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Pablo Suso: Quería diferenciar claramente lo que es edición electrónica de una mera digita-
lización de una partitura. Que la partitura esté en papel o esté en PDF es exactamente lo 
mismo. Lo único que sucede es que se desvía la imprenta hacia el cliente. Entonces, creo 
que hoy ellos nos van a hablar de una cosa bien distinta que es una edición electrónica que 
no requiere de esa imprenta a nivel particular. Les voy a dar paso ya directamente a ellos. 
Tengo aquí a Sergio Peñalver de Blackbinder, Clara Assunçao de la Biblioteca Nacional de 
Portugal, Amaya de la Peña de The Music Sales y Edward Luiz del Movimiento Patrimonial 
Pela Música Portuguesa. Entonces, sin más preámbulos, Edward cuando quieras.  
 
 
Considerações e ideias em torno da edição electrónica enquanto novo te-

rritório de comercialização e de divulgação  

 
Edward Luiz Ayres d’Abreu  
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I. Permitam-me a informalidade deste encontro para tecer algumas considerações a 

partir da minha experiência enquanto Presidente da Direcção do MPMP, Movi-
mento Patrimonial pela Música Portuguesa, associação sem fins lucrativos que 
reúne centenas de compositores, musicólogos, instrumentistas e melómanos em 
prol da valorização dos patrimónios musicais dos países lusófonos. Dentre as 
nossas diversas actividades, temos dedicado boa parte dos nossos esforços à 
edição, e temo-lo feito tanto no que concerne à edição física como à edição 
electrónica. O mundo electrónico é, efectivamente, um novo território de comer-
cialização e de divulgação — e as nossas plataformas digitais têm encorajado a 
compra e o usufruto de produtos físicos. O número de CDs, de livros, de partitu-
ras vendidos em suporte físico continua a ser esmagadoramente superior ao 
número de produtos vendidos em suporte electrónico, mas os meios electrónicos 
— das redes sociais aos nossos sítios próprios — são-nos evidentemente indis-
pensáveis para divulgar todos os catálogos e todas as nossas actividades.  
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II. Parece haver, todavia, um problema comum a todos os músicos e a todas as ins-
tituições culturais que produzem e promovem produtos como os que acabo de re-
ferir: distribuição e divulgação. Mais: este problema parece-me ainda mais grave 
no que concerne ao mundo digital. Se se consegue expor um produto numa loja 
física, a possibilidade de vir a ser descoberto por um cliente é real. Se se lança, 
no mundo digital, um livro ou um CD, a probabilidade da sua descoberta não é 
muito maior — pelo contrário, é como lançar um objecto para um universo in-
comensuravelmente grande e em constante crescimento. Imaginemos um 
melómano que nunca ouviu falar de Luiz de Freitas Branco; se entrar numa loja 
tradicional de CDs pode dar-se a sorte de encontrar, lá pelo meio, um disco com 
obras deste compositor — mas o mesmo dificilmente acontecerá ao abrir uma 
das mais importantes plataformas digitais. A sobrevivência de compositores ou 
instrumentistas não canónicos parece depender cada vez mais de estratégias de 
mercadologia agressivas e quase necessariamente financiadas.  

 

III. Como resolver os problemas que disto decorrem? Julgo que é essencial, antes de 
mais nada, o fortalecimento das relações entre os agentes do meio musical, e isto 
parece-me mais importante do que discutir a conquista de “novos públicos” ou a 
eficácia da comunicação para os públicos já possíveis. É surpreendente e desola-
dora a falta de contacto real, frequente e consequente entre quem vive para a 
música: grosso modo, compositores e musicólogos e instrumentistas e progra-
madores não conhecem o trabalho uns dos outros e não dialogam entre si. Há 
excepções, evidentemente; há determinadas redes de sociabilidade, círculos, 
amizades, comunhões pontuais. Mas mesmo a nível institucional a falta de 
mútuo reconhecimento é flagrante e fatal: o que sabem os centros de investi-
gação académicos portugueses sobre os homólogos espanhóis — e vice-versa? 
Mais: se esta é uma realidade confrangedora entre países vizinhos, mais estranho 
ainda é apercebermo-nos de que, dentro de cada um destes países, há instituições 
culturais que não se conhecem entre si. E só à medida em que os agentes profis-
sionais ou amadores do meio musical forem comunicando entre si, e à medida 
em que este reconhecimento for sendo consolidado, é que me parece promissor 
fazer passar esta vibrante actividade para o mundo. O meio musical é o primeiro 
responsável por si mesmo.  

 

IV. Depois, o óbvio. Enquanto se tenta resolver este problema é preciso enfim tornar 
público e consequente o próprio meio musical. Projectos de cruzamento discipli-
nar são essenciais, e as redes sociais electrónicas desempenham um papel impor-
tante — mas o mais urgente parece-me a construção de uma plataforma de con-
tacto e comunicação efectiva. Por isso, contra estes sintomas, temos procurado 
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desenvolver, no seio da nossa associação, actividades como a revista Glosas, um 
periódico actualmente dedicado não apenas ao património musical português 
mas ao de todos os países lusófonos de todas as épocas — revista que existe 
também, agora, em formato em linha (www.glosas.mpmp.pt) e que permite, por-
tanto, uma partilha rápida de conteúdos noticiosos ou outros. É uma forma não 
apenas de contacto e de conhecimento entre os agentes musicais como de expo-
sição pública desta vida musical. Reúnem-se artigos de investigação científica, 
breves notícias, entrevistas, crítica especializada, reservando-se espaço a profis-
sionais e a amadores, a músicos e a melómanos e ao leigo comum, e fazendo 
chegar a revista às mais diversas plataformas físicas e digitais.  

 

V. Centremo-nos agora no caso das partituras. Os CDs, livros, revistas, enquanto 
meios de contacto e divulgação, vão cumprindo o seu papel, mas no domínio da 
música de tradição erudita ocidental a edição de partituras é, cada vez mais, um 
problema que compromete a própria exequibilidade da prática interpretativa. 
Sem as partituras de quaisquer compositores do nosso passado remoto ou recente 
ou da nossa contemporaneidade não há como fazer música, não há como gravá-
la, não há como divulgá-la. Um grande obstáculo está, pois, na necessidade de 
incentivar a edição de partituras — mas associada à própria viabilidade do mer-
cado editorial e a uma eficaz divulgação destes conteúdos está um obstáculo 
ainda maior: a sua visibilidade. Da minha experiência académica e profissional 
consigo lembrar-me de dois exemplos especialmente pertinentes: 1) enquanto es-
tudante de música eu teria até curiosidade e vontade de tocar com colegas uma 
obra de câmara de compositores espanhóis para, vamos supor, flauta, oboé e 
piano — mas onde e como encontrar repertório de compositores espanhóis para 
esta específica instrumentação?; 2) enquanto arquivista de uma orquestra lisbo-
eta fui várias vezes abordado por maestros que queriam programar obras de 
compositores portugueses que se adequassem ao restante alinhamento — mas 
como e onde encontrar repertório de compositores portugueses para, por exem-
plo, uma orquestra com determinado e específico aparato instrumental, com uma 
determinada e específica duração aproximada e com uma dada datação ou 
género musical? Certo: no plano internacional há plataformas que permitem este 
tipo de pesquisa selectiva, como o Orchestral Music Online, mas não só esta pla-
taforma é de acesso pago como não tem praticamente informação nenhuma no 
que concerne a compositores não canónicos. Uma base de dados de acesso livre 
que oferecesse este tipo de dados seria pois uma resposta extraordinária para os 
problemas com que programadores e músicos se debatem no dia-a-dia; todavia, 
mais ainda do que isso, uma tal base de dados poderia ter uma utilidade alargada 
a qualquer tipo de público se incorporasse algum tipo de informação lúdica e bi-
bliográfica como a Wikipédia ou o Musicalics — The Classical Composers Da-
tabase. Imagine-se ainda o quanto se ganharia se esta plataforma não só discri-
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minasse informações sobre a instrumentação, duração, datação das obras, 
género, entre outros dados característicos, como nos oferecesse informações so-
bre as editoras de partituras que as disponibilizam para venda ou a localização 
arquivística de fontes primárias — já para não falar de discografia e de outros 
produtos editoriais. É este um desafio impossível? É um desafio certamente 
difícil e moroso, mas é a ele que nos dedicamos agora e assim aproveito para vos 
lançar um convite de colaboração. Esta base de dados, a que denominámos AT-
RIUM, a ser concretizada enquanto projecto ibero-americano, poderá bem resol-
ver uma grande parte dos problemas dos agentes musicais e dos editores de 
música periféricos no quadro de um mundo electrónico enquanto território de 
comercialização e divulgação  

 


