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Jornais e revistas com os quais colaborou de 1920 a 1988:

A Batalha; Diário de Lisboa; A Informação; Fradique; A Capital;

Expresso; O diário; Ilustração; Sonoarte; Ver e Crer; O Globo; Jornal-Magazine

da Mulher; Seara Nova; Revista de Portugal; Vértice; Afinidades; Mundo

Literário; Contravento; O Tempo e o Modo; Os Nossos Filhos; Boletim do

Sindicato Nacional de Música; Associação Feminina Portuguesa para a Paz; Eco

Musical; De Música; Arte Musical; Gazeta Musical .



“Outra pequenita, mais velha – 4 anos, talvez! – num carro eléctrico,
sentada ao colo da mãe toda elegante, desenrolava uma longa cantilena que
revelava doçura e fantasia numa vozinha ainda completamente destrimbada.”

Os Nossos Filhos

Novembro 1942



“A música é dos primeiros interesses da criança. A prática musical
coordenada devia começar ao mesmo tempo que os estudos das primeiras letras,
e seguir-se então por aí fora.”

“E mal começa a falar, a articular, regra geral começa a ser capaz de
modular sons musicais.”

Os Nossos Filhos

Novembro 1942



“Se eu respondesse, honestamente: é uma escala cromática
descendente, provocava por certo um desapontamento, além de que, na
ocorrência, seria uma explicação que não explicava nada. Seja como for,
respondi, sem crime premeditado, e por minha vez intuitivamente:

«Olha, um avião a cair…»

Foi um sucesso! Dali a pouco quando os outros entravam para a sua
aula de canto coral a façanha já tinha constado, todos queriam ouvir o avião. A
fantasia de cada um rompia consoante funcionava. Queriam saber se o avião
estava em chamas, se o aviador tinha morrido. Eu não resisti à tentação de tirar
partido da minha descoberta; ampliei, quase sem limites, o meu cabedal de
imitações, com escalarias de toda a espécie, harpejos, trilos, e levei-as ai maior
raio de acção.”

Os Nossos Filhos

Agosto 1943 



“A respiração própria para o canto (…) requer uma posição de busto
que só por si já é benéfica e favorável ao desenvolvimento e ao bom estado dos
pulmões, porque obriga a aspirar fundo.”

“(…) o canto em conjunto tem por si outra vantagem (…) o
desenvolvimento do sentido da disciplina subordinada às possibilidades
comuns.”

Os Nossos Filhos

Outubro 1943



“E a instrução sabe de cor e salteado que a criança – seja em lisboa, seja
na mais afastada freguesia do país, só tem a lucrar se aprendesse a cantar ao
mesmo tempo que vai soletrando e compreendendo o sentido da língua que fala
– tão rica, expressiva e cantante!”

A Informação

22 Agosto 1926



“As crianças mais velhas e as mais afinadas não se [incomodam] com
as mais pequenas e as mais falhas de ouvido. O estímulo desenvolveu-se no
sentido da solidariedade, e não da rivalidade (…).”

“Por exemplo, uma pequenita de garganta mais renitente, se não
conseguiu ainda modelar sons musicalmente apreciáveis, contudo, melhorou
sensivelmente a articulação da fala.”

Boletim da Associação Feminina Portuguesa para a Paz

Janeiro 1948



“O que mais revindicamos a propósito do que diz respeito à Criança e à
Música é uma cultura generalizada ao máximo, aplicada de modo a atingir
todos os casos, os que formam as maiorias e as minorias (…).”

Os Nossos Filhos

Julho 1943


