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Em Portugal, nos anos 40, a fita magnética analógica é implementada como meio de gravação e 
armazenamento sonoro. A quantidade de acervos de fita magnética que documenta momentos 
históricos, políticos, artísticos e sociais é extensa. Este suporte é instável e necessita de cuidados 
específicos de preservação. O presente artigo procura refletir sobre as metodologias de 
documentação usadas na preservação da fita magnética com base na coleção de Constança 
Capdeville, uma figura extremamente relevante da música contemporânea portuguesa a partir da 
segunda metade do século XX. A maioria das suas composições compreende performances ao vivo 
com instrumentos acústicos e gravações em suporte magnético. Na ausência dessas fitas e de 
outra documentação complementar, torna-se difícil a performance destas obras. Este artigo é a 
primeira abordagem científica, técnica e musicológica às obras de música mista, com registo áudio 
em fita magnética, e visa evidenciar uma lacuna relativamente à preservação do nosso património 
sonoro. 
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Este texto reflete sobre a documentação de coleções de fita magnética, tendo 

como ponto de partida o acervo da compositora Constança Capdeville, por isso é 

importante esclarecer quem foi esta figura, qual o impacto que a sua obra teve no âmbito 

da música erudita portuguesa da segunda metade do século XX e porquê é necessário 

preservar este tipo de repertório. Constança Capdeville nasceu em Barcelona em 1937, 

vindo residir para Portugal com a família em 1951. As suas principais atividades repartiam-

se pela composição, ensino e interpretação. Além da sua vertente composicional, 

celebrizou-se como pianista e percussionista. O seu percurso musical teve início no 

Conservatório Nacional em Lisboa, e aí ganhou o seu primeiro prémio de composição com 

a obra “Variações sobre o nome de Igor Stravinsky”, para órgão, de 1962. Em 1969, a sua 

carreira sofreu um impulso decisivo com a encomenda da Fundação Calouste Gulbenkian 

da obra "Diferenças sobre um intervalo" (1ª audição pela Orquestra Gulbenkian, no XIII 

Festival de Música Gulbenkian), que é o reflexo de uma linguagem musical já muito 

particular. Capdeville orientou a sua escrita a partir da consciência, na observação e na 
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prática, das relações entre o gesto musical, a sonoridade das palavras, a textura dos sons, 

o movimento e a espacialização física dos corpos, transferindo todos esses elementos do

seu contexto natural para outros universos assumindo assim novos sentidos. A 

componente cénica nas suas obras foi adquirindo uma relevância tal que levou Capdeville 

a fundar, em 1985, o grupo de teatro musical ColecViva com o qual criou diversos 

espetáculos. Em 1988, juntamente com António Sousa Dias, fundou o grupo OPUS SIC 

e, no mesmo ano, começou a colaborar com Manuel Cintra na direção do projeto artístico 

“Palavras por dentro”.  

No geral Constança Capdeville compôs cerca de oitenta obras de géneros 

diversificados desde orquestra, música de câmara, música para dança, teatro, cinema, 

teatro musical e espetáculos cénico-musicais. As composições de Capdeville são 

peculiares devido ao seu carácter livre e improvisatório; estas integram mímica, dança, 

declamação, luzes e movimentos e registos áudio. Em 2012, na sequência do 75º 

aniversário do nascimento de Constança Capdeville, vinte anos após a sua morte, várias 

foram as individualidades ligadas à música que homenagearam a compositora. Entre elas 

encontram-se Sérgio Azevedo e António Sousa Dias. Ambos sublinham a dificuldade na 

preservação das suas obras. Sérgio Azevedo, numa entrevista à revista glosas n.º 6, 

considera o seguinte: 

Infelizmente, este gosto da compositora por espetáculos que envolviam partituras escritas 

de forma livre, por conterem improvisação, dança, mímica, declamação, luzes e movimento, 

teve como consequência infeliz que grande parte da sua obra permaneça, vinte anos após a 

sua morte, praticamente desconhecida – até porque não chegou a ficar registada em disco 

comercial. Será um trabalho monumental recriar essas obras, esses happenings inimitáveis 

cujas partituras estão cheias de indicações manuscritas, de cores e setas, de instruções só 

vagamente precisas (os intérpretes não só sabiam já o que a Constança queria como ela 

preferia muitas vezes instruí-los verbalmente, pelo que as partituras continham mais símbolos 

e grafismo com função de aide-mémoires do que verdadeiras instruções para neófitos). 

Publicar um dia esses trabalhos, para que estes possam ser novamente vistos por um novo 

público, será pois como reconstituir um complexo puzzle1. 

1 Sergio Azevedo: “Um anjo que voava baixinho”, glosas, 6, 2012, pp. 16-19. 
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No mesmo número desta revista, António de Sousa Dias defende a importância da 

preservação da memória musical, chamando a atenção para a necessidade de se 

desenvolverem metodologias que fomentem o estudo musicológico de obras musicais 

gravadas: 

O desaparecimento prematuro da Constança, a par de uma ausência de política de edição 

musical consistente em Portugal, não permitiram a preparação dos materiais para publicação 

de forma inequívoca. […] Por esta razão, todo o recolher de memórias relativas ao seu 

trabalho me parece uma tarefa importante e daí, por exemplo, a necessidade de proceder a 

registos videográficos sempre que surge a oportunidade de repor em cena alguma obra da 

Constança2. 

Esta informação complementar, a que Sousa Dias se refere, é fundamental para 

podermos preservar o nosso legado musical, para isso devemos socorrer-nos da memória 

dos intervenientes das performances, dos músicos, bailarinos, narradores e recolher todo 

o material que compõe a obra. No caso das obras de música mista, com registos áudio, é

ainda mais premente, pois devemos preservar o suporte nas melhores condições, 

acautelando tanto a sua integridade física como o seu conteúdo, de modo a facilitarmos 

o seu acesso e reproducibilidade.

As fitas magnéticas de arquivo, que armazenam informação, podem ser 

documentos de valor inestimável, sobretudo quando se estuda o processo criativo das 

primeiras composições de música mista, que incluem registos áudio. Estas composições 

foram essencialmente concebidas entre o início dos anos 70 e o final dos anos 80 do 

século XX e contêm testemunhos relevantes dos meios electrónicos daquele tempo 

sendo ainda o exemplo de uma época particularmente inovadora na vanguarda da música 

experimental em Portugal. Contudo a preservação deste tipo de obras levanta alguns 

problemas por estas compreenderem uma componente electrónica, além da partitura 

tradicional. A documentação de obras de música mista, que abrangem gravações em fita 

magnética, constitui um verdadeiro desafio à comunidade arquivística, nomeadamente 

no que concerne à sua preservação e acesso. É fundamental desenvolver-se uma 

metodologia de documentação do processo criativo recorrendo à informação 

2 António Sousa Dias: “Algumas considerações em torno da obra de Constança Capdeville”, glosas, 6, pp. 
32-36.
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complementar como gravações, textos, notas de programa, anotações, fotografias, 

vídeos e, por vezes, à memória dos próprios intervenientes da performance, pois só 

congregando todos estes elementos poderemos voltar a reproduzir estas obras. 

No que respeita à sua preservação, as fitas magnéticas são suportes de 

armazenamento de áudio extremamente frágeis e com uma curta expectativa de vida. As 

suas principais causas de degradação prendem-se sobretudo com a instabilidade do 

próprio suporte devido à sua composição química3.  

Em Portugal, a investigação científica e académica sobre as obras de música mista 

que incluem registos áudio em suporte magnético, do ponto de vista musicológico, é 

praticamente inexistente. Essa ausência de estudos de música mista deve-se, por um lado, 

a uma não consciencialização por parte de performers e mesmo da comunidade 

musicológica no que concerne às problemáticas inerentes na possibilidade de reprodução 

performativa do património musical contemporâneo e, por outro lado, à ausência de 

instituições vocacionadas para acolher, preservar e divulgar a música a partir de meados 

do século XX. O facto de as obras de música mista usarem fontes acústicas e fontes 

eletroacústicas pode levantar inúmeros problemas, tanto do ponto de vista performativo 

como analítico. Várias das composições de Constança Capdeville incluem performances 

instrumentais ao vivo e sons gravados em fita magnética. Estes últimos podem conter 

tanto música eletroacústica original, como excertos selecionados e gravados de obras de 

outros compositores e, ainda, textos recitados, sons ou ruídos pré-gravados. Ora, estudar 

as obras musicais mistas de Capdeville, implica conhecer profundamente o seu acervo, 

tratar os documentos áudio do ponto de vista do restauro do suporte físico (a fita 

magnética) e migrar este conteúdo para um novo suporte. É essencial, na salvaguarda 

deste tipo de obras, a criação de um sistema de documentação baseado nalgumas 

metodologias4 5 6já existentes no campo da preservação de documentos áudio. 

3 Para aprofundar questões técnicas específicas relativas à composição e tipos de degradação das fitas 
magnéticas, poderá consultar-se a seguinte investigação de mestrado: Filipa Magalhães: Levantamento de 

espólios fonográficos em fita magnética. Avaliação do Estado de Conservação das Fitas, Lisboa, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da UNL, 2012 (Tese de Mestrado). RUN FCSH: 
http://run.unl.pt/handle/10362/9429 (Consultado em 31/03/16). 
4 Federica Bressan, Sergio Canazza: “A Systemic Approach to the Preservation of Audio Documents: 
Methodology and Software Tools”, Journal of Electrical and Computer Engineering, 2013, Article ID 489515, 
21 pages. 
5 Mike Casey: FACET the Field Audio Collection Evaluation Tool, Bloomington, Indiana University Press, 2008. 
6 Kevin Bradley: IASA-TC 04. Guidelines on the production and preservation of digital audio objects, Aarhus 
(Denmark), International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA), 2009 (second edition). 
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Relativamente à coleção de Constança Capdeville, segundo Maria João Serrão7, que 

no âmbito da sua tese de doutoramento coligiu um catálogo geral das obras da 

compositora, Capdeville compôs pelo menos treze obras de música mista com registo de 

áudio em fita magnética. Estas foram maioritariamente concebidas entre as décadas de 

70 e 80, e são a seguir enumeradas por ordem cronológica: Ritual One (1973), Mise-en-

Requiem, Libera Me, Dmitriana (1979), Memoriae, Quasi Una Fantasia I (1980), Double 

(1982), Avec Picasso, ce Matin..., Ainda Bem (1984), Don’t, Juan, Ucello (1985), esta última 

integrada na peça Don’t, Juan, Memoriae, Quasi Una Fantasia II (1986), Amen para uma 

Ausência (1987) e … Para um Stabat Mater (1988). Quanto à instrumentação são também 

muito variadas, Capdeville compôs obras de música de câmara, música para dança, coro 

e orquestra/ensemble, teatro musical, entre outras. Seguindo as tendências 

composicionais da época, nomeadamente a partir de meados do século XX, a procura de 

novas sonoridades com o recurso à tecnologia, através do uso de meios electrónicos, 

Capdeville utiliza em simultâneo a fita magnética e a parte instrumental. Neste tipo de 

composições, na ausência da fita, mesmo quando a partitura existe, torna-se difícil uma 

reprodução na íntegra da obra porque a gravação em fita magnética, no contexto das 

obras de música mista, adquire um carácter de instrumento, logo é indispensável ter essa 

gravação por esta ser um elemento inerente à composição. Enquanto não for possível 

ouvir estas gravações, não conhecemos o seu conteúdo, nem podemos confrontar a 

informação sonora lá existente, com a informação que já foi vagamente inventariada em 

formato de papel, a partir de indicações presentes nos suportes. Por isso, de momento, a 

coleção de fitas magnéticas de Constança Capdeville não está devidamente 

documentada.   

Esta coleção esteve armazenada ao longo de vinte anos em casa de Janine Moura, 

amiga pessoal da compositora. As fitas magnéticas mantiveram-se durante todo este 

tempo a uma temperatura ambiente, o que pode ser bastante prejudicial para as fitas, na 

medida em que estas são sujeitas a variações de temperatura e humidade constantes, 

propiciando o aparecimento de fungos, bolor, entre outros, “tais variações são também 

indesejadas para este tipo de suportes, porque provocam uma diminuição das 

propriedades magnéticas levando, consequentemente, à perda do sinal sonoro”8. No 

7 Maria João Serrão: Constança Capdeville, entre o teatro e a música, Lisboa, Colibri, 2006. 
8 F. Magalhães, Levantamento de espólios fonográficos…, pp. 24-27. 
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âmbito da sua investigação de mestrado, Filipa Magalhães contactou Janine Moura que, 

já nessa altura, fez menção ao facto da coleção de fitas de Capdeville estar já em muito 

mau estado de conservação. Moura acreditava inclusive que o som gravado nestas fitas 

dificilmente se poderia recuperar, acrescentando que, em breve, a coleção de Capdeville 

seria doada à Biblioteca Nacional. Atualmente esta coleção encontra-se depositada na 

Biblioteca Nacional, contudo, apesar de estar armazenada sob melhores condições de 

temperatura e humidade relativa, ainda não está convenientemente conservada pois não 

são cumpridas as normas recomendadas pela IASA9, segundo as quais as fitas devem ser 

acondicionadas em compartimentos próprios e dispostas na horizontal. A nível de estado 

de degradação, estas fitas estão bastante deterioradas, apresentado tanto danos físicos, 

como químicos. A imagem seguinte, cedida pela Biblioteca Nacional, ilustra bem o estado 

de degradação da coleção. Esta é uma gravação original da obra Ainda Bem. 

A seguir far-se-á uma breve contextualização da coleção de fitas magnéticas da 

compositora Constança Capdeville propriamente dita, tecendo-se considerações gerais 

sobre o seu conteúdo. A coleção é constituída por sessenta e cinco suportes. As fitas não 

são apenas gravações originais e algumas delas não estão identificadas. A informação é 

muito vaga e é difícil perceber, sem ouvir, o que lá está, apesar de serem materiais 

extremamente relevantes para o estudo de muitas das obras de Capdeville. Neste acervo 

9 International Association of Sound and Audiovisual Archives. Cf. http://www.iasa-web.org (Consultado em 
31/03/16).
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podemos encontrar fitas para fins performativos como é o caso da fita n.º 7, que consiste 

na componente electrónica usada em tempo real nas performances da obra Mise-en-

Requiem. Neste suporte existem ainda indicações sobre a velocidade da gravação, número 

de pistas, duração da obra, marca da fita (Agfa-Gevaert). Um dado interessante a referir é 

o facto de a marca da caixa, onde está armazenada a fita, não coincidir com a marca do

suporte da fita; na época era comum comprar-se fita a metro, por isso situações como 

esta aconteciam com frequência. No entanto, apesar de escassas, são indicações úteis 

para os técnicos responsáveis pela migração do conteúdo das fitas. Também nesta 

coleção, existem fitas que são simplesmente gravações de concertos como a fita n.º 29, 

que corresponde à gravação de um concerto da obra Libera Me, sendo a fita n.º 28 a 

gravação do ensaio da mesma obra. Há outras fitas que são material de montagem, refiro-

me por exemplo às fitas número 32 e 33 atribuídas à obra Molly Bloom, música para teatro 

sobre texto de James Joyce; neste caso Capdeville gravava citações de músicas de outros 

compositores ou recitações de textos. A compositora utilizava uma técnica de estúdio 

que consistia no “corte" e “colagem” da fita, misturando as diversas fontes sonoras 

durante a montagem, criando uma sequência expressiva que ganhava um significado 

próprio. A montagem seria exibida durante o espetáculo, ou seja as fitas eram uma parte 

da composição, apesar de constituírem, por vezes, apenas a música de fundo que 

acompanhava a representação teatral. Outro exemplo significativo é a fita n.º 19 que 

contém a gravação de FE…DE…RI…CO, também esta uma peça de teatro musical sobre 

poemas, canções e desenhos de Federico García Lorca, numa homenagem ao poeta e 

dramaturgo espanhol, uma das vítimas da Guerra Civil Espanhola. Constança Capdeville 

compôs também bandas sonoras para o cinema português, um exemplo disso é o filme 

Cerromaior, de Luís Filipe Rocha, de 1979, cuja gravação podemos também encontrar 

nesta coleção.  

Por todos os motivos aqui apresentados, é evidente a necessidade de se proceder 

a um tratamento exaustivo desta coleção. Não obstante o crescente desenvolvimento de 

novas técnicas de restauro e da evolução tecnológica, não sabemos se será possível 

recuperar o conteúdo destas gravações na íntegra através do estudo, análise, tratamento 

e digitalização das fitas. Apesar da importância deste procedimento e da sua aplicação 

recorrente a nível internacional, em Portugal estão ainda a dar-se os primeiros passos 

nesse sentido. Infelizmente a avançada condição de deterioração em que se encontram 
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muitas das fitas magnéticas do acervo de Constança Capdeville, não deixa aos 

investigadores muito tempo de atuação. As fitas estão a perder-se e com elas a 

possibilidade de realização de futuras performances das obras de música mista que estas 

integram. Desconhece-se a existência de outras iniciativas de digitalização destas ou de 

outras coleções semelhantes no nosso país. A reprodução de obras de música mista, com 

registos de áudio, cujas gravações não estão acessíveis, dependerá de um esforço quase 

hercúleo e multidisciplinar que deverá incluir o trabalho de arquivistas, musicólogos e 

técnicos/engenheiros áudio. O desenvolvimento de linhas metodológicas para o estudo 

musicológico deste tipo de obras, através do tratamento dos documentos áudio e do 

processo de documentação que nos apoie na procura de meios técnicos para a sua 

digitalização, contribuirá para um sistema facilitador do acesso público à coleção, 

facultando a consulta das gravações e melhorando o acesso a documentos que estavam 

total ou parcialmente indisponíveis, sendo útil tanto a utilizadores como a investigadores, 

arquivistas, instituições de foro educativo. 

Conclusão 

O exemplo da coleção de Constança Capdeville demonstra a necessidade de se 

explorarem metodologias que considerem o envolvimento das gravações nas 

performances de modo a que estas possam novamente ser apresentadas. Esta deveria ser 

a principal preocupação das instituições que têm a seu cargo coleções de música mista 

com gravações, pois os formatos usados e o equipamento vão ficando obsoletos e, caso 

não haja uma atitude no sentido de supervisionar a preservação deste tipo de obras, 

arriscamo-nos a perder esta herança musical.  

A salvaguarda de documentos áudio históricos tem despertado o interesse da 

comunidade académica e do público em geral um pouco por todo o mundo, mas em 

especial nalguns países europeus e nos EUA, onde se têm vindo a desenvolver planos 

estratégicos de preservação deste tipo de documentos, porém em Portugal esta tarefa 

está longe de ser solucionada. A preservação sistemática e a fruição deste tipo de 

documentos revela-se difícil pela sua natureza diversificada: as gravações incluem 

informações relativas ao meio artístico e cultural e social da época, que transcendem o 

som. Por isso, um acesso fiável e satisfatório só pode ser alcançado quando se junta à 
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gravação a informação contextual do suporte e material adicional. Conclui-se assim que, 

caso os suportes magnéticos não sejam tutelados por estratégias de preservação, 

passando pelo tratamento das fitas, migração do seu conteúdo e concepção de uma 

documentação complementar, que nos permita reunir todos os elementos da obra, a 

performance das obras de música mista, com registo neste tipo de suporte áudio, 

encontra-se seriamente comprometida no futuro. Apesar da complexidade das 

problemáticas apresentadas em obras de música mista, como aquelas que tencionamos 

analisar e preservar, é fundamental que se pense sobre estes assuntos na perspectiva de 

assegurar a manutenção de um património e de uma identidade cultural e artística única. 

Este artigo resulta de uma investigação ainda em curso, conducente ao Grau de 

Doutoramento, e recentemente financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 
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