrada principalmente no atonalismo, na pesquisa tímbrica e no recurso ao 

aleatório e à improvisação” 14 . Nos anos 60, Maria de Lourdes Martins interessa-se 

também pelas nova tendências musicais, como a música concreta e, sobretudo, pelo 

serialismo e pela corrente dodecafónica, embora seguindo-a por pouco tempo. Numa 

entrevista, declarou: “[n]ão gosto de travões, de grades... e ultimamente resolvi também 

deixar o dodecafonismo e fazer esquemas melódicos e harmónicos próprios. Imaginar a 

própria concepção da obra, ter as bases para o que vou fazer depois, que pode ser 

modificado.”15 “Esqueletos” para quatro instrumentos (flauta, fagote, viola e piano), de 

1963 é já uma obra que corresponde a uma nova forma de compor e a uma “viragem 

estilística”16 , na mesma altura em que surge uma nova geração de compositores de 

vanguarda, entre os quais o seu colega Jorge Peixinho. Em 1965, escreve outra obra 

marcante: a sua cantata “O Encoberto”, com base em textos de Fernando Pessoa, uma 

encomenda da Gulbenkian. “Deram-me a liberdade de escrever para a formação que 

quisesse. A Gulbenkian encomendou-me uma obra, e eu fiz O Encoberto”, conta a 

compositora.17 

Nos anos 60 e 70, Maria de Lourdes Martins prossegue as suas pesquisas formais, 

procurando novas estruturas e sonoridades, em peças como Convergências ou Sonorità 

(ambas de 1970), usando abundantemente harmonias com clusters em obras posteriores: 

Catch, para piano (1981), Ritmite, para piano (1983) ou 10 Momentos, para cravo (1985). 

Ao mesmo tempo, prossegue outro caminho de pesquisa formal a partir da música 

popular portuguesa, cruzando-a com composições com preocupações pedagógicas, por 

exemplo harmonizando canções populares para crianças.  

																																																								
14 ADRIANA LATINO, “Maria de Lourdes Martins”, in Enciclopédia da Música em Portugal no século XX, 
Temas e Debates/INET, 2010, p. 749-751. 
15 SÉRGIO AZEVEDO, “Entrevista…”, p. 21. 
16 SÉRGIO AZEVEDO, “A música de Maria de Lourdes Martins”, in Arte Musical, n.º 10/11, janeiro-junho 
1998, JMP, Lisboa, p. 18-22. 
17 JOÃO CARLOS CALIXTO, idem. 
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Segundo Sérgio Azevedo, a fase final do seu percurso enquanto compositora é 

uma época de síntese “de vocabulários passados e presentes”. Azevedo comenta, por 

exemplo, a respeito do seu concerto para piano de 1990: “[o]s andamentos extremos, 

mais pós-serial o primeiro e mais bartokiano o terceiro, rodeiam um andamento lento 

bastante mais longo, que aproveita o interior do piano para dele extrair sonoridades 

dignas de um John Cage.”18 

Em 1971, voltou a ser premiada pela Fundação Calouste Gulbenkian, com a obra 

O litoral (com textos de Almada Negreiros). Depois de pequenas experiências de música 

dramática (Silêncio, onde estás tu?, conto radiofónico com texto de Teolinda Gersão, de 

1958, e A outra morte de Inês, música de cena para peça de Fernando Luso Soares, de 

1972), Maria de Lourdes Martins compôs duas operas: Três Máscaras (ópera em um ato, 

a partir de José Régio) e, em 1995, a ópera para crianças A Donzela Guerreira, com 

libreto de António Torrado. A compositora considera serem duas das suas mais 

importantes composições a partir dos anos 80. Sobre Três Máscaras e o uso de três 

grupos de jazz na instrumentação, disse: “[f]oi discutido nessa altura, mas eu quis causar 

impacto. Eu nessa altura estava um pouco a cair no ‘bem feitinho’, então isso foi um 

arejar meu. Não sei jazz, embora oiça, mas o jazz escrito parte da improvisação. Procurei 

fazer algo em que o próprio indivíduo inventasse na altura.”19 

 

7. Pedagogia e introdução do método Orff 

Foi na Alemanha que a compositora conheceu a obra pedagógica de Carl Orff, 

tendo traduzido e adaptado para português dois volumes do seu método no início dos 

anos 60. Essa influência foi decisiva para o seu trabalho de pedagoga musical, mais do 

que no seu percurso enquanto compositora. “Quando as pessoas pensam que eu estou 

influenciada pelo Orff, eu acho que não estou nada. O que eu fiz foi Orff-Schulwerk, com 

as crianças, mas é muito diferente do Orff como compositor. Ele era uma pessoa muito 

aberta, com uma cultura enorme, e sabia que eu não era nada Orff na composição. Mas a 

ideia que ele teve para as crianças era aliar o movimento à música. Ele esteve cá em 

																																																								
18 SÉRGIO AZEVEDO, “A música …”, p. 19. 
19 JOÃO CARLOS CALIXTO, idem. 
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Portugal uns quinze dias, e disse-me: ‘já sei que não compõe nada da minha escola.’ Mas 

não se importava nada!”20 

Maria de Lourdes Martins diplomou-se em Orff-Schulwerk, no Mozarteum 

(Universidade de Artes Musicais e Dramáticas) de Salzburgo, em 1965, cabendo-lhe o 

mérito da introdução deste sistema de aprendizagem musical infantil em Portugal. Sobre 

os encontros com Carl Orff, contou: “[f]ui assistir a uma conferência do Orff na 

Universidade de Munique. Ele, para a fazer, mexia-se, andava, dançava, fazia tudo. Não 

era como aquelas conferências a que estamos habituados, era antes uma forma viva que 

ele fazia criar aos outros. Essa conferência teve imenso interesse – eu pensei que ia ser 

uma maçada, e na verdade foi fantástico. Eu nessa altura estava, no entanto, a trabalhar 

com o Stockhausen, que era completamente diferente.”21 

Maria de Lourdes Martins foi responsável pelos cursos de iniciação musical para 

crianças e de formação de professores na Fundação Gulbenkian até 1975, convidada por  

Madalena Perdigão: “[e]u tinha que fazer relatórios para a Gulbenkian, uma vez que 

estava na Alemanha com uma bolsa, e falei da conferência. A Madalena Perdigão disse-

me logo que queriam experimentar em Portugal. Comecei então a dar aulas a crianças 

que não pagavam nada e a ter essa vivência. Depois passei para o curso de professores, 

porque havia alguns que vinham assistir e me perguntavam se eu ia dar cursos para 

professores.”22 

Como bolseira da Gulbenkian e da Fundação Mott, frequentou o curso de direção 

de escolas comunitárias (em Flint, nos EUA, em 1969) e os cursos de verão Kodály (em 

1970, na Hungria). Fez parte da Direção da International Society for Music Education 

(entre 1972 e 1976) e da direção da Juventude Musical Portuguesa. Foi sócia fundadora 

da Associação Portuguesa de Educação Musical (1972). A par da sua intensa atividade de 

																																																								
20 JOÃO CARLOS CALIXTO, idem. 
21 Maria de Lourdes Martins defendeu o método Orff enquanto “método vivo”: “Quando o método Orff é 
bem dado, penso que continua a ser um método formidável, porque se adapta a cada pessoa. (...) Às vezes 
oiço dizer que fazem método Orff e o que vejo é algo completamente anti-Orff. Eu fiz em vários locais, em 
Torres Vedras chegaram a ser sete cursos, e a grande vantagem é realmente cada aluno poder seguir aquilo 
que sente. (...) É um método vivo, em que se pode partir de um mesmo sítio e cada um ir por caminhos 
diferentes, mas sempre com as crianças a sentirem que não estão a ser mandadas. Temos que lhes dar a 
liberdade de procurar, mesmo que depois esteja errado, e depois apoiá-los em vez de dizer logo que está 
errado.” (JOÃO CARLOS CALIXTO, idem). 
22 JOÃO CARLOS CALIXTO, idem. 
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divulgação e formação pedagógica, Maria de Lourdes Martins foi professora em 

diferentes escolas, incluindo: o Instituto de Música de Coimbra (piano e composição 

1956-58), a Academia Luísa Todi de Setúbal, a Escola-Piloto de formação de professores 

de Educação pela Arte (1971-74), a Escola Superior de Teatro (1971), a Escola de 

Música de Torres Vedras (1978-83). Lecionou também Análise e Técnicas de 

Composição no Conservatório Nacional (entre 1971-78 e, posteriormente, desde 1983 até 

à sua aposentação em 1996).23 

 

8. Improvisação e criatividade 

Um dos aspetos importantes das ideias pedagógicas que seguiu e desenvolveu 

prende-se com a atenção atribuída à improvisação e à criatividade no ensino. Num artigo 

de 1974, Maria de Lourdes Martins escreveu: “[a] improvisação é o meio mais 

importante de desenvolver a habilidade de criação necessária para exprimir os próprios 

conceitos musicais.”24  Como escreveu Maria Helena Vieira, “(...) essa habilidade de 

criação era fulcral, não só na disciplina de educação musical, mas também na educação 

instrumental e na composição. A ausência de atividades criativas na sala de aula, e um 

ensino envelhecido, assente na tradição de reprodução das obras dos velhos mestres, eram 

considerados os principais responsáveis pela falta de espontaneidade e de entusiasmo dos 

alunos, bem como pela sua fraca preparação para a inserção na vida profissional de 

músico ou de professor.”25 

 

9. A espontaneidade na obra de Maria de Lourdes Martins 

A obra diversa e multifacetada de Maria de Lourdes Martins, marcada pelo seu 

trabalho intenso no campo pedagógico, revela uma compositora atenta e aberta a 

diferentes estéticas e com uma grande curiosidade. Compor, para Maria de Lourdes 

																																																								
23 ADRIANA LATINO, “Maria de Lourdes Martins...”, p. 750. 

24	MARIA DE LOURDES MARTINS, “Relatório dos cursos de Orff-Schulwerk realizados no Brasil”, Boletim 

da APEM, 7, pp. 17-19. 
25 MARIA HELENA VIEIRA, “O papel de Maria de Lourdes Martins na introdução da metodologia Orff em 
Portugal”, in Arte Musical, n.º 10/11, janeiro-junho, 1998, JMP, Lisboa, pp. 23-29. 
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Martins, sempre significou “inventar” e “descobrir”, com uma técnica que foi evoluindo 

numa procura pessoal, tentando sempre manter a frescura e a espontaneidade: “[o] meu 

estilo de composição deriva da erudição, de querer saber mais qualquer coisa. A ideia 

inicial não era eu compor, mas eu comecei a interessar-me e o piano ficou para trás. A 

carreira de composição interessou-me, de facto, muito mais. (...)  Eu quando vou escrever,  

escrevo muito depressa, porque já tenho tudo na cabeça. Não é a forma que vem ter 

comigo nem eu que vou ter com a forma, é tudo junto. Depois, para sair, é só escrever, 

porque já cá está tudo dentro. Durante muito tempo, foi assim que compus, mas depois 

comecei a ter uma certa técnica minha.”26 

No fim da sua vida, embora consideravelmente desiludida com a desvalorização 

do seu trabalho de compositora e com a ausência de concertos com a sua música, 

continuava a mostrar-se uma compositora com uma surpreendente abertura à novidade e 

com o entusiasmo pela nova música que a caracterizou desde os seus primeiros passos: 

“Eu gosto do novo!”. 

  

																																																								
26 JOÃO CARLOS CALIXTO, idem. 
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III. Contexto histórico do desenvolvimento artístico de Maria de 

Lourdes Martins 
 

1. Vida cultural portuguesa da segunda metade do século XX 

As alterações nas estruturas da vida cultural portuguesa da segunda metade do 

século XX são determinadas por diversos fatores: a relativa liberalização do regime 

político empreendida pelo governo de Marcelo Caetano; o lento processo "do País ao 

exterior" e de superação do isolacionismo ideológico e cultural das décadas de 30 a 50, 

precipitado depois pela revolução de 25 de abril de 1974.27 Especificamente no plano 

musical, a generalização dos mass-media – a rádio (com a sua programação diária de 

música clássica, o disco, o cinema e a televisão (emissões públicas a partir de 1957), foi 

responsável pela decadência da atividade musical amadora, mas igualmente por um 

considerável alargamento das referências culturais do público e pela difusão em larga 

escala de obras, intérpretes e correntes estéticas.28 

  “A história da música em Portugal no século XX está por fazer. Não dispomos 

ainda de suficientes trabalhos de investigação sobre os diversos aspetos da atividade 

musical, nem de uma visão de conjunto suficientemente integrada. Isto aplica-se tanto à 

música de raiz clássica como às músicas populares, ou seja, aos objetos sonoros não 

dependentes de uma manipulação abstrata, mediada pela notação musical ou por um seu 

substituto.”29 

“Por mera conveniência, coloco de lado os tipos populares de música, 

merecedores de uma resenha histórica própria. Mas, apesar desta delimitação, para se ter 

uma visão fundamentada e bem articulada do todo, não se pode prescindir de estudos 

parcelares, infelizmente escassos e, relativamente a muitos temas, inexistentes.”30 

“A visão que temos da música deste século resume-se, muitas vezes, à 

justaposição de resumos biográficos dos compositores mais conhecidos, com uma ou 

																																																								
27 PAULO FERREIRA DE CASTRO E RUI VIEIRA NÉRY, História da Música, INCM, Lisboa, 1991, p. 176. 
28 PAULO FERREIRA DE CASTRO E RUI VIEIRA NÉRY, op. cit., p. 177. 
29 MANUEL PEDRO FERREIRA (ed.), Dez Compositores Portugueses, Dom Quixote, Lisboa, 2007, passim. 
30 MANUEL PEDRO FERREIRA (ed.), op. cit., passim. 
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outra referência à evolução estilística. A ultrapassagem deste esquema revela-se 

particularmente difícil. O acesso às fontes primárias tanto oficiais como particulares, se 

não é impossível, implica pelo menos uma indagação paciente, dependente de 

conveniências e de boas vontades; a dispersão e a destruição das fontes documentais 

indiretas acentuam as dificuldades de quem procura informar-se. A isto frequentemente 

acresce a pobreza da musicografia respeitante ao assunto em vista, pobreza essa que se 

manifesta não só aos níveis da interpretação sociológica e estética, como ao nível da 

cronologia (obras não datadas, biografia confusa)”.31 

A interferência de juízos de valor negativos, ainda que justificados, tem feito com 

que, por exemplo, a trajetória de Ruy Coelho (1892-1986), impossível de ignorar se 

quisermos compreender o funcionamento da vida musical entre as duas guerras mundiais, 

não tenha sido historicamente investigada. O hábito, a que não estamos imunes, de 

escrever história com base na cronologia das novidades, deixando na sombra os 

prolongamentos musicais – acaso válidos e com alguma repercussão social – de estéticas 

fora de moda, fez com que se tenha deixado na sombra a contribuição artística de figuras 

polémicas como Ivo Cruz (1901-1985) e de autores recatados como Eurico Tomás de 

Lima (1908-1989) ou César de Morais (1918-1992).32 

A convicção, errónea, de que a relevância de uma figura musical se mede pela 

dimensão quantitativa da sua obra escrita tem levado à desvalorização de personagens 

centrais na vida musical portuguesa, como Luís Costa (1879-1960) e Francine Benoît 

(1894-1990), cujas facetas criativa e pedagógica, insuficientemente documentadas, somos 

por isso aqui obrigados a ignorar.33 

No presente texto introdutório, centrado na evolução estilística da música erudita, 

dividimos34 o século XX, por razões de clareza expositiva, em seis períodos, cada um 

destes períodos abarca entre uma e três décadas, entendidas aproximadamente até 1910 (o 

tardo-romantismo); de 1910 a 1930 (raízes do modernismo: a época republicana); de 

1930 a 1960 (a reinvenção do nacionalismo musical; apogeu e esgotamento do 

																																																								
31 MANUEL PEDRO FERREIRA (ed.), op. cit., passim. 
32 MANUEL PEDRO FERREIRA (ed.), op. cit., passim. 
33 MANUEL PEDRO FERREIRA (ed.), op. cit., passim. 
34 MANUEL PEDRO FERREIRA (ed.), op. cit., passim. 
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tonalismo); de 1960 a 1980 (a adesão ao atonalismo; a diferenciação das poéticas 

musicais); a década de 80 (institucionalização e crise do paradigma vanguardista); e 

finalmente, os anos 90 (o render da (van)guarda: faces da pós-modernidade). 

 “O percurso do vanguardismo musical em Portugal com os nomes aparecidos no 

imediato pós-guerra, como Vítor Macedo Pinto, Filipe de Sousa e Joly Braga Santos, 

seguiram caminhos independentes dentro de parâmetros fixados pelo nacionalismo 

classicizante de Freitas Branco. A decadência do ensino no Conservatório ao longo dos 

anos trinta e a queda ininterrupta da sua frequência durante essa década e a seguinte não 

tinham permitido que surgisse uma nova geração de compositores antes do final dos anos 

cinquenta, altura em que no centro da Europa, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen e 

Luigi Nono se impunham definitivamente e a vanguarda se diversificava, tendo por 

referência o serialismo total. Não estando o Conservatório em condições de responder às 

aspirações composicionais de jovens como Álvaro Cassuto, Jorge Peixinho, Filipe Pires, 

Maria de Lourdes Martins e Álvaro Salazar, estes vo1taram-se para a Europa central e 

especialmente, a partir de 1960, para os cursos de Darmstadt, que vieram igualmente a 

atrair Clotilde Rosa e Emanuel Nunes. Este movimento de internacionalização foi, em 

muitos casos, apoiado, através da concessão de bolsas, pela Fundação Gulbenkian, mas 

manteve-se fundamentalmente marginal, nunca tendo encontrado um abrigo institucional 

como a geração de 30 (Lopes-Graça, à parte) e Joly Braga Santos tinham encontrado na 

Emissora Nacional. A geração de 60 é verdadeiramente conhecida como a geração de 

Darmstadt, formando um grupo claramente exterior ao regime que se reconhece nos 

movimentos oposicionistas e cultiva uma posição de vanguarda”.35 

Maria de Lourdes Martins é autora da versão portuguesa de A Flauta Mágica, 

apresentada com sucesso em Portugal e no Brasil, da ópera As Três Máscaras (1984), 

montada no São Carlos, em 1986, e da ópera infantil A Donzela Guerreira (1995), 

encomendada pela Fundação Calouste Gulbenkian, mas nunca produzida. 

A geração que se afirmou nas primeiras duas décadas a seguir à Segunda Guerra e 

que viveu intensamente os cursos de verão de Darmstadt (na altura, mais que hoje, a 

“Meca” da nova música) ou outras experiências pedagógicas, mais ou menos gravitando 

																																																								
35 MANUEL PEDRO FERREIRA, “Da música na história da Portugal”, Revista Portuguesa de Musicologia 4-5, 
Lisboa, 1994-95, pp. 209-210. 
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em torno ou opondo-se a esse género musical (uma outra espécie de polarização que não 

a tonal), não parece ter-se interessado pela ópera ou, pelo menos, mostrou-se avessa a 

abordar esse género nos moldes tradicionais.36 

Algumas das razões que explicam esse divórcio, ou são dele consequência, podem 

ser apontadas37: 

⎯ O fim dos padrões tonais, tão preciosos à sintaxe narrativa da ópera 

tradicional, mesmo que esses arquétipos ainda fossem recriados, aqui e ali, 

em agonizantes neoclassicismos – a crítica política ao signo “ópera” 

(enquanto símbolo de arte “pompier”) e as suas estruturas “démodé”, o 

que ia de mão dada com a insuficiência inventiva de novos libretos 

interessantes; 

⎯ A ausência de encomendas específicas ou as questões materiais de 

produção cada vez mais exigentes, bem como a dificuldade de as obras 

modernas, mesmo as obras-primas, conquistarem lugar no reportório 

internacional. 

 

A ópera, enquanto género musical, não tem que constituir uma passagem 

obrigatória na carreira de um compositor, mas é interessante verificar ser nesta área, 

conservadora por tradição, que se refletiu ou reflete mais a crise da nova ordem musical. 

O mérito de alguns compositores, reconhecido por outros que começaram na 

música mais cedo, mas que levaram mais tempo a despir-se dos anteriores paradigmas ou 

a vestir novos, como Luís Filipe Pires ou Maria de Lourdes Martins (e também os 

próprios Lopes-Graça e Braga Santos), também é a ação estimulante dele, ou “empurrão 

decisivo” que se deve à atividade mais efetiva de outros compositores das primeiras, 

segundas ou terceiras vanguardas (e não necessariamente aos poucos professores de 

composição que poderiam ter na altura).38 

Nos compositores da chamada primeira geração de vanguarda, a abordagem é 

diversa, como em Vitorino d’Almeida (onde o jazz é mais um elemento referencial, entre 

																																																								
36 JOSÉ EDUARDO ROCHA, História da Música Portuguesa, Europa-América, 2005, pp. 359-360. 
37 JOSÉ EDUARDO ROCHA, op. cit., idem. 
38 JOSÉ EDUARDO ROCHA, op. cit., pp. 367-368. 
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outros, de um mais vasto folclore urbano imaginário), em Maria de Lourdes Martins (que 

solicita quatro grupos instrumentais de jazz na orquestração da sua ópera As Três 

Máscaras, 1984) ou Jorge Peixinho com Sax Blue (1982/84) para saxofones e câmara de 

eco.39 

 

2. A Geração da Juventude Musical Portuguesa e as inovações portuenses 

Como já foi referido Manuel Pedro Ferreira (1995), a década de 40 foi marcada 

pela regeneração do nacionalismo musical a cargo de compositores nascidos antes da 

República, aos quais se viria a juntar, na segunda metade da década, Joly Braga Santos 

(1924 - 1988), aluno de Luís de Freitas Branco, em cujas obras se detetam influências 

não só do neoclassicismo do seu mestre, como da moderna música inglesa (Vaughan 

Williams) e mesmo, na 1ª Sinfonia do tardo-romantismo de Sibelius. 

Mas a mesma época foi também marcada pela rutura da «paz social» dos anos 30 

e pelas aspirações democráticas do pós-guerra, que alimentavam a apetência 

internacionalista das novas gerações. Isto levaria, em 1948 - 1949, à constituição oficial 

precedida por um largo movimento, corporizado em concertos e conferências da 

Juventude Musical Portuguesa, associação federada nas Jeunesses Musicales, originadas 

na área franco-belga.40 

Ao lançamento da Juventude Musical Portuguesa, encorajado por Luís de Freitas 

Branco, ficaram associados não só Joly Braga Santos, mas também João de Freitas 

Branco, Humberto d'Ávila e o pianista e compositor Filipe de Sousa (1927 - 2006), em 

cuja casa se realizaram as primeiras reuniões, em 1947.41 

Ao grupo inicial, juntaram-se logo, em 1948, outros jovens, entre os quais Maria 

de Lourdes Martins (1926 - 2009) e Filipe Pires (1934 - 2015), que juntamente com 

Filipe de Sousa, representariam, na década de 50, a continuação e apogeu da escola 

																																																								
39 JOSÉ EDUARDO ROCHA, op. cit., pp. 374-375. 
40 MANUEL PEDRO FERREIRA, “Da música na história...”, p. 209. 
41 MANUEL PEDRO FERREIRA, “Da música na história...”, idem. 
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neoclássica do Conservatório Nacional, onde Croner de Vasconcelos havia sucedido ao 

seu antigo professor, em 193942. 

  Um esforço importante de levantamento e valorização do património musical tem 

sido levado a cabo por diversas entidades, entre as quais a Fundação Calouste Gulbenkian, 

a Divisão de Música da Secretaria de Estado e Cultura, e o Departamento de Musicologia 

do Instituto Português do Património Cultural. A partir de 1980, a integração da 

musicologia no quadro dos estudos universitários com a fundação do Departamento de 

Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa permite o desenvolvimento desta 

disciplina em bases metodológicas mais consistentes do que no passado, evolução que se 

desejaria vir a refletir-se igualmente numa maior divulgação, dentro e fora do país, dos 

aspetos mais relevantes da cultura musical portuguesa43. 

  

																																																								
42 MANUEL PEDRO FERREIRA, “Da música na história...”, idem. 
43 PAULO FERREIRA DE CASTRO E RUI VIEIRA NÉRY, op. cit., p. 182. 
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IV.  Análise das obras para violino de Maria de Lourdes Martins 
 

1. Introdução 

A abordagem das obras em apreço traduz-se, essencialmente, na revitalização das 

composições dedicadas ao violino. Como é consabido, não houve muitos intérpretes 

interessados em executar tais obras, em grande parte devido a alguns fatores 

incontornáveis, a saber: 

⎯ A impossibilidade de encontrar uma apresentação mais legível em face das obras 

manuscritas, o que gera reticências na interpretação; 

⎯ A ausência de qualquer gravação sonora (o que reforça a ideia acima mencionada), 

tendo em conta a utilidade desta na eliminação das dúvidas relativas à partitura; 

⎯ A preparação da partitura, que também implica as marcações das arcadas e 

seguras dedilhações que irão contribuir para a coerência da apresentação final, 

tarefa que se afigura mais dificultada quando a respetiva obra não encara a 

informação teórica básica do instrumento à qual foi dedicada. 

 

Tomando em linha de conta o ciclo completo até à finalização (apresentação) das 

obras, às mesmas foi dedicado um tempo de estudo não menosprezável tendo em vista a 

compreensão da linguagem nelas contida. 

 

2. Análise das obras 

 

2.1. Sonata para piano e violino (1947- 1948) 

No primeiro andamento, a linguagem rítmica é de influência neoclássica: figuras 

precisas, mesmo nos recitativos, de carácter mais livre, presença de ritmos pontuados 

típicos do neoclassicismo dos anos 1920-1930. 

  A linguagem harmónica é menos definida, oscilando entre padrões modais claros, 

incluindo momentos de cadência (vide c. 16) e objetos harmónicos que, embora 

participando de uma linguagem tendencialmente diatónica, dificilmente se escutam como 

elementos de uma funcionalidade modal definida.  



25 
 

 

	
                                            Figura 2: Padrões modais incluindo momentos de cadência (c. 16) 

Há, em geral, uma predominância harmónica modal, perturbada por notas 

estranhas aos modos e até sobreposição dos mesmos (vide c. 41, com as duas versões 

sobrepostas do modo de Lá), num cromatismo imprevisível. É um vocabulário modal sem 

o suporte de uma sintaxe modal que lhe corresponda. 

 

	
                                                Figura 3: Exemplo da sobreposição de modos (c. 41) 

 

Deste ponto de vista, o início do segundo andamento é ilustrativo: a harmonização 

do tema, com quartas e quintas vazias, paralelas, é, do ponto de vista do movimento 

harmónico, absolutamente característica de uma linguagem modal. No entanto, os 

intervalos melódicos que regem esses movimentos são absolutamente “dissonantes”, com 

uma modalidade característica. É estranha a utilização das armações nesse andamento 

porque contribuem para o cromatismo, sem nada clarificar do ponto de vista harmónico. 

O tecido temático é o elemento unificador da peça, nomeadamente através do 

motivo inicial, no seu ritmo e na sua curva melódica repetidos, e também no cromatismo 

que perturba a sua estabilidade. Este tecido temático atravessa o andamento 

(reaparecendo, transformado, no segundo andamento) e unifica-o. A entrada na 

Reexposição (final da p. 8) é particularmente interessante pelo reaparecimento do motivo 

na sua forma e registo iniciais. Interessante também é o facto de o ostinato contido no 

próprio motivo ser uma característica que reaparece ligada a outros materiais do 
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andamento. De facto, o ostinato, enquanto ideia, torna-se uma parte da obra, 

condicionando as suas diversas matérias. Duas outras ideias fortes asseguram a coerência 

formal da peça: como elemento, o arpejo em ritmos pontuados (desde a anacrusa para o c. 

19), que se torna um elemento fundamental, nomeadamente ao acompanhar na mão 

direita do piano a entrada do violino no tema (c. 22). Como tema, a melodia que emerge 

na p. 5, em tudo (menos na ambiguidade harmónica) contrastante como primeiro tema. 

 

	
Figura 4: Exemplo de arpejo em ritmos pontuados (c. 19) que 
constitui um elemento fundamental no acompanhamento do piano a 
entrada do violino no tema (c. 22). 

 

Do ponto de vista formal, no reaparecimento do tema melódico na Reexposição 

surge uma segunda maior acima da sua eclosão na Exposição (compare-se as pp. 5 e 10).  

Em termos tonais, esta segunda maior representaria uma relação de dominante 

dupla (Ré-[Lá]-Mi). Na prática, esta relação ambígua entre as duas polaridades contribui 

para a ambiguidade sintática que atravessa também o vocabulário da obra: forma e 

vocabulário regulam-se pelas mesmas relações de uma espécie de "modalidade livre". 

Quanto à forma global da peça, o andamento central, em variações, é o mais 

cromático, enquanto o terceiro, Vivo, não apenas o mais diatónico, mas aquele onde o 

vocabulário rítmico se assume como elemento principal no tecido temático. O terceiro 

andamento clarifica o vocabulário harmónico e confere ao vocabulário rítmico, pela sua 

clareza e estabilidade, o papel central do discurso. 
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                         Figura 5: Comparação entre o conteúdo musical abordado nas páginas 5 e 10. 

 

Em matéria instrumental, a escrita pianística, sendo limitada do ponto de vista da 

idiomática instrumental, é mais interessante que a escrita violinística propriamente dita, 

que explora pouco o instrumento de cordas. O título trai, aliás, a hierarquia dos 

instrumentos nesta peça: ”Sonata para piano” e, só depois, “...e violino". 

 

I ANDAMENTO - Vivo e Energico  

 

⎯ Um recitativo cadencial que instaura o “motivo” principal repetitivo, obsessivo, com 

subidas estranhas (ao nível da entoação);  

⎯ Sendo manuscrito, de execução muito pouco viável, com o receio de que nunca foi 

abordado; 
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⎯ Dedilhações difíceis, no âmbito agudo (muito pouco informado no plano violinístico). 

 

II ANDAMENTO - Variações  

 

Lento - 1ª e 2ª variações  

Exposição do tema simples, calmo, fácil, que vai continuar a explorar os elementos 

primordiais, no âmbito do Lento, utilizando muito a dinâmica “pp”, até à 3ª variação, que 

instaura um Moderato Vivo (6/8 a 2). 

 

Moderato Vivo - 3ª variação  

Tentação de juntar os elementos das variações anteriores num movimento vivo, conciso  

 

Lento - 4ª variação  

Acalma, de repente, a agitação da variação anterior e  continua na 5ª variação – Andante, 

a juntar “lembranças” das variações anteriores   

 

III ANDAMENTO  

  

⎯ O último andamento desta sonata é vivo, tendo a compositora optado pelas fórmulas 

rítmicas 3/4 e 4/4 (alternando), e até, por vezes, inserindo o compasso 5/4 nos 

instantes cadenciais conclusivos, por duas vezes. 

⎯ O motivo deste andamento é repetitivo, no âmbito rítmico, bem determinado, fazendo 

uso da dualidade tonal de 5ªs e 4ªs, intercaladas de 5ªas perfeitas, que vão anunciar o 

início do tema principal, baseado no mesmo jogo de combinação das 5ªs seguidas de 

4ªs perfeitas.  
 
2.2. Sonatina para oboé e piano (1949) 

A linguagem harmónica da peça hesita entre vários modelos de vocabulário: tons 

inteiros (como o motivo do compasso inicial [notas: Dó #, Ré #-Mi b, Fá, Sol, Lá, Si]), 

acordes, cadências e temas de morfologia modal (por exemplo: o piano, no c. 9, o tema 
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do c. 2, na mão esquerda, que se clarifica a partir do c. 33, no desenvolvimento), e o 

cromatismo livre (cc. 13 a 16).   

 

 
                                  Figura 6: Exemplo dos temas de morfologia modal nos cc. 9, 2 e 33. 

 

	
                                           Figura 7: Exemplo do cromatismo livre nos cc. 13 a 16. 

 

No c. 17, se o “Si”, no terceiro tempo, for mesmo bemol, dá-se uma interessante 

transformação do acorde de tons inteiros num acorde de nona [por enarmonia: Mi b-Sol-

Si b-Ré b-Fá], ou seja: uma passagem entre dois tipos de morfologia harmónica para, no 

compasso seguinte, se regressar aos tons inteiros. Mas será aquele “Si” no terceiro tempo 

dos cc. 17 e 79 mesmo bemol? É bem possível, uma vez que, no c. 26, o mesmo agregado, 

na mão esquerda do piano, vai formar um acorde de sétima com a melodia modal da mão 

direita, com as mesmas notas menos a nona [por enarmonia: Mi b-Sol-Si b-Ré b, sem o 

Fá]).  
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                Figura 8: Exemplo da passagem entre dois tipos de morfologia harmónica (c. 17 e c. 79) 

 

Por vezes, vários tipos de morfologia sobrepõem-se, como no tema que aparece 

no oboé, no c. 19. No c. 22, este tema corresponde a uma morfologia modal 

perfeitamente diatónica no oboé (modo de Sol), e a um movimento cromático no 

acompanhamento do piano, ou seja: há uma diferença de linguagem entre o objeto 

temático e o contexto que o enquadra.  

 

 
Figura 9: Exemplo doa tema que corresponde a uma morfologia modal perfeitamente diatónica no oboé (modo de sol): 
c. 19 e c. 22. 

 

O mesmo sucede, por exemplo, no c. 39 entre a melodia modal no oboé e o 

acompanhamento cromático livre no piano. 

Em matéria formal, o primeiro andamento segue a forma sonata, com 

desenvolvimento a partir do c. 33 e reexposição clara a partir do c. 63. O segundo 

andamento é a dupla exposição de uma melodia, que se inicia com uma polaridade no 

acorde de ré menor, tem uma primeira cadência no acorde de lá menor e conclui num 
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acorde de Dó maior. A repetição da melodia conduz ao regresso do acorde de Ré, como 

finalização. O terceiro andamento pende para o lado cromático da linguagem, com uma 

fuga dupla a 3 vozes. O primeiro tema da fuga é sucessivamente exposto a uma terceira 

menor descendente (começa em Fá no oboé, segue a resposta em Ré na mão esquerda e 

em Si na mão direita [Fá-Ré-Si] (falta escrever a articulação da frase na parte pianística, 

certamente com os motivos ligados, como no oboé).  

	
Figura 10: O princípio do desenvolvimento do primeiro andamento a partir do c. 33 

 

	
Figura 11: A reexposição a partir do c. 63 

 

O tema tem 5 compassos (a resposta acrescenta 1, como tradicionalmente 

acontece devido à necessidade de modulação - normalmente 2 compassos) em compasso 

ternário. O segundo tema passa a compasso binário (6/8),mas fica por explicar uma 
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questão fundamental: a semínima pontuada será de valor igual à semínima do 3/4? Ou 

colcheia igual à colcheia? O referido tema tem 3 compassos, sendo sucessivamente 

exposto na mão direita do piano (voz média), numa polaridade de “tónica", no oboé (voz 

aguda) uma quinta acima (como se se tratasse de uma dominante) e na mão esquerda (voz 

grave), regressando à polaridade inicial (notas Ré b, Lá b, Ré b).  

No regresso do compasso ternário, 3/4, há uma tentativa de combinação 

contrapontística dos dois temas, o que não é fácil, dadas as diferenças no plano métrico. 

Há uma tentativa de virtuosismo de escrita contrapontística que redunda numa impressão 

de desadequação pela dificuldade de conjugar as duas matérias. 

 

2.3. Prelúdio para violino e piano (1951) 

Nesta peça, de andamento único e dedicada a Croner de Vasconcelos, a 

linguagem é menos hesitante. É certo que muitos objetos harmónicos continuam a 

constituir-se por intervalos característicos da modalidade, com quartas e quintas vazias. 

No entanto, aparecendo quase sempre perturbados por cromatismos, a impressão geral de 

padrões modais desaparece. A linguagem harmónica torna-se mais neo-clássica (e, neste 

sentido, mais coerente com a linguagem rítmica), dando um contexto cromático em 

permanente movimento. 

Continua a haver pouca exploração dos registos: a maior parte da escrita 

pianística tem lugar num registo central, com algumas incursões raras, no registo agudo 

(cc. 8 a 12) e uma única descida ao registo grave (cc. 60 a 67). 

 

    
                                                Figura 12: Exemplo da passagem dos cc. 8 a 12 
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                                              Figura 13: Exemplo da passagem dos cc. 66 a 67 

 

O veículo da música continua a ser o material temático, aqui concentrado num 

motivo característico, exposto pelo violino nos primeiros compassos. Será este motivo (e, 

no seio deste, especificamente o contorno rítmico) que irá conduzir todo o discurso desta 

curta peça. 

 As síncopas sucessivas, presentes ao longo deste pequeno Prelúdio, ritmam parte 

da obra, combinando com os pequenos fragmentos rápidos, para os quais foi difícil 

encontrar dedilhações  

 

2.4.Sonatina para violino e piano (1955) 

Nesta peça, claramente neoclássica, regressa a coexistência entre um vocabulário 

modal e um vocabulário cromático que o perturba e como que o “desfoca”: veja-se, por 

exemplo, a sobreposição entre o tecido temático modal do violino, no início do primeiro 

andamento, e o cromatismo do falso Baixo Alberti que o acompanha no registo grave do 

piano (e que tanto pode ser lido como um agregado harmónico de tons inteiros (Ré b-Mi 

b-Sol-Lá) ou como uma dominante transformada de Lá b [Mi b-Sol-Si b-Ré b]). 

A coexistência do vocabulário modal e do cromatismo livre dá-se por 

sobreposição (em exemplos como o previamente citado) e também por justaposição 

(veja-se a passagem dos cc. 6 a 10, relativamente à passagem anterior e àquela que se lhe 

segue). 
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                                                Figura 14: Exemplo da passagem dos cc. 6 a 10 

 

Note-se ainda a clara cadência modal do início do c. 10, com uma resolução de 

quinto grau menor de sétima [Mi-Sol-(Si)-Ré] a tónica - cadência que se repete, uma 

quinta abaixo, no c. 14). 

 
                                                  Figura 15: Exemplos da passagem dos cc. 10 e 14 

 

Este tipo de sobreposição e justaposição de vocabulários, que nesta peça são 

melhor dominados pela compositora, remete diretamente para as harmonizações e 

“desfocagens" cromáticas típicas de Stravinsky, em muitas peças, desde a Sagração da 

Primavera (ainda do período Russo, portanto) [cf., a título de exemplo, os cc. 14 a 16 do 

primeiro andamento] e que, neste contexto, a compositora explora com morfologias e 

formas tipicamente neoclássicas (portanto, do período subsequente ao de Stravinsky). 
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                                          Figura 16: Exemplos da passagem dos cc. 14 - 16 

 

Há um claro alargamento na exploração dos registos instrumentais e uma escrita 

da articulação muito mais rica, de cariz tipicamente neoclássico. Em matéria formal, o 

primeiro andamento volta a seguir uma pequena forma sonata com claríssima 

reexposição (c. 40).  

	
                                                                Figura 17: Exemplo da passagem do c. 40 

 

O segundo andamento concentra-se num curto movimento melódico que ora 

aparece como tecido temático, ora como acompanhamento, enquanto o terceiro 

andamento, Pantomina, é uma curta forma livre. A justaposição de uma forma clássica 

com uma forma livre é coerente, no plano do vocabulário, com a justaposição entre 

padrões modais e cromatismos livres. 

 

I ANDAMENTO - Vivo  

 

⎯ Graças à editora Pizzicato Verlag Helvetia, já se pode ler o texto musical, sem 

dúvidas. A única preocupação foi, uma vez mais, encontrar dedilhações viáveis. 

Também a delimitação de frases e os motivos, através de ligaduras. 



36 
 

⎯ De modo geral, andamento baseia-se num ritmo bem marcado, com “Intermezzo” de 

um breve “Cantabile”.  

⎯ A dinâmica é o elemento que dá cor e uma certa “graça”, ao longo do andamento. 

 

II ANDAMENTO - Lento  

 

⎯ Um andamento muito introvertido, cujo som/timbre é alterado, através da 

indicação “con sordina” e, ainda, “piano cantabile”. 

⎯ É exposto através de um motivo simples que passa e vários registos, dialogando 

entre 9/8 e 12/8. 

 

III ANDAMENTO - Pantomina  

 

⎯ O mais complexo andamento desta Sonatina, irrompe nas sequências muito rítmicas, 

sustentadas pelas síncopas, que determinam mesmo uma dança alegre, que convida 

logo qualquer amador. 

⎯ O impacto desta “Pantomina” fez-se sentir, por vezes, na escolha de uma dedilhação 

certa, difícil de encontrar, devido à dissonância das cordas dobradas (criada pelos 

intervalos constituintes), ou mesmo devido a uma rápida passagem, que se confunde 

com a mão direita do piano. 

 

2.5. Cromos para violino e piano (1958)  

De entre estas cinco obras, Cromos é a primeira na qual o título não aparece 

ligado a uma forma classificada. A sua forma global é constituída por quatro andamentos 

na sucessão Calmo/Fugato/Lento/Ritmato, aparentando-se a uma sonata em quatro 

andamentos com o “scherzo” no lugar do segundo; os andamentos, no entanto, são de 

escrita livre. 

O primeiro andamento é marcado, por um lado, por um motivo violinístico que 

surge em três momentos, sem se desenvolver (cc. 1, 15 e 41 - princípio, meio e fim) e por 

um material melódico centrado no violino com claro acompanhamento do piano 
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caracterizado pela presença de quintas vazias na mão esquerda e colcheias com 

apogiatura na mão direita. Este primeiro andamento distancia-se do estilo neoclássico; a 

sua linguagem é geralmente baseada num cromatismo livre com a presença de quintas 

vazias como elementos de distensão. 

            
                              Figura 18: Exemplo da passagem dos cc. 1, 15 e 41 (princípio, meio e fim) 

 

O segundo andamento é um fugato livre a partir de uma sucessão de motivos 

temáticos (cc. 1, 15, 31 e 52). 

               
                                Figura 19: Exemplo da passagem dos cc. 1, 15, 31 e 52 

 

A escrita do terceiro andamento caracteriza-se por uma saturação cromática que o 

aproxima da escrita mais livre dos compositores da Segunda Escola de Viena. Há 

momentos que praticamente esgotam a totalidade cromática; a saturação cromática é 

compensada, em momentos-chave, por passagens à oitava no piano. Esta questão é 

interessante: em andamentos menos tensos, onde, do ponto de vista cromático, a 

compositora propõe uma distensão, através de acordes com quintas vazias. Neste 

andamento, mais tenso, a distensão como que exige a presença da oitava (como se a 

quinta vazia não fosse suficiente para atuar como distensão). 

No quarto andamento, de escrita livre, regressam os ritmos neoclássicos e os 

acordes com quintas vazias (herdadas da raiz modal das primeiras peças), com elementos 

de morfologia violinística mais desenvolvida. 
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3. Personalidade artística 

Em geral, as cinco obras enunciadas, escritas no espaço de uma década, denotam, 

por um lado, a presença de uma linguagem hesitante, com elementos harmónicos de 

várias proveniências (modalidade, tons inteiros, cromatismo livre), com ritmos e 

articulações por vezes tipicamente neoclássicos e com formas ora livres, ora herdadas. 

Estas características compreendem-se num contexto estético que, tendo perdido as 

referências tonais, buscam ora no passado mais remoto, anterior à tonalidade (elementos 

modais), ora tateando um futuro ainda em pura penumbra (cromatismo livre). É uma 

linguagem muito indefinida e os momentos em que aparece com maior definição são 

aqueles em que se aproxima do estilo propriamente neoclássico. 

  A evolução entre as várias obras é nítida: a influência modal, clara ao início, vai-

se dissipando. Há um alargamento dos registos e da idiomática instrumentais e há melhor 

exploração da articulação (ainda que o plano dinâmico seja sempre pouco desenvolvido). 

Assiste-se ainda a uma dissolução progressiva das formas classificadas. 
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V. Testemunhos 
 
Eurico Carrapatoso 
 
Professor de Composição no Conservatório Nacional de Música, Lisboa 
 

“Maria de Lourdes Martins foi a pessoa que sugeriu, em 1989, o meu nome em 
Conselho Pedagógico para tomar o lugar de professor de composição no Conservatório 
Nacional deixado vago, por falecimento prematuro, de Joly Braga Santos. É neste mesmo 
local que continuo a leccionar de há 28 anos a esta parte. 
 

Tenho esta profunda dívida de gratidão para com o seu apoio incondicional e a 
aposta que fez em mim e que sempre lutei por merecer.  
 

Maria de Lourdes Martins ensinava também na Academia de Amadores de 
Música. Foi aí que a conheci em 1988. Fernando Lopes-Graça, também lá professor, 
tendo-se retirado de funções precisamente nesse ano, sugeriu o meu nome para o 
substituir. Na altura eu era um jovem de 26 anos, recém-chegado a Lisboa e com pouca 
experiência de ensino. Pedi à Professora Maria de Lourdes o favor de assistir às minhas 
aulas, para me dar apoio e todas as sugestões no sentido de melhorar o meu desempenho 
no espaço da aula, do alto da sua longa experiência pedagógica. Cedo se deixou 
entusiasmar pelo ritmo que imprimia às minhas classes e ficou impressionada, muito em 
particular, com a nova tecnologia que introduzi na AAM: a utilização do leitor de CD e a 
grande melhoria qualitativa ao nível da demonstração de exemplos musicais, com uma 
poupança relevante de tempo comparativamente aos mecanismos que então a colega 
Maria de Lourdes usava: os tradicionais leitores de cassetes, lentos e de som baço. Tudo 
subitamente era mais rápido, eficaz e a qualidade do som revelava uma mudança da noite 
para o dia. Ficou muito entusiasmada com as novas tecnologias, um termo muito em 
uso hoje em dia. 
 

Maria de Lourdes Martins, para além de compositora, foi uma professora com 
uma grande carreira e o seu legado é importante, principalmente o programa da disciplina 
de Análise e Técnicas de Composição (ATC) que concebeu na sus essência e que, ainda 
hoje, é o programa genericamente usado nas principais instituições portuguesas do ensino 
artístico, a começar pela escola de referência, o Conservatório Nacional de Lisboa, 
dividindo as matérias na sequência cronológica, logo à partida e como deve ser, 
começando a ser tratados os períodos da Idade Média e do Renascimento, no 1º ano, 
seguindo pelo Barroco, Classicismo e Romantismo, no 2º ano, e terminando com o 
modernismo Novecentista até à música do nosso tempo, no 3º ano. Devemos-lhe este 
grande progresso que proporciona aos alunos uma visão ampla dos picos de estabilidade 
da linguagem musical ao longo dos séculos, suas principais formas, seus principais 
cânones, ao contrário do programa de ATC utilizado anteriormente a esta reforma por si 
dirigida, cingido como estava ao estudo da harmonia tonal, fundamentalmente diatónica, 
a 4 vozes, no paradigma dos corais de Bach, a que se juntava o antiquado estudo do baixo 
cifrado. Progresso notável, pois, cujo caminho foi por si veiculado.  
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Recordo também com muita saudade a minha boa amiga, finalmente, sempre 
generosa, sempre disponível, sempre pronta para uma boa conversa ou para uma boa 
anedota. Foi um prazer conhecê-la e um privilégio trabalhar com ela”. 
 
Eurico Carrapatoso, 13 de setembro 2017  
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Maestro Miguel Graça Moura,  
 
Maestro da Orquestra Metropolitana da Lisboa entre 1992-2003 

“[N]o passado – já longínquo – cruzei-me algumas vezes com a Maria de Lourdes 
Martins. Nunca tivemos uma relação próxima, mas encontrámo-nos aqui e ali, em 
congressos da APEM ou outros. Respeitámo-nos sempre mutuamente!  

Não posso dizer que fosse um grande admirador da obra musical dela, que aliás 
não conheci na totalidade. Mas conversámos sempre afavelmente sobre a (pobre) situação 
da música em Portugal, e creio que posso afirmar, sem falsa modéstia, que a ela tinha 
consideração e admiração por mim. Lembro-me de ela me ter recebido uma vez em casa 
dela, há muitos anos, mas já não sei a propósito de quê.  

Creio que também esteve na Direção da APEM e era professora no Conservatório 
Nacional de Lisboa, enquanto eu era professor de Composição no do Porto”.  

Miguel Graça Moura, 5 de setembro de 2017 
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Maestro Christopher Bochmann, 
 
Prof. Doutor da Universidade de Évora   
 
 

“Por minha "arte", confesso que nunca me dei bem com a Maria de Lourdes 

Martins-que me passava nos corredores do Conservatório Nacional, sem olhar para mim. 

Na minha opinião era uma das figuras de uma geração de autodidatismo, que (ao 

contrário de pessoas como Jorge Peixinho, Álvaro Salazar ou Cândido Lima, por 

exemplo), nunca chegou a adquirir um verdadeiro "métier" de compositora....é a minha 

opinião!!! “ 
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VI.  Conclusões 
Em termos gerais, a obra da Maria de Lourdes Martins incumbe uma linguagem 

rítmica, de influência neoclássica com figuras precisas, mesmo nos recitativos de caráter 

mais livre, com a presença de ritmos pontuados típicos de neoclassicismo dos anos de 

1920-1930. 

Em matéria instrumental, a escrita pianística é limitada do ponto de vista da 

idiomática instrumental e é mais interessante que a escrita violinística propriamente dita. 

Por vezes, a linguagem harmónica hesita entre vários modelos de vocabulário: tons 

inteiros, acordes, cadências e temas de morfologia modal. Reconhece-se também uma 

tentativa de combinação contrapontística dos dois temas, que não é fácil, dadas as 

diferenças no plano métrico: há uma tentativa de virtuosismo de escrita contrapontística, 

que redunda numa impressão de desadequação  pela dificuldade de conjugar as duas 

matérias.  

Encontramos tipos de sobreposição e justaposição de vocabulários melhor 

dominados pela compositora, que remetem diretamente para as harmonizações e 

desfocagens cromáticas típicas de Stravinsky.  
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Anexo 1 Foto: Maria de Lourdes Martins (1926-2009) (Fonte: 
http://www.mic.pt/cimcp/dispatcher?where=0&what=2&site=ic&show=0&pessoa_i
d=107&lang=PT)  
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