
Um flash do Porto da minha adolescência

Quando o século XX entrou na meia idade o ambiente musical no Porto era, tal como a 
cidade, retraído, pouco inovador, snob e saudosista.

Na música erudita brilhavam as irmãs Moreira de Sá e a minha professora, Berta Alves 
de Sousa. A orquestra sinfónica do Porto ouvia-se, mas nos intervalos dos seus concertos 
havia sempre alguém que relembrava os tempos em que teria sido a melhor do país.

Na música ligeira o vazio era quase total. Num tempo em que os conjuntos musicais não 
tinham ainda acesso a actuar em concerto – o que aconteceu pela primeira vez em 1960 
com o conjunto italiano de Marino Marini num Coliseu entusiástico e repleto – tocando 
exclusivamente para baile ou a acompanhar cantores em raros espectáculos, a profissão de 
músico “da ligeira” era considerada pouco digna e como tal exercida, quase em exclusivo, 
por  gente  oriunda  das  classes  baixas.  Estes  músicos  tinham  formação  deficiente  e 
trabalhavam principalmente em boîtes, na sua generalidade mal frequentadas, em bailes 
de bombeiros onde acorriam muitas  criadas de servir e costureirinhas e algumas festas 
populares que começavam a aparecer em meados da primavera.

Os bailes das classes altas eram fundamentalmente os grandes arraiais de verão (Quinta 
da  Conceição,  Clube  de  Leça,  Clube  Inglês,  Viana  do  Castelo,  Ponte  do  Lima  etc...),  o 
incontornável baile das debutantes do Clube Portuense, as festas de finalistas e a Queima 
das Fitas, e ainda os numerosos casamentos e baptizados da gente de dinheiro. Para estes 
bailes vinham os bons conjuntos de Lisboa – Shegundo Galarza,  Hélder Martins,  Mário 
Simões – ou eram importados de Espanha ou Itália, numa altura em que a música italiana 
chegava a suplantar, entre nós, a anglo-saxónica.

A aprendizagem de música fora do sistema do Conservatório era inexistente. Quem, 
como eu, queria estudar jazz ou música ligeira, tinha de ser autodidacta, com a dificuldade 
extra de rarearem os músicos com quem se pudesse trocar experiências.

O que conto de seguida dá uma ideia do ambiente difícil em que se movia quem queria 
sair dos escassos caminhos que nos eram proporcionados.

Sendo, na altura, mais apreciador de música sinfónica do que de música de câmara, quis 
aprender a escrever para orquestra. Depois de muito procurar aconselharam-me um livro, 
“Traité pratique d'instrumentacion” de Ernest Guiraud, que tive de encomendar de França. 
A encomenda foi  feita através da Livraria Figueirinhas e o livro demorou perto de seis 
meses a chegar. Quando finalmente me informaram do acontecimento corri à livraria, onde 
me informaram que tinha de ir buscá-lo à polícia para prestar umas declarações. Foi o meu 
primeiro contacto com a Pide, onde a encomenda estava ainda fechada e me perguntaram 
se aquilo, vindo do estrangeiro, tinha alguma coisa a ver com actividades ilegais. Entre a 
fúria e o riso abri o pacote e mostrei-lhes que era só música. Assinei um papel qualquer e 
saí sob uns olhares que me pareceram não inteiramente convencidos.


