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Tinha esta viola numa mão 
Coisas começadas noutra mão 

Tinha um grande amor 
Marcado pela dor 

E quando a espingarda se virou 
Foi p'ra esta força que apontou 

 
Eu vim de Longe (1982), José Mário Branco 
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Introdução 
 
À medida que fiz a minha licenciatura em Ciências Musicais, tentei desenvolver 

trabalhos sobre um tema que me é particularmente querido: a canção de intervenção dos 
anos 60 e 70 do século XX, uma das formas de expressão cultural que ganha força nesse 
mesmo período para se insurgir contra os regimes ditatoriais. O presente trabalho surge 
então como um aprofundamento dos que realizei anteriormente, e foca-se, ao contrário dos 
da licenciatura (um sobre a nueva canción chilena e outro relativo à nova cançó catalã), em 
Portugal. Tenho como objetivo explorar a canção de intervenção portuguesa, através de uma 
figura em concreto: José Mário Branco – um artista riquíssimo, que muito me impressionou 
no modo como concebe a obra. Neste sentido, o núcleo do trabalho será analisar o seu 
processo criativo e compreender o legado que este mesmo processo nos fornece. A primeira 
secção do trabalho será reservada a um contexto histórico, em que irei também enquadrar o 
cenário francês da época, já que José Mário Branco viveu onze anos em Paris, no exílio. Antes 
de me focar propriamente na figura de José Mário, desenvolvo uma secção sobre o próprio 
conceito de canção de intervenção, compreendendo o seu historial e defendendo o uso deste 
termo em específico, em prol de outros. A terceira secção será então relativa a José Mário 
Branco, iniciando-se com alguns dados biográficos e seguindo para o ponto central deste 
trabalho: a criação da inquietação – título retirado de uma das suas canções mais conhecidas, 
e referente a este constante pensamento sobre o ser e estar na vida. Nesta parte, aprofundo 
o modo como José Mário Branco encara a sua composição (tanto nas suas canções como na 
sua função de diretor musical em álbuns de colegas e amigos) e a sua posição como artista – 
que, ao ocupar um espaço público, não deve ser neutro socialmente, mas sim ter um papel 
ativo, pois o artista, como agente de mobilização social, pode também ser um agente de 
mudança. Como não se pretende analisar exaustivamente toda a sua obra discográfica, mas 
sim compreender como toda ela é fruto deste pensamento central de criação de José Mário, 
escolhi o Cantigas de Maio, álbum de José Afonso, com direção musical de José Mário Branco, 
para escutar e analisar mais atentamente. Por último, numa atitude quiçá pós-moderna 
influenciada pelos estudos de receção, iremos observar alguns destes ecos da arte de José 
Mário nos dias de hoje, como atualmente a sua música é percecionada e como transforma a 
música de outros.  
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Contexto histórico 
Estado Novo 

A partir de 28 de maio de 1926, o contexto do Estado Novo, pela sua natureza 
repressiva e ditatorial, cria, ele próprio, condições para o surgimento de um tipo de canção 
que contestava política, social e culturalmente o regime. Com o final da segunda guerra 
mundial, o contexto internacional altera-se radicalmente, e a manta ditatorial europeia 
começa, progressivamente, a originar regimes democráticos. O Estado Novo, com inspirações 
claras no regime de Hitler e Mussolini, está cada vez mais isolado, apenas acompanhado pelo 
regime franquista. No entanto, a Legião e a Mocidade Portuguesas mantêm as suas funções, 
e a FNAT (Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho) continua a ter um papel de controlo 
da cultura. O desenvolvimento de uma política de propaganda é assegurado pelo SPN 
(Secretariado Nacional de Propaganda) e pela sua figura representativa António Ferro. No 
entanto, os portugueses tomam cada vez mais consciência da sua fragilidade económica, face 
aos países que vinham ressurgindo do pós-guerra (Nery, 2004:283). Surgem movimentos de 
celebração da vitória dos aliados, contestando, já à partida, o regime nazi. O Partido 
Comunista Português tinha um sistema de organização cada vez mais complexo, e, na 
clandestinidade, conseguia ser um apoio eficiente para os operários e para sua crescente 
consciencialização política. Ainda em 1945, uma aparente fachada de abertura política no 
regime permite a constituição do MUD (Movimento de Unidade Democrática), com uma 
rápida adesão popular. No entanto, a década de 60 traz ainda mais motivos de contestação. 
Humberto Delgado atinge, nas eleições de 1958, 25% dos votos; este, demitido sucessivas 
vezes, acaba por se exilar no Brasil, e será assassinado pela PIDE em 1965.  Um último fator 
vem criar ainda mais contestação: com a partida de soldados para o Ultramar a partir de 1961, 
os jovens rebelam-se contra uma guerra considerada injusta e de carácter imperialista. Como 
consequência, são proibidas as comemorações do dia do estudante, numa tentativa de 
reprimir toda esta agitação, seguindo-se greves e manifestações estudantis. Parte substancial 
destes jovens emigra para o estrangeiro, nomeadamente para Paris.   

 

A cultura no Estado Novo 

As atividades culturais eram severamente vigiadas e reprimidas, caso ofendessem os 
chamados “bons costumes”.  Vigiar a cultura e moldá-la ao regime é entendido como central 
para sustentar o poder ditatorial. Na década de 50, o governo tem cada vez mais consciência 
da sua fragilidade: como tal, assume, segundo Rui Vieira Nery, “um discurso cultural 
massificado, sem quaisquer pretensões de sofisticação estética, no qual procura canalizar 
todos os estereótipos conservadores de impacto popular garantido” (2004:284). Assim se 
proporcionaram fenómenos como as Marchas Populares de Lisboa e é neste âmbito que o 
fado, com raízes no século anterior, é transformado, desaparecendo a sua vertente socialista, 
republicana e até anticlerical. Permite-se um lamento, mas nunca associado a uma injustiça 
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social: é, então, um lamento passivo. Progressivamente apropriado pelo regime, concebemos 
o fado como populista, com letras que expressavam uma postura de conformismo: algo 
muitíssimo conveniente. Mais tarde, o fado será transformado por Amália, ganhando toda 
uma nova dimensão artística. Ao fado, é associado o futebol (particularmente os sucessos de 
Eusébio no Sport Lisboa e Benfica), com uma força mobilizadora extraordinária, criando nos 
adeptos a sensação de uma identidade comum; é também associada “Fátima”, o terceiro “f”, 
que agarrará milhões de pessoas à fé católica e assegurará o último dos três pilares culturais 
do Estado Novo pós segunda guerra.        
     

É neste contexto político e social que Fernando Lopes-Graça inicia uma estreita 
relação entre a poesia e a canção, como forma de criticar o governo salazarista: em 1946 é 
publicado o primeiro volume das Canções Heróicas: “marchas, danças e canções próprias para 
grupos vocais ou instrumentais populares”1. Pensado como “arma pacífica, mas não inocente, 
ao serviço da nossa oprimida grei, da sua libertação, da sua exaltação, e da sua 
fraternização”2, este movimento dá início àquilo que iremos denominar canção de 
intervenção. Pouco tempo depois, o MUD é proibido e as Canções Heróicas censuradas.  

 

Contexto francês 

Paris, que se tornou a casa de muitos portugueses, fervilhava nos anos 60. A juventude 
francesa lutava contra a guerra colonial travada com a Argélia, criticava a postura 
conservadora de Charles de Gaulle, organizando-se em manifestações estudantis e sindicais. 
Apesar de Gaulle monopolizar os meios de comunicação, certos movimentos de estudantes 
controlavam empresas discográficas (Côrte-Real, 1996:151). Estavam então criadas as 
condições para a canção de intervenção ter um peso significativo. Nasce assim a geração de 
Serge Gainsbourg, Boris Vian, Jean Sommer, entre outros. É neste ambiente que os jovens 
desertores portugueses vêm pousar: sentem-se identificados com o contexto francês e tal se 
irá verificar nas criações artísticas posteriores, criando-se pontes estilísticas entre os dois 
países (veja-se o caso de Mudam-se os Tempos Mudam-se As Vontades, onde a criação da 
obra resulta de um poema de Camões com adaptação posterior de José Mário Branco e 
música de Jean Sommer). O “style rive de gauche”, referência aos jovens intelectuais de 
esquerda da Universidade de Sorbonne, situada precisamente na margem esquerda do rio 
Sena, influencia, de um modo direto, a canção de intervenção portuguesa. Será Luís Cília o 
primeiro português no exílio a editar um disco de canções de oposição: Portugal-Angola: 
chants de lutte. A Luís Cília juntar-se-á José Mário Branco, mais tarde Francisco Fanhais e 
Sérgio Godinho. Estes cantores, além de serem reveladores no desenvolvimento da canção 
                                                
1 Lopes-GRAÇA, Canções heróicas, Canções regionais portuguesas, LP Valentim de Carvalho, 8E 061 40328, 
1974, notas do disco (in Côrte-Real, 1996:145). 
2 Idem. 
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de intervenção, terão um papel proeminente na consciencialização política dos migrantes. 
Outra ponte poder-se-á fazer entre Portugal e França, esta a nível histórico: o ano de 1968 é 
um ano de viragem em França, com o “maio de 68” e as crescentes contestações estudantis. 
A canção de intervenção, neste propício ambiente de descontentamento generalizado, ganha 
ainda um maior terreno para se exprimir. Já em Portugal, nesse mesmo ano, Marcelo Caetano 
subia ao poder e o sonho de uma “primavera marcelista” rapidamente se desvanece. Um ano 
que se esperava ser de mudança, apenas reafirma a oposição: a censura vigia de um modo 
mais apertado, mas a pressão da população já se fazia sentir em todos os aspetos. É deste 
modo que, uns anos mais tarde, em 1973, Fernando Tordo canta no Festival da Canção 
Tourada, criticando, ainda que de modo subtil, o governo marcelista. E já em 1974 a censura 
não consegue impedir, apesar de terem sido cortadas várias partes das letras, a realização do 
I Encontro da Canção Portuguesa no Coliseu dos Recreios, que reúne vários nomes dos 
cantores de intervenção. Todo o ambiente sonoro alterar-se-á com a Revolução dos Cravos, 
como iremos observar ao longo deste trabalho.  

 
 

Conceito “canção de intervenção” 
 

Será importante compreendermos os conceitos antes de começarmos propriamente 
a usá-los de um modo corrente. Côrte-Real começa por distinguir música popular portuguesa 
de música folclórica (Côrte-Real, 1996:142), distinção essa que iremos aqui descrever. O 
conceito de “música popular portuguesa” é bastante genérico, capaz de abranger um maior 
universo que a “música folclórica”, referindo-se não só ao contexto rural (como este último 
deixa a adivinhar), mas também urbano. Apesar de abarcar um vasto universo geográfico, 
esta música destina-se, maioritariamente, ao povo, relacionando o conteúdo da canção com 
o seu dia a dia, e às práticas culturais que dele advêm.  

A canção de intervenção será então um ramo desta música popular. Associada ao 
período histórico do 25 de abril, este tipo de canção assume vários nomes, como “canção de 
protesto”, “canto dos homens livres”, “canção de partidários”, “canção de resistência”, entre 
outras designações. Adotaremos o termo “canção de intervenção”, pois evoca, de um modo 
claro, o seu principal objetivo: levar à ação, chamar a atenção da população de determinado 
problema, e envolvê-la numa possível resolução. A tese de doutoramento de Luis Egido, 
citada por Roberto Blanco (2004:226), dá ênfase a esta estreita relação entre a denominação 
de um tipo de canção e a sua consequente caracterização. Não é, então, uma questão 
“puramente terminológica” (Blanco, 2004:226), pois influencia o objeto de estudo no seu 
todo, nomeadamente na posição que o intérprete adota. José Afonso destaca-se na definição 
do papel do cantor de intervenção – “a canção de intervenção implica um envolvimento, com 
identificação crescente do próprio cantor com aquilo que se está a passar nas diversas lutas, 
por mais heterogéneas que sejam, nas quais ele de certo modo intervém, não apenas ao nível 
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da canção. A sua identificação com essa luta compromete-o como homem político”3. Como o 
mesmo dizia: “Não é preciso sermos doutores para nos politizarmos”4 – de facto, José Afonso, 
que nunca se vinculou a nenhum partido, lutava para que a política fosse algo próximo, com 
uma intervenção prática na nossa vida quotidiana, e a música era um meio para isso mesmo.  

 
Características musicais da canção de intervenção 

 
Que características musicais podemos apontar a este fenómeno artístico que é a 

canção de intervenção? É maioritariamente tonal, podendo, no entanto, ter alguns traços de 
modalismo. A melodia é simples, sem muitos rodeios, pois a perceção da letra é essencial; o 
texto é, em grande percentagem, do próprio cantor – apesar de podermos considerar este 
conjunto de artistas cantautores, é preciso não excluir as diversas obras poéticas que foram 
adaptadas a canções, demonstrando a capacidade de a poesia atravessar o tempo e tocar 
várias gerações. A presença do texto é, sem dúvida, aquilo que mais caracteriza a canção de 
intervenção. Observamos, diversas vezes, uma linguagem metafórica e retorcida que dá 
lugar, após 1974, a uma expressão completamente livre. Não será o caso dos poetas e 
cantores exilados, como José Mário Branco, que irá compor em Paris, livre da censura, até 
regressar a Portugal, já depois do dia 25 de abril de 1974.  

O acompanhamento instrumental é simples, com guitarra ou piano, podendo haver 
grupos com mais instrumentos tradicionais portugueses a acompanhar (Côrte-Real, 1996:2). 
A nível estilístico, as influências são diversas, tanto do cenário rural e urbano português, como 
estrangeiro, nomeadamente o francês, devido ao número de imigrantes na capital. O 
movimento não está então isolado: está intimamente relacionado com as correntes estéticas 
de outros países europeus e na canção que se vai desenvolvendo, nestes mesmos países, que 
viam nela uma forma de expressar o seu quotidiano de um modo artístico, como Jacques Brel 
ou Bob Dylan faziam.  

A canção de intervenção tem um papel importantíssimo de consciencialização política, 
social, bem como económica; tenta romper, aos poucos, a censura, e, mais importante que 
isso e consequência direta desta, a autocensura, que atua pela força do medo. Para esta 
consciencialização ter efeito na população, a canção costuma ser associada a símbolos 
identitários da comunidade, que apelem à consciência do coletivo, com determinados 
elementos considerados tradicionais. Paradoxalmente, a censura também os procurava – no 
entanto, o que verificamos nestas canções e nos seus autores é a necessidade de se libertar 
destes elementos considerados tradicionais e tipificados pelo regime, e fazer uma busca 
própria, como se se procurasse criar uma identidade mais rica, mais heterogénea do que a 
criada pelo governo. Em vez da uniformização que o governo salazarista tentava criar, os 
cantores procuravam diversidade.       

                                                
3 (Afonso, José. Página um, Lisboa, 31/03/1977 in Côrte-Real, 1996:142). 
4 Traz Outro Amigo Também, documentário RTP, 28’ 
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A recolha de música tradicional tinha já sido iniciada com o trabalho de Fernando 
Lopes-Graça e Michel Giacometti. Era rejeitado o folclore como exaltação nacional, utilizado 
pelo governo. Lopes-Graça, em 1953, argumenta:  

“o folclore que sai do seu âmbito próprio, que são os campos e as aldeias, e exorbita das 
suas funções próprias, que são as de exprimir a vida e os trabalhos do homem rústico, esse folclore 
assim posto em evidência e assim utilizado deixa precisamente de ser folclore para se transformar 
em divertimento banal ou servir de mero cartaz turístico; do mesmo modo que o folclore que se 
fabrica em série, e de que se tira patente, nunca foi de toda a evidência folclore, mas puro negócio, 
pura especulação comercial.”5 

É então feita uma clara distinção entre o rancho folclórico, puramente criado para 
uma imagem identitária e usado para o embelezamento e exaltação de valores nacionalistas, 
das canções regionais – consideradas de valor por Lopes-Graça e Giacometti – que são, de um 
ponto de vista estético, ricas para uma base de novas criações. São aludidas várias 
características consideradas tradicionais que são retiradas destas canções e apropriadas pelos 
cantores nos anos 60: a voz dobrada à terceira menor ou à quarta perfeita (Côrte-Real, 
1996:163); a utilização do adufe, bombo e a flauta.  

O fado, numa fase posterior, é transformado e influenciado pelo movimento da 
canção de intervenção, e figuras como Paulo de Carvalho, Fernando Tordo e Carlos do Carmo 
iniciam uma renovação fadista, principalmente na mensagem transmitida, não de 
conformismo, mas sim com uma relação direta com a atualidade (ideal fadista que tinha 
desaparecido com o Estado Novo). 

A canção de intervenção antes do 25 de abril 
 

Voltemos ao contexto histórico, e vejamos a canção de intervenção em três 
momentos distintos: no pré revolução, durante a revolução e no seu período posterior. 

Adriano Correia de Oliveira, Carlos Paredes e José Afonso são responsáveis pela 
reconfiguração da canção de Coimbra, que, segundo este último, “atingira uma fase de 
saturação”6.  Passam a denominá-la por balada e trova, géneros musicais em que a poesia 
ganha preponderância relativamente ao acompanhamento instrumental, pois a mensagem 
que se quer passar ganha destaque – com um carácter de crescente denúncia do sistema 
político e económico que se vivia em Portugal. Ainda em 1960, José Afonso grava a Balada de 
Outono, dando precisamente origem ao género balada, iniciando, de um modo mais 
consistente, a canção de intervenção.  

Verificamos uma autonomização das editoras Sassetti e Orfeu, o que permite algum 
tipo de difusão e comercialização deste novo género (Castro, 2015:22).  

                                                
5 Lopes-Graça, Fernando. A Canção popular portuguesa, 1974, p. 13. (in Côrte-Real, 1996:162) 
6 Afonso, José. O Comércio do Funchal, 1.6.1970 (in Côrte-Real, 1996:149). 
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 A canção de intervenção, a partir de 1968, ganha um novo destaque, como já foi 
referido, pois todo o sistema repressivo era cada vez mais apertado. Em 1971, assistimos a 
uma explosão discográfica, que irá, irremediavelmente, alterar o panorama musical 
português, com Os Sobreviventes, de Sérgio Godinho; Gente de Aqui e Agora, de Adriano 
Correia de Oliveira; Mudam-se os Tempos Mudam-se as Vontades, de José Mário Branco e 
Cantigas do Maio, de José Afonso.  

Os três álbuns chegam a Lisboa em 1971. É precisamente pelo impacto destes discos 
que a Censura Prévia passa a ser aplicada aos discos, já que anteriormente apenas atuava em 
publicações periódicas. A qualidade dos artistas é marcante, e os seus discos, com os ideais 
que os caracterizavam, abalaram a população portuguesa, semeando, aos poucos, a 
Revolução. 

 

Revolução: o sentimento de comunidade na produção cultural 

É a música que abre a revolução. A particularidade de as senhas para o início da 
revolução serem duas canções torna ainda mais forte a relação entre a música e o processo 
político em curso. Em particular, o contexto da “Grândola, Vila Morena” ultrapassou 
completamente o autor, ganhando um significado nunca sonhado. A “Grândola (...)” nos dois 
anos seguintes, era cantada em coletividades populares, nas cooperativas que se formavam 
na altura, e estimulava, de um modo intenso e muito próprio da música, o sentido de unidade 
como grupo. Segundo Côrte-Real (1996:158), esta ligação acaba por legitimar ainda mais a 
canção de intervenção no seu contexto político: nas greves, comícios, ocupações 
latifundiárias, a música e a política andavam de mãos dadas, não apenas nas palavras que 
eram cantadas, mas na própria atividade exercida. Este sentimento de comunidade alargava-
se para a forma como os músicos se apresentavam em palco: muitas vezes em conjunto e 
partilhando o material. Com a criação do Grupo de Ação Cultural (GAC), iniciativa de José 
Mário Branco, é tornada mais clara a necessidade de os músicos fazerem parte da revolução 
de um modo efetivo, organizando esta mesma participação. Com a revolução assistimos 
então a uma enorme popularidade da canção de intervenção, que, quando nacionalizadas as 
emissoras de rádio, ganharam horas de difusão nas estações portuguesas. As próprias 
editoras procuravam estes cantores, que atraíam, na altura, muito público (Castro, 2015:12). 
No reverso da moeda está o decrescente interesse da população no fado (que, ainda assim, 
era associado ao regime) e no nacional cançonetismo.  

Pós-revolução 

Com a chegada do 25 de novembro de 1975, a canção de intervenção sofre em termos 
de difusão. As estações radiofónicas não dão tanta visibilidade a este tipo de conteúdo e 
músicas de origem anglo-saxónica ganham espaço. Neste contexto, os cantautores de 
intervenção reúnem-se para tentarem desenvolver uma base fonográfica que os acolhesse. 
O próprio José Mário Branco desvincular-se-á da Sassetti, por considerar que esta se regia por 
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“valores capitalistas na distribuição de produtos culturais” (Castro, 2015:17). Para estar de 
acordo com os princípios de igual acesso à cultura, era absolutamente necessário desvincular-
se das companhias monopolistas: em opção, organizar-se-iam em sistemas cooperativos, 
como o GAC, já aqui mencionado. Segundo José Mário Branco7, a atividade do GAC passa a 
basear-se n’“uma prática comum”, com o objetivo de “defender os interesses dos 
trabalhadores através das canções”.         
 A canção de intervenção tinha feito um caminho de luta que encontrou a liberdade. A 
sua difusão perante o processo de contrarrevolucionário é severamente diminuída e o seu 
propósito mais direto acaba por chegar a um fim. Foi necessário renová-la, procurando novo 
conteúdo artístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
7 José Mário Branco, entrevista realizada a 14 de Julho de 2012, Guimarães in Castro, 2015:17. 
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José Mário Branco 
Biografia 

José Mário Branco desempenhou um papel central no desenvolvimento da canção de 
intervenção. Não irei alongar-me em dados biográficos, reuni apenas os que considerei 
necessários para um melhor entendimento do seu percurso. Filho de dois professores 
primários, José Mário nasce em 1942, no Porto. Teve uma educação musical desde muito 
cedo com a família, já que o pai, tendo sido formado num seminário, possuía algum 
conhecimento musical. Em 1958 entra na escola do Parnaso, no Porto, tendo ganho algum 
conhecimento de etnomusicologia, análise e solfejo, contactando, através de Luís Monteiro, 
com nomes como Boulez, Schoenberg e Webern. É também esse o ano em que começa 
ativamente a ter uma atitude política: aquando da campanha eleitoral do Humberto Delgado, 
ao compreender que a Igreja Católica se aliava ao regime, passou da Juventude Católica, 
quase instantaneamente, para o PCP – o único lugar onde “a gente via que podia fazer alguma 
coisa”8. Aos 19 anos, era já preso pela PIDE, por se ter envolvido nas manifestações 
académicas de Coimbra e por ser membro do PCP. Cada vez mais consciente da posição que 
queria tomar relativamente ao governo salazarista, opta por desertar para Paris, em junho de 
1963. A sua relação com a composição começa de forma esporádica, quase por acaso, num 
encontro inicial com Adriano Correia de Oliveira, e depois motivado por “uma viola, meio 
partida e enferrujada” (Silva, 16:2000) que o primo da sua mulher tinha deixado já na casa de 
Paris. A necessidade de compor nasce neste momento, aliada a uma vontade de expressar, 
inicialmente, o quotidiano francês e as injustiças sociais que via. “Começar a fazer canções, e 
a cantá-las, como uma necessidade profunda de exprimir a vida e de lhe buscar um sentido – 
eis como me tornei cantautor”, diz-nos (Branco, 2009). Em maio de 1968, José Mário, de uma 
forma não partidária, já participava ativamente nas manifestações, cantando em todos os 
locais, desde universidades a estações de metro ou fábricas. É de destacar a sua posição na 
cooperativa Organon, que pretendia divulgar arte junto de comunidades migrantes, 
desenvolvendo um importante papel na consciencialização dos mesmos. Só mais tarde irá 
compor em português, sendo as Seis Cantigas de Amigo as suas primeiras composições – José 
Mário Branco era influenciado claramente pelo trabalho de Giacometti e Fernando Lopes-
Graça. Em 1967 conhece Sérgio Godinho e dois anos mais tarde José Afonso – duas figuras 
com as quais nascerá uma amizade e uma colaboração artística intensa. No final do ano 1970, 
dois acontecimentos marcam a sua carreira: o lançamento do álbum Mudam-se os Tempos 
Mudam-se as Vontades e o seu papel de direção musical do álbum de José Afonso Cantigas 
do Maio, que abordaremos de um modo mais aprofundado em seguida.    
  

                                                
8 Vejam Bem. José Mário Branco: Inquietação. 2018. Documentário RTP. 3’37’’ 
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O período anterior ao 25 de abril foi um período de explosão de criatividade, permitida 
pelo próprio exílio. O seu objetivo foi sempre fazer um disco proibido, chegando a Portugal 
clandestinamente. Neste período, absorvia, por um lado, as influências de José Afonso e 
Fernando Lopes-Graça; não obstante, vivendo no centro de Paris, bebia influências da canção 
europeia, nomeadamente a francesa, como se verifica de um modo claro com a utilização da 
música de Jean Sommer, em Mudam-se os Tempos Mudam-se as Vontades.   

A revolução de Abril é sentida em Paris de forma gradual. Só passado uns dias é que 
José Mário se apercebe da dimensão do processo. Cinco dias mais tarde, voa para Portugal e, 
logo no dia 1º de maio, funda, em conjunto com outros cantores de intervenção, o Coletivo 
de Ação Cultural, mais tarde Grupo de Ação Cultural (GAC) – um grupo inicialmente coeso 
que depois se começa a desmembrar em pequenos grupos à medida que se definem posições 
político-partidárias. Inicialmente, a sua atividade como cantor de intervenção vai estar ligada 
a este grupo e à Unidade Democrática Popular. A convite do Teatro Comuna, compõe 
também música para peças teatrais (Travessia do deserto, da peça Em Maio) e a banda sonora 
para o filme Confederação, em conjunto com Fausto Bordalo Dias.     

O golpe do 25 de novembro, como já vimos anteriormente, trará modificações 
significativas ao meio dos cantautores de intervenção, bem como aos seus meios de 
divulgação. Neste período de mudança, José Mário Branco dedicou-se também à participação 
em vários espetáculos teatrais, como ator (sendo o primeiro “A Mãe”, de Bertold Brecht, no 
Teatro Comuna), e como compositor. Nos anos 80, mantendo o seu papel de divulgador da 
música popular portuguesa, o cantautor cria a cooperativa UPAV (União Portuguesa de 
Artistas e Variedades), que se preocupava em preservar e divulgar a música portuguesa, e 
reúne nomes como Simone de Oliveira, Carlos do Carmo, Jorge Palma, entre outros. A década 
de 80 foi uma viragem para a maioria dos cantores de intervenção; o propósito de chegar ao 
caminho da liberdade tinha chegado ao fim, com a canção popular a caminhar para uma 
“mortal normalização” (Silva, 67:2000). José Mário lança ainda nos anos 80 Ser Solidário, que 
contém o conhecido “FMI” – “um refluxo do PREC”9, uma reflexão sobre o período pós 25 de 
novembro, que conta o viver de uma realidade que não corresponde ao sonhado. No entanto, 
nos anos 90, existe um certo recuperar da canção popular, e José Mário continuou a compor 
e a participar em várias atividades, tendo sempre um merecido reconhecimento: no ano de 
1997 a sua obra é, na sua totalidade, editada digitalmente. Como diretor musical, ou dando 
a sua voz, José Mário tentou sempre defender a música portuguesa, a sua preservação, bem 
como a sua constante renovação.  

 
 
 

                                                
9 Vejam Bem. José Mário Branco: Inquietação. 2018. Documentário RTP. 31’ 
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A criação da “inquietação” 
 

Entramos então no ponto principal deste trabalho – a criação de José Mário Branco. 
A sua obra musical destaca-se em dois campos: nas suas composições poético-musicais, e nas 
suas colaborações de álbuns de amigos.  

Comecemos pelo primeiro campo. Quando José Mário Branco começa a compor em 
português, sentia que a canção dita popular, tradicional, utilizada como forma de propaganda 
do governo salazarista, era muito pobre, com uma componente musical estagnada. José 
Mário Branco dizia que a canção por si só tem uma propensão maior do que as outras artes 
para acompanhar os movimentos sociais, devido “ao seu formato simples e executabilidade10 
imediata” (Branco, 2009). Era então apropriada tanto pelo Governo como pelos movimentos 
contestatários. Neste sentido, José Mário Branco dará o seu contributo a estes últimos com 
a sua criação artística.  

Vejamos como o cantautor procurava exercer esta criação: não se “limitava” a musicar 
um poema – criava uma relação intrínseca entre a música e a palavra, surgindo algo novo, 
uma canção, uma fruição completa entre ambos. O próprio resume esta ideia de um modo 
muito simples e poético: “Uma canção não é uma poesia servir de autocolante para uma 
música qualquer, é um objeto novo, uma linguagem diferente. É filha, mesmo no sentido 
genético, da música e da palavra”. 11 O cantautor refere a canção “A fool on the hill”, dos The 
Beatles, para exemplificar esta relação perfeita entre a música e a palavra.  

Um aspeto em concreto da renovação da canção popular preocupava José Mário: era 
necessário, em simultâneo, combater o “primarismo estético de uma canção exclusivamente 
política (...), sem nenhuma ambição de qualidade musical” (Silva, 64:2000) – a criação não se 
podia limitar à atmosfera política – pois a própria canção, segundo José Mário, tem de existir 
para lá da sua mensagem mais direta, vivendo para lá do texto, com a sua própria forma 
artística.  

Começa aos poucos a trilhar o seu próprio percurso, com Seis Cantigas de Amigo, 
marcadamente influenciado pela atmosfera medieval. Aliada à preocupação estética, estava 
então a preocupação de dinamizar a música popular portuguesa, sem uma postura 
conservadora e nacionalista, como era preconizado pelo governo, mas integrante de várias 
culturas. 

Para José Mário Branco, a criação (o que, uns anos mais tarde, num conjunto de 
artigos, ele chamará de Oficina da Canção12), divide-se em três campos: 

1. Criação não partilhada – sozinhos ou em grupo: o ato de criar a canção sem 
público; 

                                                
10 Mantemos como o autor escreveu, apesar da palavra “executabilidade” estar incorreta. 
11 Branco, José Mário in Lisboa, João. 2018. O momento antes de disparar a seta, a entrevista a José Mário 
Branco.  
12 Mário Branco, José. 2009. Passa Palavra in http://passapalavra.info/2009/08/10420/ 
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2. Criação partilhada – interpretação ao vivo; 
3. Criação partilhada em diferido – registo da canção e a sua difusão.  
 
Levantemos algumas questões sobre o segundo ponto.  
“Sciencia bene movendi”, (Brelet, 1951:130), é assim que Santo Agostinho define a 

música. Gisèle Brelet, por sua vez, diz-nos que a música, por ser uma arte que se desenrola 
no tempo (Brelet, 1951:130), a obra de arte acontece no momento – criando-se sobre a nossa 
escuta, pois é o próprio tempo que cria a continuidade sonora. O verdadeiro conhecimento 
da obra só se dá, portanto, na fase da execução. Neste sentido, o intérprete tem a capacidade 
de criar, pois a obra só se completa com o seu papel. José Mário Branco vai mais longe, pois 
esta interpretação não é apenas do intérprete, é sempre a dois: faz-se sempre com aquela 
entidade a que chamamos público. “Há uma apropriação do lado de lá e uma e uma 
reapropriação do lado de cá” (Branco, 2009) – este renascer da obra só é possível com as duas 
partes. 

Relativamente ao terceiro ponto: quando lhe é pedido para gravar um disco, seja um 
dos seus ou apenas uma colaboração com um amigo, José Mário relembra como, tal e qual 
como um encenador, tinha de ouvir o disco mentalmente antes de este ser gravado, pois a 
própria natureza do trabalho assim o exigia – a criação da encenação sonora, expressão usada 
por José Mário Branco para definir o modo como ele recria um ambiente sonoro para cada 
canção (usado inclusivamente no Cantigas do Maio, como iremos observar). Por outro lado, 
não havia tempo a perder: os estúdios em França tinham preços exorbitantes, comparando 
com os portugueses, e era então necessário planear a gravação. Ao processo de criar e gravar 
as canções, é feita a analogia dos filhos que crescem e saem de casa; há a incerteza, o medo, 
e a sensação que existem fora de nós próprios. As canções têm uma origem, no entanto, a 
partir do momento em que são tocadas ao vivo ou gravadas, deixam de pertencer ao autor. 
No caso da gravação, a obra também é apropriada, mas, neste caso, o cantautor não sabe por 
quem – é assim também um processo de criação partilhada, mas em diferido. É curioso como 
José Mário Branco critica severamente a ideologia pós-modernista, por lhe faltar, segundo 
ele, um dos pés do tripé necessário à criação artística: é desvalorizada a ética, em relação à 
estética e à técnica. Existe uma tendência para se ser, na era pós-moderna, artisticamente 
acrítico. Não obstante, José Mário Branco está profundamente imbuído nesta ideia da morte 
do autor, conceito inserido por Roland Barthes, que, paradoxalmente, é apropriado pela 
estética pós-modernista. Pauline Oliveros já se referia a esta anonimidade do compositor, e, 
no fundo, é isto que José Mário Branco defende: a partir do momento em que canta, a obra 
passa a ser mais do outro do que sua. 13 Uma vez mais relacionando com os ideais pós-
modernistas, José Mário Branco relembra o que lhe disse um dia um amigo: “Já não se faz 
música, faz-se som” (Branco, 2009). 

A outra vertente de José Mário destaca-se na sua colaboração de álbuns de amigos. 
Ao referir-se ao seu papel de direção musical no Cantigas do Maio, o cantautor diz então ao 
                                                
13 Vejam Bem. José Mário Branco: Inquietação. 2018. Documentário RTP. 52’ 
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próprio Zeca: “não estou a fazer arranjos, estou a fazer encenações sonoras (...). Eu tenho 
que criar um ambiente sonoro tal que a canção passe para lá com aquela energia, aquelas 
emoções que têm quando vais para o palco e cantas aquilo. ”14 Ao criar um disco, José Mário 
queria transmitir “aquele fluxo emocional que é uma espécie de recriação da canção em cada 
circunstância”15. Este artista procurava criar algo novo, uma atmosfera própria para cada 
música, para que esta existisse por si própria. O seu gosto pelo teatro pode ver-se claramente 
neste trabalho de encenação – de criar um estado de espírito para a canção, como se 
estivesse a dar-lhe uma forma, tal e qual como uma encenação torna uma peça singular. Por 
outro lado, os seus conhecimentos de música erudita permitiram-lhe, eventualmente, criar 
um ambiente mais rico, mais diversificado, por este ter sido exposto a múltiplas influências 
aquando a sua juventude. Deste modo, é visível quando José Mário Branco toca em algum 
álbum: existe um som para lá da canção, uma envolvência como aquela que uma peça de 
teatro ou um filme tantas vezes conseguem transmitir.  

  
Cantigas do Maio 

José Afonso e José Mário tinham-se conhecido em 1969, em Paris. Quando José 
Afonso chega a Paris e traz consigo para Lisboa, para ser gravada, a cassete de Mudam-se os 
Tempos, Mudam-se as Vontades, nasce uma frutuosa relação de amizade, que resulta 
também em canções extraordinárias. Vejamos, por exemplo, Cantigas do Maio. José Niza, nos 
pequenos textos que acompanham o álbum, escreve:  

“Cantigas do Maio, gravado em 1971, é para mim o melhor disco de José Afonso. Por um conjunto de 
excelentes razões, mas, sobretudo, porque José Mário Branco, autor dos arranjos e director musical de gravação, 
fez um trabalho genial e inovador na encenação musical das canções deste disco.” 

Cantigas do Maio foi gravado no final de 1971 no Château d’Herouville, um palacete 
do século XVIII que fora transformado em estúdio, dotado de equipamento de grande 
qualidade (que inclusivamente, chamou posteriormente vozes como as dos Pink Floyd, Elton 
John ou David Bowie). José Mário Branco já conhecia o estúdio, pois já tinha gravado, uns 
meses antes, Mudam-se os Tempos Mudam-se as Vontades. Neste mesmo estúdio, um pouco 
mais tarde, foi também gravado Os Sobreviventes, de Sérgio Godinho. José Mário Branco 
esteve presente na produção e edição de todos eles. Mas voltemos ao Cantigas do Maio. 
Além da qualidade de som captada no Chateau d’Herouville, o trabalho de encenação sonora 
destaca-se, tornando este álbum de Zeca icónico. Os humildes acompanhamentos à viola de 
José Afonso, vindos da herança coimbrã e valorizados para não se sobreporem à mensagem 
textual, dão lugar aos complexos “acompanhamentos” deste álbum. Havia, por um lado, 
como já foi referido, a preocupação do preço do estúdio: neste sentido, José Mário Branco, 
tal como um encenador, planeou muito bem todos os passos da montagem do disco, para 

                                                
14 Traz Outro Amigo Também, documentário RTP, 18’22’’ 
15 Branco, José Mário in Galopim, Nuno. 5 de setembro 2021. A Revolução de 1971. Expresso. Lisboa.  



 

 16 

não haverem instantes perdidos. As flautas eram gravadas num dia, para não se pagarem dois 
cachets. Foram apenas chamados músicos franceses, pois já tinham por hábito trabalhar com 
José Mário Branco. Nomes portugueses eram apenas os de Francisco Fanhais e Carlos Correia 
(conhecido por Bóris), que faziam os acompanhamentos à viola – o disco surge então de uma 
parceria entre músicos franceses e portugueses.       
       

José Mário Branco conseguiu, sem dúvida, passar para o álbum um determinado 
ambiente sonoro. O álbum começa, e somos inseridos nos instantes anteriores à gravação da 
canção propriamente dita: ouvem-se vozes (“Un, deux, trois”...) e os instrumentos 
encontram-se naquele quase tocar, um último dedilhar antes de entrar. Inicia-se a canção. 
“Oh, Zé Mário, agora não se ouve, pá”. Recomeça-se: “Un, deux, trois” – e, de repente, já 
estamos envolvidos no “Senhor Arcanjo”. Está criada a atmosfera da música, como se 
estivéssemos numa sala de teatro, naqueles instantes em que nos instalamos no lugar. À 
medida que a música avança, mais imersos ficamos na narrativa sonora. O álbum segue-se 
com a canção que lhe deu título. O simples acompanhamento de guitarra dialoga com um 
triste acordeão, que dobra a melodia com intervalos de terceira, em determinados momentos 
(tocado pelo próprio José Mário Branco), sobre a desgraça que a letra do refrão popular faz 
menção: a possibilidade, por ter ido para a guerra, de um filho morrer antes da sua própria 
mãe. “Milho Verde”, de novo sobre uma trova tradicional, tem um arranjo integral de José 
Mário Branco. Esta música contrasta com todas as outras. A percussão, a voz do Zeca, por 
vezes dobrada à terceira, fazem a música. É como se a música fosse mantida no seu ambiente 
original e José Mário passasse para o disco esta energia do povo a cantar – apenas com o 
apoio da percussão que até no corpo se pode reproduzir.  A canção que se segue, “Cantar 
Alentejano”, é, talvez, das canções mais tristes que alguma vez foi escrita. Um choro grita peja 
injustiça do sistema salazarista, que mata, à queima-roupa, em 1954, Catarina Eufémia, uma 
jovem alentejana. José Mário relembra, num texto para o Observatório da Canção de 
Protesto, como foi duro gravar esta canção: “A alma dele – percebi depois – estava toda no 
Alentejo, nos olhos de Catarina Eufémia”. Uma vez tudo gravado excepto esta canção, José 
Afonso vai para o campo “ver as vacas”, como disse aos demais... Passadas umas horas, volta 
e, com sua voz “tensa e cristalina” (Branco, 2009), “no meio do estúdio, sozinho e às escuras, 
cantou. Uma só vez. Essa que está no disco.”16 Outro momento, com uma clara narrativa 
sonora, é, sem dúvida, “Grândola, Vila Morena”. A melodia, influenciada pelos cantares 
alentejanos, é caracterizada, uma vez mais, por não ter acompanhamento instrumental, para 
precisamente evocar este cantar coletivo, simples e no seu contexto. Apenas são adicionados 
os passos na gravilha, “como quando os alentejanos cantam pelas ruas das vilas e das aldeias, 
que é arrastando os pés, balançando, caminhando ao som do ritmo que a própria melodia 

                                                
16 Branco, José Mário. Chamava-se Catarina. Observatório da Canção de Protesto in 
https://ocprotesto.org/cantar-alentejano-jose-mario-branco/  
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sugere”17. “Maio Maduro Maio”, a faixa seguinte, é uma dança entre o baixo, o trompete e a 
flauta transversal e o coro, sobre a ideia do mês de maio estar maduro, estar pronto para 
contestar. Uma vez mais, maio é referenciado no disco, criando uma ponte entre as várias 
faixas, por ser o mês da primavera, da fecundidade – não nos esqueçamos que a própria ideia 
de maiêutica (com a mesma raíz da palavra “maio”) significa “parir ou dar à luz”, quase como 
se procurasse trazer à luz um novo período histórico, em liberdade. Por outro lado, o mês 
inicia-se com uma luta que tinha sido suprimida na época – o dia do trabalhador. “Mulher da 
Erva” é também uma narrativa, no seu sentido mais estrito, pois a sua poesia conta a história 
de uma mulher alentejana cuja tarefa era vender erva para o gado – tarefa que foi 
desaparecendo com uma agricultura cada vez mais automatizada.  Uma primeira estrofe, 
quase como mote, a capella, é seguida pelo acompanhamento à guitarra. Segue-se a “Ronda 
das Mafarricas”, com uma instrumentação simples, mas condizente com a poesia do pintor 
António Quadros. O disco fecha com “Coro da Primavera” – uma vez mais com esta da ideia 
da estação do ano associada ao início da revolução (mal se sabia que ia acontecer, de facto, 
na Primavera!). A música começa com uma simples percussão, baixo e flauta a fazer o tema 
(mais à frente em uníssono com um trompete). A voz entra, acompanhada pela guitarra. 
Camada por camada, a instrumentação complexifica-se (sendo cada estrofe cada vez mais 
densa), culminando no refrão luminoso e confiante, que nos aquece pela sua poesia e a sua 
sonoridade maior: “Ergue-te ó Sol de Verão/Somos nós os teus cantores/Da matinal 
canção/Ouvem-se já os rumores/Ouvem-se já os clamores/Ouvem-se já os tambores” – mais 
explícito não podiam ser: Zeca e os seus companheiros lançam um tom de esperança, pois a 
revolução de abril pronunciava-se, lentamente. 

Percecionamos o álbum como uma unidade, tal como um filme ou uma peça de teatro. 
Com momentos contrastantes, o álbum segue uma determinada narrativa sonora que, no seu 
conjunto, “é” as Cantigas do Maio.  

Ecos de José Mário Branco – a sua recepção na atualidade 
 

José Mário Branco é uma figura reconhecida como central na música popular 
portuguesa. A sua visão de criação artística alterou o curso de fazer música popular em 
Portugal. Dos vários textos que os meus olhos cruzaram, a palavra rigor salta à vista. Como 
tal, sendo a música um organismo vivo, criado pelos humanos e que vive da constante 
mutação, influenciou as gerações seguintes e foram vários os artistas que procuram trabalhar 
com José Mário Branco. A sua relação com o fado inicia-se quando colabora com Camané. 
José Mário acabou por ser uma voz importante na renovação deste género. Kátia Guerreiro 
refere como o acompanhamento se tornou rico, com um “cenário ajustado ao que o 
protagonista está a oferecer”18. Além de contribuir como diretor musical em vários álbuns de 

                                                
17 Branco, José Mário, in Galopim, Nuno. 5 de setembro 2021. A Revolução de 1971. Expresso. Lisboa. 
18 https://www.dn.pt/cultura/katia-guerreiro-e-jose-mario-branco-o-fado-e-microcirurgia-9840123.html 
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artistas, colabora também fornecendo a sua poesia: Carlos Moisés, vocalista da banda Quinta 
do Bill, lançou, ainda em setembro de 2021, o seu primeiro álbum a solo, “Moisés – primeiro 
solo”, que abre com a canção “Regresso”, com poesia de José Mário Branco.  

 
Uma consequência importante que José Mário retira do seu trabalho enquanto artista 

é que não há neutralidade emocional: cada peça tem uma “definição emocional” específica, 
que o cantautor encaminha o ouvinte a sentir.  É precisamente neste ponto que José Mário 
critica o pós-modernismo, ser acrítico na sua expressão pública, pois o papel do artista nunca 
deveria ser neutro: o facto de ocupar espaço público torna-o “a voz de muitas vozes, 
portadora de sentidos e emoções universais” (Branco, 2009). A posição de José Mário Branco 
é, sem dúvida, mobilizadora e influencia o panorama musical atual, mesmo que os artistas 
não o façam sempre de um modo consciente. 

 Figuras populares como o Agir ou a Carolina Deslandes têm um comprometimento 
político com a sua atividade digno de ser conhecido. Agir quer trazer nomes como os do 
próprio José Mário Branco ou Zeca Afonso de novo à esfera musical, fazendo uma ponte 
geracional entre estes artistas e os jovens, faz renascer a música de intervenção, 
transformando-a, mas nunca a desvirtuando. Apesar de vivermos numa era em que sentimos 
que não temos tempo para pensar, Agir, no seu trabalho mais recente, tenta consciencializar 
os seus ouvintes, compreendendo que, perante a sua posição de figura pública, tomar uma 
atitude política é, na nossa época, necessário – “porque há coisas que não dá para ficar 
calado”, como diz o próprio no podcast Raio-X19, e, se se ficar calado, também se está a tomar 
uma opção política: a do silêncio e a do não comprometimento.  

“Não me ouças, não me sigas se tu não te importas/Eu vim pra abrir ao pontapé todas 
as portas/Vim pra falar de genocídio, de racismo ao microfone/Há quem se esconda no 
cinismo, eu meto a boca no trombone”– dizem os versos da Carolina Deslandes no seu single 
Eco, numa música que tem como mote alguns versos do “Grito”, de Amália, uma inspiração 
clara para música de Carolina. A música de intervenção tem hoje novas vozes, cheias de 
vitalidade, com ideais de igualdade e de esperança e, em simultâneo, muita qualidade 
artística por descobrir. 
 

Outra voz que não podia deixar de mencionar neste âmbito, é a da artista A Garota 
Não, nome artístico de Cátia Mazari Oliveira. A Garota canta o quotidiano, tentando fazer um 
retrato do mundo de modo muito próprio. Pela sua voz, de forma poética e genuína, viajamos 
pelo amor, pelo sofrimento, mas também por uma música de intervenção do nosso tempo: 
são cantados problemas sociais, políticos, com o objetivo de transmitir a precariedade que a 
maioria dos portugueses vive, com uma visão real e crua. É claramente influenciada pela 
geração de Zeca Afonso, Fausto e Sérgio Godinho. E também de José Mário Branco.  
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https://open.spotify.com/episode/47p9FA8oEG5F4zY2sFg5gM?si=7kJxXyqzRbi3cBkKzQW_fw&utm_source=co
py-link 
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No mês de novembro de 2021, decidi entrevistá-la, por ser uma artista que admiro 
muitíssimo, em todas as suas vertentes, e por se enquadrar neste perfil de artista ativo na 
sociedade. As suas músicas são pensadas para “fazer boa companhia ao ouvido”, mas que, 
“ao mesmo tempo tragam algum incómodo, algum movimento interno que convoque quem 
ouve para um caminho humano mais justo e generoso”. No fundo, esta atitude central de 
José Mário Branco está imbuída nesta artista, que, tal como ele próprio, não pode ficar calada 
perante certas injustiças. “Como é que podemos achar que estamos vivos sem reagir ao que 
vai acontecendo no mundo… à nossa porta? Posso ver seres humanos a afogarem-se no 
mediterrâneo porque não suportam mais a guerra, e como é que pego na viola para fazer só 
mais uma canção de amor...? Nada contra as canções de amor (também adoro fazê-las) mas 
há muito mais para dizer. E acho que esta intencionalidade que eu e outras pessoas tentamos 
trazer à música bebe forçosamente desse punhado de pensadores e do caminho que fizeram 
ao serviço daquela liberdade/igualdade que sonhavam ajudar a construir.” – Cátia tem 
consciência da influência deste artista e de outros cantores de intervenção na vida cultural e 
política portuguesa.  
Em 2020, a própria Garota, fruto desta mesma consciência, faz um tributo a José Mário: 
“Canção a Zé Mário Branco” e lançando-a nas redes sociais no dia 25 de janeiro de 2021, após 
as últimas eleições presidenciais, cuja abstenção alcançou os 60%. Num dia de tristeza para a 
democracia, a Garota lança esta música. Num longo lamento, chora a morte de José Mário, 
no que parece quase uma marcha fúnebre, enaltecendo a sua postura política na criação 
artística: “derramar na canção/ o que dói no país/ser a revolução/ser a boca que diz” – e aqui 
a Garota cita diretamente José Mário, com os versos da “Travessia do Deserto”: “que caminho 
tão longo/que viagem tão comprida/que deserto tão grande/sem fronteira nem medida”.  
Aos poucos, a canção é revestida por um tom de esperança, próprio da Garota e próprio de 
José Mário – “Liberdade/Querida liberdade/O nosso chão tem sonhos e vontade”. O lamento 
a José Mário, que é também um lamento à situação política atual, transforma-se em sonhos, 
resistência e vontade. Em três versos, a Garota luta em 2021 – apelando àqueles que cantam 
com ela que se juntem por um mundo melhor, menos desigual e mais democrático. 

Deixo em anexo a entrevista completa, que muito gozo me deu fazer.  
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Conclusão 
  
 Este trabalho pretendeu dar a conhecer a canção de intervenção em Portugal, 
nomeadamente a desenvolvida entre os anos 60 e 70 do século XX, através do artista que foi 
José Mário Branco. Como sabemos, este movimento não é isolado, estando relacionado com 
os outros movimentos artístico-musicais que se foram desenvolvendo pelo mundo, revestido 
na época por regimes ditatoriais. São movimentos que têm características comuns, mas que, 
pelo contexto específico de cada país, e, portanto, de cada cantautor, tornam-se muito 
peculiares em diversos aspetos.  
 Neste amplo movimento que é canção de intervenção portuguesa, escolhi aprofundar 
o cantautor José Mário Branco, por, na minha opinião, se destacar no modo como perceciona 
o processo artístico.  
 Para este trabalho ter sido possível, contei com a preciosa ajuda do espólio da obra 
de José Mário Branco, que tem vindo a ser organizado pelo Centro de Estudos de Sociologia 
e Estética Musical (CESEM), e que continua a ser atualizado. Esta partilha de conhecimento 
reverteu-se num aprofundamento da obra de José Mário Branco, especificamente no que 
toca ao seu pensamento de criação artística. “Um grande amor, marcado pela dor” 20origina 
este legado que influencia a geração já nascida em liberdade, mas que, todos os dias, tem de 
lutar por ela.  

 
   
 

 
 

 

 

 
 

 
 

                                                
20 Eu vim de Longe (1982), José Mário Branco. 
 



 

 21 

 

 

 

ANEXOS 
 
Entrevista à Garota Não (10/11/2021 – via email) 

“Se tivesses que definir o que é a música de intervenção, como o farias? 

R: Eu acho que toda a música é uma forma de intervenção. Desde o funk brasileiro, 
com a sua linguagem profundamente vulgar e sexualizada, ao peito rasgado da música ligeira 
portuguesa, à paisagem humana do cante alentejano, à familiaridade do fado: para mim todas 
assumem uma forma de intervenção. Todas elas são uma mensagem que é ao mesmo tempo 
uma interpretação e uma resposta ao que somos hoje enquanto coletivo humano. Somos 
muitos universos, uns que se tocam, outros que se repelem, outros a que somos só 
indiferentes. Neste sentido, definir música de intervenção passa muito mais por falar do 
espírito do nosso tempo, que se manifesta em inúmeras esferas. A música é apenas uma 
delas.             
 E pode tanto falar do massacre na Síria e da promiscuidade do nosso sistema político 
e bancário, como pode ser só uma passagem para o entretenimento fácil e imediato que fala 
de forma mais ou menos jocosa sobre o quotidiano de marido e mulher. São ambas formas 
de intervir na sociedade. Umas procuram agitá-la, acrescentar-lhe algum valor de consciência, 
outras pretendem ser simplesmente um veículo para uma noite de copos num baile popular. 
Não recrimino que seja assim. Mas o que eu procuro com as minhas canções é que possam 
fazer boa companhia ao ouvido e ao mesmo tempo tragam algum incómodo, algum 
movimento interno que convoque quem ouve para um caminho humano mais justo e 
generoso. Sou inconformada, de forma geral. O Chullage falou deste conceito há uns anos 
atrás numa entrevista: o de se fazer música de inconformismo. E eu concordo com ele.  
 E sinto que a minha maneira de estar nas canções é sempre no sentido de 
procurar exprimir uma visão, uma experiência, uma interioridade. Queria conseguir 
encontrar sempre aquele bocadinho de beleza, mesmo no quadro mais violento ou doloroso, 
de transformar a dor e a raiva em alguma coisa que que no fim possa ser alguma forma de 
amor. 

  

De que modo é que a música de José Mário Branco influencia o teu trabalho? 
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R: José Mário Branco entra no meu imaginário quando começo, lá pela adolescência, 
a prestar atenção aos textos que se cantavam. Ouvia muito Chico Buarque, Vinicius… e isso 
era poesia pura em forma de música. Ideias simples, descritas com ardor e graça, que falavam 
da vida que toda a gente vive.         
 O José Mário, como o Zeca Afonso, o Sérgio Godinho … não fazia música para entreter 
ouvidos, fazia com um propósito. E de forma a que toda a gente entendesse. Escreveu 
manifestos duríssimos e poéticos e cantou-os com a densidade que só canta quem dedica 
muitas horas ao outro, quem acredita que a vida pode ser mais bonita para todos. E é isso 
que me instiga também. Como é que podemos achar que estamos vivos sem reagir ao que 
vai acontecendo no mundo… à nossa porta? Posso ver seres humanos a afogarem-se no 
mediterrâneo porque não suportam mais a guerra, e como é que pego na viola para fazer só 
mais uma canção de amor...? Nada contra as canções de amor (também adoro fazê-las) mas 
há muito mais para dizer. E acho que esta intencionalidade que eu e outras pessoas tentamos 
trazer à música bebe forçosamente desse punhado de pensadores e do caminho que fizeram 
ao serviço daquela liberdade / igualdade que sonhavam ajudar a construir. 

 

O meu trabalho centra-se na forma como José Mário Branco concebe a obra. O 
próprio, ao desempenhar a função de diretor musical no Cantigas do Maio, diz ao Zeca: “não 
estou a fazer arranjos, estou a fazer encenações sonoras (...). Eu tenho que criar um ambiente 
sonoro tal que a canção passe para lá com aquela energia, aquelas emoções que têm quando 
vais para o palco e cantas aquilo.” O que achas disto?  

R: Concordo absolutamente. Fazer arranjos transporta uma ideia muito mecanicista 
de estar na música. De um pragmatismo de quem faz música a metro. E há muita música feita 
assim! Sobretudo quando os artistas aceitam que o seu trabalho tenha o relógio marcado por 
editoras.            
 A ideia de encenação sonora é romântica e sobretudo é um grande compromisso com 
a arte, com os seus propósitos, e com o Belo.      
 É entender cada canção (uma canção é uma dádiva!) como uma semente que pode 
tornar verde e fértil um terreno baldio.  

Que valores/ ideais são mais importantes passar à juventude hoje? 
R: Acho que as escolas têm de falar sobre democracia a sério. Sobre partidos, agendas 

políticas, ideologias, formas de ver o mundo. As disciplinas de cidadania e área de projeto, 
que acrescentam tão pouco ao currículo, à experiência social e intelectual dos alunos, deviam 
servir (em conjunto com as demais) para preparar cidadãos. Para discutir participação, 
responsabilidades e direitos. Para falar sobre uma coisa tão simples quanto a 
fundamentalidade do voto, da decisão conjunta. Creio que aí se teria um campo muito mais 
aberto e preparado de jovens para entender questões basilares e hoje tão em voga como os 
perigos da abstenção, a cavalgada da extrema direita, o racismo, as alterações climáticas e a 
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sustentabilidade ambiental, a violência de género, etc.... E que de resto fossem mais capazes 
de se organizarem pelas lutas que são e serão as do seu tempo adulto: emprego de qualidade 
e direito à habitação. 

E o mesmo deveria acontecer no trabalho das autarquias. Deveriam envolver-se muito 
mais nesta coisa urgente que é refletir sobre que tipo de cidadania se está localmente a 
promover. E fazer-se este trabalho sem nenhum tipo de condescendência e à margem de 
cores partidárias.” 
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