


Muitos pensam que as cantigas ao desafio são o que são: dois

cantadores a improvisarem!

Eu diria mais! Diria que os que estão por detrás dos

improvisadores (tocadores) são tão importantes quanto os da

frente! Por isso, necessitam de se esforçar da mesma forma que

os cantadores, ou não fosse o ditado que diz:

“Uma boa viola já é meia cantiga!”

Por isso, se tocas Viola da Terra ou Violão em cantigas ao

desafio, este e-book é para ti!

Aqui partilharei algumas ideias para que possas melhorar a tua

qualidade e execução na cantoria.

Assim, não estás a melhorar apenas a tua qualidade como

músico, mas sim a qualidade das nossas cantorias, uma tradição

cultural que pode muito bem ser melhorada para que também

haja mais adesão do público geral.



Primeiro, temos de perceber qual a função de cada instrumento!

O Violão ou Guitarra Clássica serve precisamente para aquilo

que hoje em dia faz - para acompanhar. Acompanha em estilo de

valsa (ternário) podendo assim, conforme as habilidades de cada

tocador, “brincar” com a linha do baixo (bordões) e/ou até

mesmo com a própria harmonia – sem que saia muito do estilo

próprio da cantoria.

!!!NOTA!!!

A Viola da Terra está para a cantoria como a Guitarra

Portuguesa está para o fado – sem tirar nem pôr.

Atualmente são poucos os tocadores que pensam assim.

Tal como os cantadores, a cantoria serve para que eles possam

mostrar às pessoas o dom que têm na arte do improviso. Nos

tocadores de Viola da Terra deverá se passar o mesmo. O

problema é que muitas vezes não sabem quando o devem fazer

(não por não saberem, mas por nunca terem aprendido).



Na cantoria existem vários planos. 

O primeiro plano é sem dúvida os cantadores, como é obvio, as

pessoas vão à cantoria para ouvirem os cantadores.

Como segundo plano temos então os tocadores, logo, a amostra

de talento deverá ser feita intervaladamente. O cantador canta o

primeiro verso, a Viola da Terra responde, cantam o segundo

verso, a Viola responde e assim sucessivamente. Só assim

teremos uma cantoria coesa e organizada, só assim é que o

espectador vai conseguir ouvir o primeiro plano juntamente com

o segundo. Por isso, nada vale a Viola da Terra estar a mostrar

qualquer tipo de “virtuosismo” enquanto o cantador canta

porque ninguém estará a ouvir!

Onde é que isto também acontece? Claramente no fado!

O que acontece na Guitarra Portuguesa na maior parte das vezes

que toca é o mesmo que acabei de explicar: enquanto o fadista

canta faz apenas um arpejo ou até mesmo fica em silêncio, e

então naquele momento de pausa do fadista entre cada verso, faz

a sua melodia/contraponto/variação. Uma coisa é certa, quanto

menos tocarmos a melodia que o cantador está a cantar, mais

rica fica a música.



!!!Atenção!!!

Não digo para não tocarem a melodia da voz, ou para não

tocarem enquanto o cantador canta, mas sejam inovadores ao

ponto de cada coisa fazer o seu lugar:

o cantador faz a melodia, o violão acompanha e a viola faz o

contraponto.

Então, vamos aos passos necessários para que melhoremos a

qualidade das nossas cantigas ao desafio!



Tocar cantoria não é fácil pelo simples facto de que quem manda

são os cantadores.

Eles têm liberdade total no tempo, tanto podem avançar como

atrasar o compasso da música.

Muitos deles fazem isso pelo simples facto de não terem ouvido,

ou porque simplesmente querem ter “espaço de manobra” no

tempo da música (como se fosse um valor de expressividade ou

emocional que na altura é proporcionado no cantador).

Por isso, a atenção entre os músicos é crucial para que os

tocadores não fiquem a tocar cada um para o seu lado.

Não existe nada tão pouco profissional como ouvir

desentendimentos entre cada tocador.

Comunicação entre os tocadores



A cantoria tem música que na qual os tocadores tocam, e tem

letra que os cantadores cantam. Letra essa que é feita com

poesia, tal como qualquer outra música no mundo, logo, sinta

isso mesmo!

Ajude a transmitir aquilo que o cantador está a cantar. Ele usa a

poesia para se expressar, nós (tocadores) usamos a nossa

habilidade musical para ajudá-lo a transmitir a sua mensagem.

Não seja um robô! Toque com expressividade!

Cantigas alegres necessitam de melodias alegras e vice-versa!

Sinta o momento



Uma das coisas que muitos cantadores gostam é daquela

suspensão logo ao início do primeiro verso, por isso, deem

aquilo que eles querem.

Como o faço, e porquê? Muito simples!

Uma das definições da palavra “música” é que esta é “… a

combinações de sons e silêncios…” Logo, o silêncio faz parte

da música. Faça suspensões, não tenha medo do silêncio. O

silêncio ajuda na expressividade do cantador e além disso é um

momento ideal para descansar uns segundos.

Outra maneira de deixar a música “respirar” é tocar na mais

pura simplicidade, como por exemplo apenas um trémulo (no

caso da Viola da Terra) em cada acorde e nada mais, deixando

assim todo o louvor para o cantador. Não queira estar sempre a

tocar com todo o seu esforço. Umas vezes faça isso, outras tenha

calma.

Deixar a cantoria respirar



A cantoria deverá ser tocada numa pulsação de,

aproximadamente, 130 bpm’s. A mesma sempre foi viva e

rápida, o contrário do que em algumas zonas dos Açores e

América. São outras localidades e outros costumes que, no

entanto, não favoreceram em nada aos cantadores, é demasiado

lento para se cantar.

“Mas oh Evandro, antigamente as cantorias tocavam-se num

ritmo lento…”

MENTIRA!!

Existem inúmeras cantigas ao desafio (de antigamente)

disponíveis na internet que comprovam que a cantoria sempre

teve um ritmo vivo!

Por isso, toque no andamento certo!

NOTA: Se for pedido pelo cantador que a música atrase mais

um pouco, isto é uma exceção, não uma regra para cantorias

futuras!!

A cantoria tem andamento 
vivo e rápido



Eu não tenho nada a contradizer sobre a Guitarra Portuguesa.

Aliás, acho que todos os tocadores de Viola da Terra deviam

ouvir vários Guitarristas a tocarem cantoria (ou fado) para

aprenderem mais contrapontos, variações ou melodias que na

minha opinião são riquíssimas para colocar na cantoria, e que

por norma são exequíveis na Viola da Terra. Eu próprio toco

cantoria com variações que originalmente foram tocadas por

uma Guitarra Portuguesa.

Atenção! Quando digo para ouvirem a Guitarra Portuguesa,

convém ouvir alguém que seja experiente e profissional, pois já

ouvi Guitarristas a tocarem em cantorias que apenas o que

faziam era arpejar/acompanhar.

Para acompanhar já basta o Violão!

A Guitarra Portuguesa na 
cantoria



Este passo é um bónus! Um conselho!

O técnico de som é a primeira pessoa que na qual devemos ter

total confiança! É ele a pessoa que vai transmitir ao público a

qualidade sonora que vai sair do teu instrumento! Sendo assim,

sente-te na obrigação de lhes sugerir seja o que for para uma boa

qualidade sonora.

A tendência imediata de um técnico menos experiente, é de

colocar mais volume no Violão do que na Viola da Terra (muitos

ainda caiem na tentação de aumentarem demasiado os graves do

Violão).

Não! Os próprios tocadores podem dar essa sugestão aos

técnicos. Mais Viola da Terra, menos Violão!

O Violão, como toca num registo mais grave que a Viola da

Terra, por si só terá mais volume. Por isso, devemos dar

MUITO mais relevo à Viola da Terra (também porque é o

instrumento solista - que faz as melodias).

Os técnicos de som nas 
cantorias



Quanto às Velhas e à Desgarrada, há pouco a dizer.

Algo que eu noto nas Velhas é a rapidez com que é tocada. As

Velhas que são tocadas na cantoria, são muito mais lentas do que

as Velhas tocadas nos grupos de folclore.

Se é a mesma música porquê essa diferença?

Por algo muito óbvio! Nos grupos de folclore quando se canta as

Velhas, são cantigas já decoradas. Para além disso, o ritmo que é

tocado é o ritmo ideal para as pessoas dançarem. As Velhas da

cantoria são muito mais lentas porque são feitas no momento,

logo, o cantador precisa de mais tempo para pensar e formalizar

a cantiga. Por isso, não seja teimoso! Toque lento! Pode

começar no ritmo habitual, mas quando o cantador estiver perto

de cantar abrande significativamente sem que depois esteja

sempre a acelerar.

O cantador é quem manda!

As músicas extra da cantoria



A desgarrada é a música onde pode descontrair e fazer o que

quiser sem preocupações visto que a própria natureza e cultura

da mesma vem já de muito tempo e de várias localidades do

mundo.

A desgarrada costuma ser apenas acompanhada com arpejos, tal

como a desgarrada continental onde apenas é acompanhada por

sanfonas ou acordeões. Também pode solar com a melodia que o

cantador canta ou cabe da sua habilidade musical e de

improvisação para criar várias melodias.

As músicas extra da cantoria



Quando falo de afinação não estou a falar da própria afinação

dos instrumentos, porque supostamente antes de tocar deverá

afinar.

Falo é da afinação escolhida para se tocar. Como todos bem

sabemos, a maior parte dos grupos de folclore, infelizmente,

tocam meio tom abaixo da afinação padrão (440Hz ou

Lá/Mi/Ré).

Cantoria é cantoria, folclore é folclore.

Toque sempre a 440Hz (em Lá/Mi/Ré).

… e mais uma vez, afina o teu instrumento!!!

A afinação



Sempre que ouço uma cantoria encontro mais um ponto para

aqui colocar.

Entende que o meu objetivo não é criticar ninguém.

Quis partilhar este meu conhecimento para que possa despertar

mais o interesse dos tocadores de cantigas ao desafio a

investirem mais nas suas habilidades musicais para que a

cantoria tenha mais qualidade musical.

Coisa que vejo muita vez são “robôs” a tocarem (no sentido

figurativo da palavra), que tocam o que sabem e não têm

interesse em melhorar, em explorar mais melodias, mais

contrapontos, em aumentar a qualidade musical da cantoria.

Existem excelentes tocadores a tocarem em cantorias, contudo,

fiz este e-book com base naquilo que ouço nas mesmas. Visto

que cada cantador dá o seu melhor através da poesia, também

devemos dar o nosso melhor da melhor forma possível.



TENHO UM BÓNUS PARA TI!!!

Fiz 3 vídeos sobre este tema!!! 

E tu podes vê-los gratuitamente!!!

1 - O primeiro vídeo trata-se de uma contextualização sobre este

tema do E-book.

2 – O segundo vídeo trata-se de uma Video-Aula para Viola da

Terra da música da cantoria.

3 – O terceiro vídeo trata-se de uma Video-Aula para Violão da

música da cantoria.

Ups! Afinal são 3 bónus!!

Podes ver estes vídeos clicando neste link:

https://youtu.be/7s2um0ZPsNk

Tem em atenção à descrição do vídeo! Está lá toda a informação que necessitas!!

https://youtu.be/7s2um0ZPsNk


Provavelmente estás a perguntar:

Quem é Evandro Meneses?

Nasceu a 13 de Junho de 1996, é natural da Freguesia da Vila das Lajes, da Ilha
Terceira - Açores.

Quando nasceu, já em casa existia muita música por parte do pai e dos dois irmãos.
Todos eles frequentaram o Conservatório.

Com dois anos de idade, Evandro, entra no seu primeiro folclórico na Vila de São
Sebastião e foi assim que se iniciou o gosto pela música.

Aos seus 7 anos de idade, um dos irmãos, começou a ensinar-lhe a tocar violão
conseguindo assim aprender o básico para uma formação musical.

Aos 8, 9 anos frequentou as aulas de Viola da Terra (com o professor Lázaro Silva) e
Formação Musical (com a professora Anabela Albuquerque) no Conservatório
Regional de Angra do Heroísmo (Ilha Terceira), completando assim, o 5º Grau das duas
disciplinas.

Com o passar dos anos, foi auto-didacta de muitos instrumentos como por exemplo:
Viola da Terra, Violino, Guitarra Clássica, Guitarra Portuguesa, Bandolim, Cavaquinho,
Piano, Acordeão e qualquer instrumento de percussão.

2009

- Decidiu inscrever-se nas aulas de Violino com o Professor Ostap Kharambura no
conservatório Tomás de Borba.

2011

- Completou o 5º Grau de Formação Musical e de Viola da Terra com sucesso. Foi o
tocador mais jovem a completar o 5º e último grau de Viola da Terra tendo assim o
certificado de conclusão da formação do mesmo instrumento.

- Fez parte da Orquestra de Cordas da Academia da Juventude da Ilha Terceira, como
2º violino (até 2015).



2012

- Frequentou as aulas de Guitarra Clássica com o Professor José Sousa na Escola
Tomás de Borba (Ilha Terceira). Em 2012 realizou de imediato o exame do 5º Grau de
Guitarra Clássica sem que frequentasse os 4 primeiros graus devido ao nível de
conhecimentos que já tinha anteriormente (até 2015).

- Frequentou as aulas de ATC, História da Música e Acústica com o Professor Antero
Ávila (compositor) (até 2014).

- Frequentou a Masterclass como participante activo ministrada por Ruben
Bettencourt na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira.

2013

- Participou na Masterclass de Música Antiga - Masque "Venus and Adonis" de John
Blow, sob a orientação de António Carrilho, realizada na Escola Tomás de Borba,
integrando a orquestra (Guitarra Clássica).

- Frequentou a Masterclass como participante activo ministrada por Ruben Bettencourt
no Centro Comunitário do Posto Santo.

- Leccionou Guitarra Clássica e Viola da Terra na Escola Básica Integrada dos
Biscoitos (até 2014).

- Leccionou Guitarra Clássica, Bandolim e Cavaquinho na Casa do Povo da Vila das
Lajes (até 2015).

- Foi director musical e maestro na Tuna da Casa do Povo da Vila das Lajes (até 2015).

2014

- Completou todas as disciplinas excepto Guitarra Clássica que foi completada apenas
em 2015.

- Frequentou a Masterclass como participante activo ministrada por Ruben Bettencourt
no Centro Comunitário do Posto Santo.

2015

- Concorreu para a Escola Superior de Música de Lisboa para dois cursos: Guitarra
Clássica e Composição. Teve professores como João Madureira (Compositor), Carlos
Caires (Compositor), Sérgio Azevedo (Compositor), António Pinho Vargas
(Compositor), Carlos Marecos (Compositor), Fernando Fontes (Música de Câmara),
João Pedro Duarte (Guitarrista).

2016

- É vencedor da composição da música da Marcha Oficial das Sanjoaninas por 3 anos
consecutivos (2016, 2017 e 2018).



2017

- Frequentou a Masterclass como participante activo ministrada por Andrea Vettoretti
na Escola Superior de Música de Lisboa.

- Participou (até à final) no I Concurso Internacional de Música de Câmara com
Guitarra (em Braga), juntamente com o quarteto de Guitarras, formado no âmbito da
disciplina de Música de Câmara na Escola Superior de Música de Lisboa, leccionada
pelo professor Fernando Fontes.

2018

- Completou a Licenciatura em Música nas áreas de Composição e Guitarra Clássica
na Escola Superior de Música de Lisboa.

- Foi maestro convidado da Orquestra Sinfónica do Folk Azores (COFIT).

- É admitido no Instituto Piaget (Almada) para a realização do Mestrado.

2021

- É convidado a exercer a função de maestro na Filarmónica União Praiense.

/ vavandro

/EMEstudioMusicalEvandroMeneses

/evandromeneses96

www.evandromeneses.com
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