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Dulce Simões



“De passagem por terra de Coimbra, em Abril (1965),

tivemos a inesperada sorte de encontrar, finalmente, a

viola toeira, o único dos grandes instrumentos que faltava

à colecção. O seu possuidor, Raul Simões, antigo

construtor e exímio tocador, não se queria desfazer do

instrumento, mas acabou por ceder às nossas instâncias.”

(notas de Benjamim Pereira acerca da organização da

coleção de instrumentos musicais, p. 31)

RAUL SIMÕES em Instrumentos Musicais Populares Portugueses



Em 1959 gravou o EP Alvorada, 60.133, com os temas “Estalado”

e “Vira de Coimbra”, com a cantadeira Estrela Abrantes. Como

singular construtor e executante foi gravado e fotografado em

1965, por Ernesto Veiga de Oliveira, que fixou alguns dos seus

saberes na obra Instrumentos Musicais Populares Portugueses

(1º Edição 1966).

RAUL SIMÕES E A VIOLA TOEIRA





MICROBIOGRAFIA

Raul Simões nasceu a 8 de Novembro de 1891 na

freguesia da Sé Nova, filho de Joaquim Simões, de

Cernache, e de Leopoldina de Jesus, de Assafarge.

Em 1901 concluiu o ensino oficial e iniciou-se na arte

da marcenaria. Trabalhou durante 50 anos para a

Associação Académica da Universidade de Coimbra e

desenvolveu saberes na construção e execução de

cordofones. Em 1917 casou com Emília de Jesus

Almeida, de Miranda do Corvo. Na rua Dr. Felipe

Simões, nº 9, Bairro de Santana, construíram a casa

e a oficina, e criaram três filhas e três filhos. A partir

de 1919 dedicou-se à construção e reparação de

instrumentos de cordas e arco na sua oficina,

atividade que manteve até finais da década de 1970.

Faleceu a 4 de Novembro de 1981 na freguesia dos

Anjos, em Lisboa. Em 1983 o espólio da oficina foi

adquirido aos herdeiros pela Câmara Municipal de

Coimbra.



(…) o meu pai tocava tudo, tocava tudo, todos os

instrumentos, porque também os arranjava e os fazia,

por isso é que tinha de saber. Foi ele que fez as

guitarras ao Artur Paredes, que ele ia lá às tantas da

noite para ele afinar e para acertarem. O Artur Paredes

ainda andou muito tempo com a gente, tantos anos. (…)

Mas claro, ele era o construtor, e as pessoas pouco

valor lhe davam, só os estudantes e os reitores da

universidade, esses é que o adoravam, andavam

sempre lá enfiados em casa.

(Memórias da filha Fernanda).



O avô Raul 

na memória do Fernando

O meu menino é de ouro

É de ouro fino…

(Louçã, 1955).



A vida no nº 9 da rua Felipe Simões

Raul e Emília com o gato Palhaço



O universo

mágico

da oficina



Passeios familiares

... com o inseparável  bloco de 

notas e o cavaquinho.



O legado familiar



VISIBILIDADES E INVISIBILIDADES



(1974)



MUSEU ACADÉMICO 

DE COIMBRA

Guitarra toeira construída por Raul Simões, com a qual

Artur Paredes gravou as famosas variações, canções e

rapsódias em 1927 e o disco para a voz de Edmundo

Bettencourt de 1928.

À esquerda, guitarra toeira de Afonso de Sousa,

construída por Raul Simões na mesma década.



Grupo de António Carvalhal (1940)João Bargão (1945)

Grupo de Jorge Xabregas (1930).

José Afonso e Adriano Correia de 

Oliveira (1964)

INSTRUMENTOS & EXECUTANTES



(2013)

https://www.facebo

ok.com/simoesraul/

photos/?tab=album

&ref=page_internal

Dulce Simões

https://www.facebook.com/simoesraul/photos/?tab=album&ref=page_internal

